
 

 

  18RS1615 

 

 

Riktlinjer för Region Örebro läns 

föreningsbidrag till länsövergripande 

funktionshinderorganisationer 

 
”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. 

 

 

 

 

Stab Hälso- och sjukvård  

Rapport 

Datum: 2021-03-22 

 

 

 



 

 

 

Riktlinjer för föreningsbidrag till länsövergripande 

funktionshinderorganisationer 

 

 

 

 

Antagna av Regionstyrelsen 2021-03-22 



 

Region Örebro län 

Riktlinjer för Föreningsbidrag ti ll de länsövergripande funktionshinderorganissationerna  

 Datum: 2021-03-22 3 (7) 

 

Innehåll  

Vision och värderingar .............................................................................. 4 

1. Övergripande syfte.............................................................................. 4 

2. Krav på bidragssökande organisationer .............................................. 4 

3. Principen om fördelning av regionens bidrag till 

funktionshinderorganissationerna  .................................................................. 5 

3.1 Medlemsbidrag ..................................................................... 5 

3.2 Verksamhetsbidrag  ............................................................. 5 

4. Ansökningsförfarande......................................................................... 5 

4.1 Krav på ansökan ..................................................................... 6 

4.2 Handläggning.......................................................................... 6 

4.3 Uppföljning ............................................................................. 6 

4.4 Återbetalning .......................................................................... 6 

5. Bidrag till paraplyorganisationer ........................................................ 6 

6. Bidrag till ungdomsorganisationer ................................................. 6 

7. RFFs referensgrupp ............................................................................ 7 

8. Uppstartstöd ........................................................................................ 7 

9. Bidrag till lokalhyra ........................................................................... 7 

10. Projektbidrag ..................................................................................... 7 

 

 

  



 

4 (7) 

Riktl injer för Föreningsbidrag ti ll de länsövergripande funktionshinderorganissationerna   

Datum: 2021-03-22 Region Örebro län 

  

Vision och värderingar 

Region Örebro läns stöd till det civila samhället bygger på regionens vision 

”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”.  

Det bygger också på regionens värdegrund 

 Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade 

i en utveckling för människors bästa. 

 Vi visar respekt för alla människors lika värde och delaktighet. 

 Vi finns nära medborgarna under hela livet. 

 Vi ser behoven hos varje person. 

1. Övergripande syfte 

Region Örebro län ska genom ekonomiskt bidrag främja det arbete som utförs av 

funktionshinderföreningarnas länsorganisationer och som utgör ett viktigt komplement 

till samhällets övriga resurser.  

2. Krav på bidragssökande organisationer 

Länsorganisationen ska:  

 ha godkända och antagna stadgar som visar att organisationen bedriver en 

samhällsnyttig och ickevinstdrivande verksamhet. 

 ha ordnad ekonomisk förvaltning. 

 ha en stadigvarande verksamhet. 

 ha medlemmar i minst 3 av länets kommuner samt kunna påvisa att 

organisationens verksamhet når länsinnevånarna. 

 vara partipolitiskt och religiöst obunden  

 vara demokratiskt uppbyggd med egen styrelse och revisor 

 ha eget organisationsnummer  

 vara ansluten till ett av Socialstyrelsen godkänd statsbidragsberättigad 

riksförbund. 

Regionstyrelsen fastställer om en organisation är bidragsberättigad och avgör om 

bidrag skall ges. Bidrag från Region Örebro län förutsätter att organisationen 

accepterar att regionen har rätt att göra en revision av föreningen.   
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3. Principen om fördelning av regionens bidrag till 

funktionshinderorganissationerna 

Regionens bidrag värderas mot den samhällsnytta som föreningens verksamhet 

bedöms ha. Organisationernas medlemsantal samt verksamhetens bredd, kvalitet och 

kontinuitet utgör grund för fördelningen.  

De två byggstenarna i fördelningsmodellen är  

 Medlemsbidrag 

 Verksamhetsbidrag 

3.1 Medlemsbidrag 

Medlemsbidraget fördelas efter totala antalet medlemmar utifrån en ökande skala där 
lägsta bidrag (upp till 50 medlemmar) är 10 000 kr och högsta bidrag (över 1 000 

medlemmar) är 35 000 kr. I särskilda fall kan det göras undantag. 
 

          - 50   10 000 kr  

 51    - 100   15 000 kr  

 101 - 300  20 000 kr  

 301  - 500   25 000 kr  

 501  - 1 000  30 000 kr  

 1 001 -   35 000 kr 

3.2 Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag ges för att täcka kostnader för bland annat: 

 intressepolitiskt påverkansarbete 

 samverkan/samarbete med hälso- och sjukvården 

 information i syfte att öka samhällets kunskap om funktionsnedsättningar 

 medlemsstöd i socialt och rehabiliterande/habiliterande syfte 

 verksamheter i syfte att nå personer som nyligen fått en funktionsnedsättning 

 stöd från anhöriga för att bedriva verksamheten 

 medlemsaktiviteter 

 administration, intern information, styrelsens arbete mm 
 

Verksamhetsbidraget kan reduceras om organisationen erhåller bidrag från flera 
regioner. 

4. Ansökningsförfarande 

Ansökningstiden är 1 april till 1 augusti året före bidragsåret. Region Örebro län 

förbehåller sig rätten att inte behandla ansökningar som har inkommit efter föreskriven 

tid. Ansökan på ska göras på fastställd blankett. 
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4.1 Krav på ansökan 

För att ansökan skall betraktas som fullständig skall till ansökan bifogas: 

 Stadgar (Skickas in första gången och vid ändring) 

 Ekonomisk redovisning (resultaträkning och balansräkning) 

 Verksamhetsberättelse- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret 

 Årsmötesprotokoll 

 Budget och verksamhetsplan för bidragsåret.  

Den förening som planerar att använda en del av verksamhetsbidraget för att täcka en 

del av lönekostnaderna för en anställd ska bifoga en redovisning av lönekostnaderna 

till ansökan  

4.2 Handläggning 

Ansökningar om verksamhetsbidrag behandlas av Rådet för funktionshinderfrågors 

fördelningsgrupp och ansvarig tjänsteman. De arbetar fram ett förslag till fördelning 

som läggs fram för Regionstyrelsen som fattar beslut. 

4.3 Uppföljning 

Uppföljning av hur föreningarna har använt sitt bidrag görs i augusti efterföljande år då 

fördelningsgruppen och ansvarig tjänsteman går igenom samtliga föreningarnas 

verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisning för föregående år. 

4.4 Återbetalning 

Om en verksamhet som beviljas stöd förändras i förhållande till vad som angivits i 

ansökan kan det innebära att hela eller deltar av stödet ska återbetalas till regionen. 

Även vid utebliven redovisning kan hela eller delar att stödet komma att återkrävas av 

regionen. 

5. Bidrag till paraplyorganisationer 

 Bidrag kan ges till paraplyorganisationer för att täcka uppdrag av samverkande art. 

Samma ansökningsförfarande gäller som för övriga föreningar 

6. Bidrag till ungdomsorganisationer 

Föreningsbidrag till organisationer för ungdomar med funktionsnedsättning kan ges 

enligt detta regelverks bestämmelser. Syftet med bidrag till ungdomsorganisationer är 

att stimulera ungdomar till engagemang för att skapa en bra samhällsmiljö i Örebro län 

med full delaktighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 

Ungdomsföreningen ska ha eget organisationsnummer en egen styrelse. 
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7. RFFs referensgrupp 

Bidrag ges till Rådet för funktionshinderfrågors referensgrupp för att täcka de 

kostnader som uppstår i samband med gruppens möten. 

8. Uppstartstöd  

Nyetablerade funktionshinderorganisationer har möjlighet att ansöka om så kallat 
uppstartsstöd för sin verksamhet. Uppstartstöd kan erhållas under ett år och 

ersättningen uppgår till maximalt 10 000 kronor. För att kunna söka bidraget ska 
organisationen ha varit verksam i minst 2 år. Före beslut skall noga undersökas om ny 

organisation kan ingå i redan verksam organisation 

9. Bidrag till lokalhyra 

Regionen betalar lokalhyra för BrukarHuset i Mellringe där samtliga länsföreningar 

erbjuds möjlighet att ha kanslilokaler. Regionen betalar även för städningen av 

lokalerna. Det betalas inte ut bidrag till lokalhyra till föreningar som väljer att inte 

använda BrukarHuset. 

10. Projektbidrag 

De länsorganisationers som är berättigade till föreningsbidrag från regionen har även 

möjlighet att söka projektbidrag. Ett projekt ska vara något som normalt inte ingår i 
föreningens verksamhet.  Det ska vara något nytt och framåtsyftande, ha syfte och mål 

samt vara tidsbegränsat. Samverkansprojekt mellan olika 
funktionshinderorganisationer samt mellan funktionshinderorganissationerna och olika 
samhällsorgan prioriteras. 

 
Föreningarna kan ansöka om projektbidrag max 2 år i följd för samma projekt och 

maximalt 10 000 kr per projekt, därefter måste verksamheten inlemmas i föreningens 
ordinarie verksamhet eller vara slutförd. Ansökan på fastställd blankett för 
projektbidrag skall vara inlämnad senast den 1 augusti året före bidragsåret. 

 
I ansökan ska finnas  

 projektplan med projektbeskrivning som redogör för vilket syfte och mål 
projektet har samt en tidsram och hur det ska genomföras.  

 budget och ekonomisk plan 

 beskrivning av hur projektet skall utvärderas. 
 
En utvärdering av projektet samt en redovisning av hur pengarna använts ska lämnas in 
till regionens funktionshinderkonsulent när projektet är avslutat. Om projektet inte 

genomförts i enlighet med ansökan kommer föreningen att bli återbetalningsskyldig till 
regionen. 


