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Policy för föreningsbidrag inom hälso- och
sjukvårdsområdet
Syfte och mål
Den idéburna sektorn i Östergötland står för en betydelsefull del av en hållbar
samhällsutveckling och bidrar till ett demokratiskt samhälle. Det fria förenings- och
organisationslivet har även stor betydelse för folkhälsan genom att de bidrar till att skapa
förutsättningar för ett aktivt socialt liv med gemenskap och sociala kontakter.
Syftet med hälso- och sjukvårdsnämndens föreningsbidrag handlar om att stimulera, stödja
och utveckla Östergötlands idéburna föreningar och organisationer som stödjande miljöer för
en ökad och jämlik hälsa, genom att människor ges möjlighet att påverka sin livssituation och
öka sin livskvalitet.
Målet med bidragsgivningen är att stödja föreningar och organisationer på länsnivå, för att
de självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stödja sina medlemmar
att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att stärka och utveckla demokratin.

Områden
Region Östergötland vill genom föreningsbidrag stödja
funktionshindersföreningar
barn- och ungdomsföreningar inom funktionshinderområdet
pensionärsföreningar
övriga ideella föreningar och organisationer som verkar inom hälso- och
sjukvårdsområdet

Allmänna villkor
Spridning inom länet
Alla föreningar och organisationer som får bidrag från regionen ska verka inom hela
Östergötland, antingen genom att vara en länsförening eller tydligt kunna påvisa att
verksamheten når hela länet.

Demokrati och öppenhet
Alla föreningar och organisationer som får bidrag från regionen ska vila på en demokratisk
grund och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande. Medlemmarna ska ha ett reellt
inflytande över verksamheten.
Föreningarna/organisationerna ska spegla mångfalden i samhället, med vilket menas allas
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
Av föreningens/organisationens stadgar ska framgå att alla som stödjer målsättningen också
har rätt att vara medlem och delta i verksamheten.
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Tillgänglighet
Föreningar och organisationer som får bidrag från regionen ska främja möjligheterna för alla
att delta oavsett fysiska, sociala eller psykiska funktionsnedsättningar.

Krav på bidragssökande förening/organisation
Den sökande föreningen/organisationen ska ha
stadigvarande och länsövergripande verksamhet
godkända och antagna stadgar
eget organisationsnummer samt plus- eller bankgiro
ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
styrelse och revisorer.
Stadgarna ska visa att föreningen/organisationen är ideell, d v s icke vinstdrivande, och
skickas in vid första ansökningstillfället, därefter vid stadgeändringar.
Bidrag från regionen ska användas till den mottagande föreningens/organisationens egen
verksamhet och får inte lämnas vidare som bidrag till annan förening/organisation.
Om föreningen/organisationen fått bidrag för särskild verksamhet som inte genomförts, blir
den återbetalningsskyldig.

Bidragsformer
Funktionshindersföreningar
Syftet med bidrag till funktionshindersföreningarna är att föreningarna ska:
Öka kunskaperna inom föreningarnas målgrupper och allmänheten kring frågor som
rör funktionsnedsättning och funktionshinder som uppkommer när samhället inte är
anpassat för allas möjlighet att vara delaktiga, samt bidra till att föreningarnas
målgrupper kan delta i samhällslivet.
Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för sina målgrupper.
Bidra till att utveckla regionens verksamhet gentemot medborgarna eller enskild
patientgrupp genom dialog på politisk nivå, ledningsnivå och verksamhetsnivå.
Bidrag fördelas årligen efter ansökan i särskild ordning, utifrån särskilda normer (se bilaga),
en mindre summa finns också reserverad för särskilda utvecklingsprojekt. Uppföljning sker
genom att varje förening bifogar verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning i
samband med ansökan om bidrag för nästkommande år.

Barn- och ungdomsföreningar inom funktionshinderområdet
Syftet med bidrag till barn- och ungdomsföreningar inom funktionshinderområdet är att
föreningarna ska:
Öka kunskaperna inom föreningarnas målgrupper och allmänheten kring frågor som
rör funktionsnedsättning och funktionshinder som uppkommer när samhället inte är
anpassat för allas möjlighet att vara delaktiga samt bidra till att föreningarnas
målgrupper kan delta i samhällslivet.
Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för sina målgrupper.
Bidra till att utveckla regionens verksamhet gentemot medborgarna eller enskild
patientgrupp genom dialog på politisk nivå, ledningsnivå och verksamhetsnivå.
Föreningarna erhåller dels ett fast grundbidrag per organisation, dels ett fast belopp per
medlem.
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Pensionärsföreningar
Syftet med bidrag till pensionärsföreningarna är att föreningarna ska:
Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för föreningarnas målgrupp.
Bidra till att utveckla regionens verksamhet gentemot medborgarna genom dialog på
politisk nivå och ledningsnivå.
Föreningarna erhåller ett fast belopp per medlem, och en överenskommelse tecknas årligen.
Föreningarna ska redovisa sina hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter till
regionen utifrån gällande överenskommelser.

Övriga ideella föreningar och organisationer
Bidrag till övriga ideella föreningar och organisationer kan beviljas om följande kriterier
uppfylls:
Föreningen/organisationen bidrar till att utveckla regionens verksamhet gentemot
medborgarna eller enskild patientgrupp genom dialog på politisk nivå, ledningsnivå
och verksamhetsnivå.
Verksamheten bidrar till att öka kunskaperna inom föreningens/organisationens
målgrupp och allmänheten kring frågor som rör föreningens/organisationens
intresseområde, samt bidrar till att föreningens/organisationens målgrupp kan delta i
samhällslivet.
Föreningen/organisationen arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för
sin målgrupp och bidrar till en mer jämlik hälsa.
Bidragen fördelas utifrån särskilda överenskommelser mellan regionen och respektive
förening/organisation. Överenskommelserna ska företrädesvis vara på 3 år men kan i
undantagsfall vara kortare. En årlig uppföljning ska göras, och senast 6 månader innan en
förnyad överenskommelse ingås ska en särskild utvärdering och bedömning ske av hur väl
föreningen/organisationens verksamhet motsvarat innehållet i överenskommelsen.
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