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Riktlinje för bidrag till regionala
pensionärsorganisationer i Region Kronoberg
1. Mål och syfte
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Visionen innebär att
Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för
boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång
för den regionala tillväxten. En av Region Kronobergs målbilder är nöjda invånare
med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet. Som ett led i detta
arbete samverkar Region Kronoberg med pensionärsorganisationer. Pensionärsoch funktionshinderrådet är ett forum för ömsesidig information, samråd och
samverkan mellan Region Kronoberg och de regionala pensionärsorganisationerna
i Kronobergs län.

2. Kriterier för bidrag
De pensionärsorganisationer som samverkar med Region Kronoberg och bidrar
till att regionen når uppställda mål inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional
utveckling, forskning och utveckling, kultur och trafik kan årligen ansöka om
bidrag för sin verksamhet. Villkoren för att ansöka om bidrag är:
•
•
•
•

organisationen ska vara rikstäckande
organisationen ska ha minst 500 medlemmar i Kronobergs län
verksamheten ska bedrivas i minst två av länets kommuner
eget post- eller bankgirokonto som är sökbart

Bidraget baseras på antalet medlemmar per den 31 december föregående år.
Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.
Regionfullmäktige fastställer i samband med budget ramanslaget för bidrag till
pensionärsorganisationer.

3. Ansökan och handläggning
Vid ansökan ska Region Kronobergs blankett användas och till ansökan ska
följande handlingar bifogas:
•
•

•
•
•
•

föreningens stadgar
verksamhetsberättelse för föregående år
årsmötesprotokoll
bokslut med resultat- och balansräkning
revisionsberättelse från föregående verksamhetsår
en av styrelsen antagen verksamhetsplan för innevarande år
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Ansökan ska även redogöra om föreningen har sökt eller beviljats bidrag från
andra organisationer. Om föreningen ansökt eller beviljats bidrag från andra
aktörer ska storleken på beloppet framgå
Ansökan om bidrag ska vara Region Kronoberg tillhanda senast den 30 april
innevarande år. Ansökningar som inkommer efter den 30 april avvisas.
Beslut om bidrag till regionala pensionärsorganisationer beslutas av delegat enligt
gällande reglemente och delegationsordning.

4. Utbetalning
Beviljade bidrag utbetalas kvartalsvis i förskott till organisationens post- eller
bankgirokonto i enlighet med ansökan. Har en organisation upphört med sin
verksamhet har Region Kronoberg rätt att hålla inne bidraget eller återkräva
utbetalt bidrag. Om Region Kronoberg vid tidpunkten för utbetalning av bidraget
har fordringar på en förening har Region Kronoberg rätt att avräkna dessa
fordringar mot de bidrag organisationen är berättigad till.
Utbetalning av bidrag sker senast den 31 maj innevarande år.

5. Redovisning och uppföljning
Organisationer som erhåller bidrag ska redovisa hur stödet används.
Redovisningen sker genom årliga verksamhetsberättelser, revisionsberättelser och
ekonomiska redovisningar där det ska framgå hur stödet använts samt vilka
intäkter som föreningen erhåller från andra aktörer. Verksamhetsberättelsen ska
redovisa hur organisationen bedömer att mål och syften enligt ovanstående avsnitt
ett har uppnåtts med hjälp av bidraget. Redovisningen ska lämnas senast i
samband med ansökan om bidrag.
Region Kronoberg genomför stickprovskontroller som innebär att organisationer
kan bli avstängda från fortsatt bidragsgivning samt återbetalningsskyldiga om
bidraget använts i strid mot riktlinjer för bidrag till regionala
pensionärsorganisationer i Region Kronoberg. Region Kronoberg förbehåller sig
rätten att genom sina egna revisorer granska bidragets användning och kan komma
att ompröva bidraget. Organisationer som erhållit bidrag ska vid begäran lämna de
uppgifter och verifikation som Region Kronoberg behöver för sin granskning
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