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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten rgemstab-1901432157-405 0.11 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Godkänt datum] Satu Norsten Manninen Bodil Larsson 

Villkor för verksamhetsbidrag 
Funktionsrätt Norrbotten 
 

Bakgrund 
Verksamhetsbidrag som utgår från Region Norrbotten ska leda till att uppnå 

målen i regionens styrande dokument och planer. Särskilt fokus ska ligga på 

att uppfölja hur bidragen bidrar till att uppfylla målen på områdena; 

 En god och jämlik hälsa i hela länet 

 Jämställdhet 

 Hållbarhet 

 Barns rättigheter 

Lagrum och styrande förutsättningar 
Norrbottens Folkhälsostrategi 2018-2026 

Norrbottens Hållbarhetsstrategi  

Strategi för jämställdhet i Norrbotten 2018-2023 

Barnkonventionen 

Strategisk plan 2022-2024 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsplan 

 
 
Generella villkor  

 Beviljade verksamhetsbidrag ska genomföras enligt de villkor som 

framgår av beslutet. 

 Verksamhetsbidrag beviljas endast till religiöst och politiskt 

obundna organisationer/verksamheter. 

 Verksamhetsbidrag beviljas endast till verksamheter som bedrivs ut-

ifrån en demokratisk värdegrund. 

 Verksamhetsbidrag beviljas endast till drog- och alkoholfria verk-

samheter i linje med Region Norrbottens Folkhälsopolitiska strategi 

för Norrbotten 

 Organisationen ska ha kontinuerlig verksamhet i flera kommuner i 

Norrbotten. 

 Organisationen ska vara registrerad och ha organisationsnummer, 

vara organiserad med fungerande styrelse och ha eget plus- eller 

bankgiro. 

 Organisationen ska ha stadgar med inriktning mot förebyggande el-

ler rehabiliterande verksamhet samt komplettera Region Norrbottens 

hälso- och sjukvårdsverksamhet. 
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 Vid organisations- och eller verksamhetsförändringar ska Region 

Norrbotten meddelas. Förändringar kan medföra att verksamhetsbi-

draget påverkas.  

 Vid all marknadsföring ska det, genom löptext och/eller Region 

Norrbottens logotype, framgå att verksamheten fått ekonomiskt stöd 

från Region Norrbotten. 

 Om inte de generella och specifika (beskrivs nedan) villkoren upp-

följs, eller om det vid uppföljning mot lämnande redovisningar visar 

sig att organisationerna inte arbetat i enlighet med Region Norrbot-

tens regelverk kan återbetalning av hela eller delar av verksamhets-

bidraget krävas och uttas genom minskat bidrag kommande period. 

Specifika villkor Funktionsrätt Norrbotten 
Funktionsrätt Norrbotten ska som paraplyorganisation säkerställa att verk-

samhetensbidragen fördelas i linje med Region Norrbottens villkor 

Årligen till regionen senast 30/6 inkomma med: 

 Sammanfattande Verksamhetsberättelse för föregående år där det 

tydligt framgår hur bidragen bidragit till att uppfylla målen i region-

ens styrande dokument och planer. Särskilt fokus ska ligga på hur 

bidragen bidrar till att uppfylla målen på områdena; 

o En god och jämlik hälsa i hela länet 

o Jämställdhet 

o Hållbarhet 

o Barns rättigheter 

 Grundläggande statistik ska redovisas (medlemsantal, deltagande i 

aktiviteter och utbildningar, styrelsemedlemmar) 

o Statistiken ska vara uppdelad på ålder och kön samt visa hur 

bidragen fördelas geografiskt i länet (per kommun). 

 Bidrag som ej använts eller ej uppfyller kraven i regionens regelverk 

skall återbetalas genom en minskning av bidrag nästkommande pe-

riod. 

 Maximalt 20 procent av beloppet ska tillfalla Funktionsrätt Norrbot-

tens centrala administration. 

 Verksamhetsbidragets storlek avgörs enligt fördelningsnyckel kopp-

lat till medlemsantal och fördelat enligt nedan: 

o Grundbelopp (får ej överstiga 15 procent av totalbeloppet) 

  1-50 medlemmar     2500 kr 

 51-75 medlemmar  5000 kr 

 76-100 medlemmar  7500 kr 

 101- fler medlemmar 10 000 kr 

o Medlemsbelopp (får ej överstiga 15 procent av totalbelop-

pet) 

 10 kronor per medlem 

o Verksamhetsbelopp (får ej understiga 70 procent av totalbe-

loppet) 
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 Avser nettodelen av föreningsverksamhetens kost-

nader. 

 

Specifika villkor medlemsorganisationer  
Funktionsrätt Norrbotten 
Funktionsrätt Norrbotten ska som paraplyorganisation säkerställa att med-

lemsorganisationerna uppfyller följande villkor: 

 Verksamheten ska genomföras i enlighet med Region Norrbottens 

regelverk. 

 Årligen till Funktionsrätt Norrbotten inkomma med verksamhetsbe-

rättelse där det tydligt ska framgå hur organisationen uppfyller kra-

ven i regionens regelverk. 

 Om verksamhetsbidraget överstiger 100 000 ska auktoriserad revisor 

anlitas 

 Ansökan och redovisning av bidrag ska ske enligt regionens regel-

verk. 

 Verksamhet för och med målgruppen barn- och unga samt nationella 

minoriteter och urfolk ska särskilt prioriteras.  

 Aktiviteter med fokus på förebyggande eller rehabiliterande verk-

samhet samt kompletterar Region Norrbottens hälso- och sjukvårds-

verksamhet ska prioriteras. 
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