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Riktlinje för bidrag till patient- och
handikapporganisationer i Region Kronoberg i
Region Kronoberg
1. Mål och syfte

Bidrag till patient- och handikapporganisationer syftar till att skapa förutsättningar
för ideella föreningar att långsiktigt bedriva och utveckla verksamhet som bidrar
till full delaktighet i samhället och för jämlikhet i levnadsvillkor för personer med
funktionsnedsättning. Verksamheten ska vara i kronobergarnas intresse och
komplettera Region Kronobergs ordinarie verksamhet.
Bidrag till patient- och handikapporganisationer ska främja det ideella arbetet som
sker inom länet och bidra till att uppnå Region Kronobergs vision Ett gott liv i ett
livskraftigt län samt bidra till att uppnå målbilder angivna i värdegrunden Respekt
för människan samt hälso- och sjukvårdens strategi Närmare kronobergaren.

2. Regionens allmänna kompetens

Regioners befogenheter regleras bland annat av kommunallagen (2017:725). Bidrag
till patient- och handikapporganisationer ska därmed beakta kommunal-lagens
bestämmelser om den kommunala kompetensen. Detta innebär att stödet ska vara
av allmänt intresse och ha anknytning till regionens område och dess medlemmar.
Därtill ska alla ansökningar behandlas lika på objektiv grund.

3. Bidragsberättigade föreningar

Med förening avses en sammanslutning av ett antal personer som har ett
gemensamt ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Föreningens resurser
ska användas i en verksamhet som främjar ett allmännyttigt ändamål. Föreningen
ska vara en juridisk person med antagna stadgar och vald styrelse. Därtill ska
föreningen:









vara knuten till en handikapporganisation som är godkänd av
Socialstyrelsen och därmed statsbidragsberättigad
vara partipolitiskt och religiöst obunden
vara demokratiskt uppbyggd med styrelse och revisor
ha ordnad ekonomisk förvaltning
eget post- eller bankgirokonto som är sökbart
ha minst tio medlemmar som är bosatta i Kronobergs län
bedriva verksamhet som är tillgänglig för invånare i hela Kronoberg
samverka med Region Kronoberg samt andra patient- och
handikapporganisationer.

Bidrag lämnas inte till:
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föreningar och andra organisationer vars huvudsakliga uppgifter är att
tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
företag eller föreningar som bedriver verksamheter som Region
Kronoberg tillhandahåller inom ordinarie verksamhet
enskilda personer

4. Bidragsformer och ansökningsförfarande

Regionala patient- och handikapporganisationer verksamma i Kronobergs län har
möjlighet att ansöka om två former av bidrag: verksamhetsbidrag och
merkostnadsbidrag.
4.1 Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag till patient- och handikapporganisationer beräknas utifrån en
fast grunddel och en rörlig del baserad på medlemsantal.
Den fasta grunddelen uppgår till 50 procent av ett prisbasbelopp och syftar till att
täcka kostnader för administration, lokalkostnader och styrelsearbete.
Den rörliga delen syftar till att täcka kostnader för aktiviteter riktade till
medlemmar och uppgår till 50 kronor per bidragsberättigad medlem men
maximalt 100 000 kronor per förening. Med bidragsberättigade medlemmar avses
antalet betalande medlemmar bosatta i Kronobergs län per den 31 december
föregående år som har funktionsnedsättning eller är närstående till person med
funktionsnedsättning. Verksamhetsbidraget beviljas inom ramen för fastställd
budget.
Till ansökan om bidrag ska följande handlingar bifogas:








föreningens stadgar
verksamhetsberättelse från föregående år
balans- och resultaträkning från föregående år
budget för kommande år
verksamhetsplan för kommande år
senaste årsmöteprotokoll
revisionsberättelse

Ansökan om verksamhetsbidrag ska redovisa hur föreningen avser använda
bidraget samt hur föreningen bedömer att det bidrar till att uppnå ovan angivna
mål. 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.
Ansökningar om bidrag till patient- och handikappföreningar ska inkomma senast
den 30 november.
4.2 Merkostnadsbidrag
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Föreningar som har merkostnader som är beroende av medlemmars
funktionsnedsättning, såsom ledsagning och tolk, har möjlighet att ansöka om
merkostnadsbidrag. Vid ansökan om merkostnadsbidrag ska kostnaderna kunna
styrkas och motiveras. Har föreningar föregående år beviljats merkostnadsbidrag
ska föreningen redovisa hur merkostnadsbidraget använts. Merkostnadsbidrag
beviljas inom ramen för fastställd budget.
Ansökningar om merkostnadsbidrag ska inkomma senast den 30 november.

5. Handläggning och beslut

Beslut fattas enligt gällande reglemente och delegationsordning. Beslut meddelas
skriftligt till respektive förening senast den 31 januari. Ansökningar om bidrag som
inkommit efter den 30 november avvisas.

6. Utbetalning

Beviljade bidrag utbetalas kvartalsvis i förskott till föreningens post- eller
bankgirokonto i enlighet med ansökan. Har en förening 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 föreningen är berättigad till.

7. Redovisning och uppföljning

Föreningar 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
föreningen bedömer att ovan angivna mål och syfte har uppnåtts med hjälp av
bidraget. Har föreningar erhållit merkostnadsbidrag ska merkostnaderna särskilt
redovisas och styrkas.
Region Kronoberg genomför stickprovskontroller som innebär att föreningar kan
bli avstängd från bidragsgivning nästkommande verksamhetsår samt
återbetalningsskyldiga om bidraget använts i strid mot riktlinjer för bidrag till
patient- och handikapporganisationer. Region Kronoberg förbehåller sig rätten att
genom sina egna revisorer granska bidragets användning och kan komma att
ompröva bidraget. Föreningar som erhållit bidrag ska vid begäran lämna de
uppgifter och verifikationer som Region Kronoberg behöver för sin granskning.
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