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2015/ 
60 

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
lämna följande förslag på ändringar som svar på remissen om 
bidragsgivning: 

• Sidan 2  
-tillägg om att också Barnkonventionen ska beaktas 
tillsammans med FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter   
-tillägg under rubriken Riktlinjer för bidragsgivning: 
Lokala och kommunala projektbidrag kan vara aktuella 
om de håller god kvalitet.  
-Styrk parentesen om att föreningar som har en större 
omsättning ska ha auktoriserad revisor. 
- Lägg till en punkt om att de föreningar som får stora 
bidrag över ett visst belopp ska ha auktoriserad revisor 

• Sidan 4 
- Under Bidrag inom folkhälsoområdet lägga till följande 
mening: Den ideella föreningen/organisationens 
självständiga och oberoende roll ska beaktas i enlighet 
med den nationella överenskommelsen mellan regeringen, 
idéburna organisationer och Sveriges kommuner och 
landsting inom det sociala området. 

• Sidan 5 
- stryk punkten under särskilda villkor för Funktionshinder 
organisationer om att man måste ha medlemstäckning i 
minst fem kommuner i länet med geografisk spridning. 

• Sidan 8 
- ändra formuleringen under särskilda villkor till: 
Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 
år folkbokförda inom länet samt lokalförening i minst fem 
av länets kommuner. Med medlem avses en individ som 
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genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap 
och accepterats i organisationen. 
 

Sammanfattning 
Nuvarande regelverk för bidragsgivning till organisationer och 
föreningar fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-06-10 § 62. 
Regelverket har därefter varit föremål för viss förändring när det 
gäller bidrag på kulturområdet. Nuvarande regelverk i övrigt har 
tillämpats i sex år och över tid har det framkommit behov av att 
göra vissa förändringar. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-16 
Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 
utbildning och kultur. 

 
Beslut skickas till  
Regionstyrelsen 
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Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 
 

Malin Wengholm Annika Hansson  
 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


