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Hälso- och
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Avslag av bidrag till ideell organisation 2021
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås avslag av bidrag till organisationen Demokratipiloterna
år 2021. Detta ärende är en komplettering till tidigare ärende (HSN 2020–
0273) Fördelning av bidrag till ideella organisationer.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Psykisk ohälsa, bilaga 1
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i folkhälsoberedningen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Ansökan om bidrag för 2021 från organisationen
Demokratipiloterna avslås.
2. Beslutet justeras omedelbart
Förvaltningens motivering till förslaget
Överväganden
En arbetsgrupp bestående av representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) har berett ansökningen. Arbetsgruppen har
bedömt bland annat organisationens syfte, bokslut, budget,
verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och verksamhetsplan.
Synpunkter från medicinsk expertis och/eller andra sakkunniga har
inhämtats vid behov.
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Förslag från hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att ansökan om bidrag till
organisationen Demokratipiloterna avslås på grund av att föreningen inte
förstärker Region Stockholms verksamheter.
Detta ärende är en komplettering till tidigare ärende i hälso- och
sjukvårdsnämnden i november 2020 (HSN 2020–0273) då ansökan från
Demokratipiloterna inte kom med på grund av ett teknisk fel i det digitala
ansökningssystemet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet
För att få bidrag ska den ideella organisationens verksamhet komplettera
eller förstärka hälso- och sjukvården. Region Stockholm ansvarar inte för
verksamhetens innehåll eller utformning till skillnad mot en avtalsrelation.
Förvaltningens uppföljning görs inte ur ett medicinskt perspektiv.
Konsekvenser för patientsäkerhet prövas därför inte i dessa ärenden.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för jämlikhet och jämställdhet.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön
Administrativa konsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för administration både hos
förvaltningen och bidragsmottagningarna.

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Magnus Thyberg
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Bidragssökande förening
Akten
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Godkänd av Björn Eriksson, 2021-01-28
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Avdelningen för Närsjukvård

2017-01-13

HSN 2016-4802
Bilaga 1

Riktlinjer för bidrag till ideella organisationer
A

Syfte med bidragen

Att stödja och stimulera ideella organisationer som i ordnade former bedriver
frivilligt arbete som kompletterar hälso- och sjukvårdens mål och verksamhet.

B

Vem kan söka bidrag?

Ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete med anknytning till
Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) ansvarsområde. Med ideella
organisationer avses registrerade ideella föreningar.
x

Länsförening, om sådan finns, samordnar lokalföreningarnas ansökningar
och ser till att en samlad ansökan sänds in för organisationen ifråga.

x

Om flera lokalföreningar inom samma organisation söker samtidigt,
förutsatt att länsföreningen inte söker, behöver lokalföreningarna
samordna sig och utse en som söker för alla.

Den sökande föreningen ansvarar för redovisningen till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
För att kunna godkännas för bidrag ska organisationen
x

vara en ideell icke vinstdrivande organisation, bildad och driven på
demokratiska grunder

x

vara öppen för alla inom organisationens målgrupp i Stockholms län
oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionsnedsättning, kön m m

x

ha ett organisationsnummer

x

ha en aktiv och dokumenterad verksamhet sedan minst ett år tillbaka
innan ansökan samt ha genomfört ett årsmöte

x

ha giltiga stadgar med organisationens namn, dess syfte och angiven
målgrupp

x

godkänd eller auktoriserad revisor om tilldelat belopp överstiger fyra
basbelopp per år

C
x

Vad kan man ansöka om?
Bidrag till förebyggande och efterhjälpande aktiviteter som är individ- eller
gruppstödjande
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x

Bidrag för fysisk gruppträning i förebyggande och efterhjälpande syfte och
som kräver särskilt stöd. Här ingår verksamhet för medlemmar eller andra
som inte kan eller har svårt för att träna i det ordinarie friskvårdsutbudet
på grund av sin funktionsnedsättning, till exempel reumatiker,
polioskadade, hjärt- och lungsjuka samt psykisk ohälsa.

Bidrag ges till ovanstående verksamheter där även kostnader för lokal,
personal och administration kan ingå.

D

Bidrag ges inte till

x

hobby- och fritidsverksamhet

x

sjukvårdsverksamhet eller därmed likvärdig verksamhet

x

organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda
medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen

x

bolag och enskilda personer

x

Stiftelser som inte öppet redovisar sin ekonomi

E

Prioriterade områden

Organisationer som stödjer medlemmar och deras anhöriga och som verkar
inom nedanstående områden prioriteras
x

Beroendeproblematik

x

Psykisk ohälsa

x

Våld i nära relationer

x

Långvariga funktionsnedsättningar

x

Kroniska sjukdomstillstånd

Verksamhet som stimulerar åtgärder som motverkar skillnader i hälsa mellan
könen och verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar beaktas.

F

Bedömning

Ansökningarna bedöms av en grupp handläggare inom förvaltningen.

G

Ansökan

Möjligheten att söka bidrag finns en gång per år. Blankett och riktlinjer för ansökan
läggs ut på internet (www.sll.se).
Ansökan om bidrag skickas till registraturen på Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning.
Till ansökan ska följande obligatoriska dokument bifogas:
x organisationens stadgar (förstagångssökande, och efter ändringar)
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x förenklat årsbokslut/årsbokslut/årsredovisning som innehåller
verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
x revisionsberättelse
x verksamhetsplan och budget för det år man söker bidrag
x senaste årsmötesprotokoll
Söker länsförening för sig själv eller tillsammans med lokalföreningar ska
länsföreningens handlingar skickas med. Söker en lokalförening ensam eller
tillsammans med andra lokalföreningar är det den sökande lokalföreningens
handlingar som bifogas.

H

Uppföljning

Uppföljning sker årligen för beviljat bidrag.
Organisationerna ska ge förvaltningen möjlighet att gå igenom räkenskaper och
förvaltning.
Uppföljning sker
- utifrån dokumenterad verksamhetsplan för vilken bidrag söks. Om det beviljade
bidragsbeloppet inte är detsamma som det sökta beloppet begär förvaltningen en
reviderad verksamhetsplan,
- genom enkät för verksamhetsåret.
Enkätsvaren sammanställs av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och
bifogas kommande års handlingar till Hälso- och sjukvårdsnämnden om
bidragsfördelning.
Överenskommelse om personliga besök träffas med ett antal organisationer varje
år för att på plats följa upp hur bidragen används.
Om landstinget initierar revision av en organisation ska denna inte belastas av
kostnader för revisionsuppdraget.
Utebliven återrapportering
Om organisation som beviljats bidrag inte inkommer med efterfrågad
uppföljningsenkät inom utsatt tid kan detta leda till avslag av bidrag
nästkommande år.

I

Tidsplan

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer om möjligt att besluta om fördelning
av anslaget så att de sökande kan delges beslutet före årsskiftet.

J

När betalas bidraget ut?

Bidrag lämnas för ett år i sänder.
Bidragsåret omfattar tiden 1 januari ± 31 december.
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Grundprincipen för bidragsutbetalning till ideella organisationer är att bidrag betalas ut
ett respektive fyra gånger per år beroende på bidragsstorleken.
¾
Mindre än 100 tkr betalas ut i ett engångsbelopp i slutet av februari.
¾
100 tkr och mer betalas ut kvartalsvis i slutet av februari, maj, augusti och november.
Bidraget för lokalhyra för bad och eller gymnastik betalas ut mot faktura som organisationen skickar till förvaltningen varje kvartal, alternativt vår och höst. Uppgifter om
tidsperiod, aktivitet, lokal, antal deltagare, antal grupper, antal ledare och ledarkostnad
uppges. Ansvarig förening samordnar.

K

Återbetalning krävs om

x

felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan som ligger till
grund för beviljat bidrag

x

bidraget inte använts på avsett sätt

x

organisationen inte uppfyller sina skyldigheter mot samhället, t ex
betalat skatt och eller arbetsgivaravgift

Brister som leder till återbetalning innebär avstängning från fortsatt
bidragsgivning, så länge bristen kvarstår.
Rättsliga åtgärder vidtas alltid när misstanke om brott föreligger.

