Reviderade kriterier för bidrag till idéburna
organisationer som kan bidra till ökad psykisk hälsa hos
unga
Syfte bidrag
Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och unga ska
nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande. Vid bedömningen av föreslagna
insatser tas också hänsyn till det sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa.
Syftet är att bidraget ska underlätta för idéburen sektor som har som verksamhetsidé att bl. a skapa
förutsättningar för barns och ungas psykiska välbefinnande.
Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som omfattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och
psykiatriska tillstånd. Fokus för detta bidrag avser förebyggande och främjande insatser, som knyter
an till psykiskt välbefinnande.
Psykiskt välbefinnande handlar inte enbart om frånvaro av sjukdom eller besvär, utan om ett tillstånd
som har ett värde i sig och som omfattar både välbefinnande och funktionsförmåga. Mer konkret
handlar det om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med
livet, att ha goda sociala relationer och att utveckla sin inre potential. Psykiskt välbefinnande är en
grundläggande resurs för att man ska kunna bemästra livets olika svårigheter men det är också en
tillgång för samhället ur en social och ekonomisk synvinkel.

Vem kan söka?
Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och
vill därför stimulera, stödja och utveckla idéburna organisationer i Skåne som stödjande miljöer för
psykiskt välbefinnande hos unga.
De som kan söka är idéburna organisationer med regional verksamhet och där den egna
verksamheten bidrar till att uppnå effekten ökat psykiskt välbefinnande hos unga 6 – 25 år.

Kriterier och riktlinjer för bidragsgivning
Bidraget ska gå till insatser som avser dels promotion, dvs. hälsofrämjande insatser med fokus på att
erbjuda och möjliggöra goda levnadsvanor och livsvillkor, t.ex. hur man gör det möjligt för unga att
hantera sin vardag. Dels prevention med fokus på att förebygga, dvs. påverka levnadsvanor för att
förebygga sjukdomar och motverka psykisk ohälsa. Detta kan göras genom att reducera riskfaktorer
och stärka skyddsfaktorer.
Region Skåne vill se aktiviteter som ger tydliga positiva effekter på det psykiska välbefinnandet hos
unga från 6 - 25 år.
Bidraget


Bidrag som kan sökas uppgår till max 600 000 per ansökningsperiod.

Aktiviteterna


ska fokusera på det som brukar benämnas som levnadsvanor som fysisk aktivitet, matvanor,
sömn, tobak, alkohol och narkotika, sexualitet samt sociala nätverk. Levnadsvanor och
sociala nätverk är en viktig del för att främja psykiskt välbefinnande hos barn- och unga.

Insatsen







Insatsen ska ha en regional nytta för Skånes invånare och bidra till att uppfylla den regionala
utvecklingsstrategins visionsmål Det öppna Skåne. Verksamheten ska omfatta minst sex
kommuner eller nå en betydande andel av sin målgrupp. Med verksamhet menas aktiviteter
utifrån föreningens ändamål som kommer målgruppen till nytta.
Det sammantagna urvalet av insatser vilka tilldelas medel ska spegla en bredd av de
levnadsvanor som beskrivs ovan under fokus för aktiviteterna.
Region Skåne förbehåller sig rätten att bedöma ansökan utifrån kriterier och riktlinjer
beskrivna i detta dokument.
Region Skåne bedömer om metoden har möjlighet att uppnå avsett syfte.
Insatsen ska inte endast vara beroende av finansiering av Region Skånes givna bidrag.
Ansvariga för organisationen ska säkerställa att organisationen har stadigvarande intäkter
från annat håll, såsom till exempel andra bidragsgivare, medlemsavgifter, aktiviteter, etc.

Vidare gäller Förordning (SFS 2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora
företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd får inte överstiga 200 000 euro under en
treårsperiod.
Beslut om bidrag utgår från kriterier i detta dokument samt Riktlinjer för bidrag till idéburna
organisationer från Regionala utvecklingsnämnden.

Handläggningsrutiner
Den idéburna organisationen ska efter att tagit del av riktlinjer och kriterier inkomma med sin
ansökan till Region Skåne, senast den 1 september.
Till ansökan ska bifogas:






Aktuella stadgar.
Årsredovisning från ansökningsåret eller året före ansökningsåret tillsammans med
förvaltningsberättelse som är undertecknad av styrelsen och som upprättats på ett
överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.
Till årsredovisningen skall bifogas
o revisionsberättelse som beskriver ansvarsfrihet för styrelsen och som är
undertecknad av revisor
o årsmötesprotokoll som är undertecknad av ordförande samt justerad
o Verksamhetsberättelse som har antagits vid årsmötet
Verksamhetsplan och budget för insats som enligt denna ansökan bidraget avser (avser inte
hela organisationens verksamhetsplan).

Ansökan med bilagor ska skickas in digitalt till den e-postadress som återges på
ansökningsblanketten. Ansökan kan inte godkännas om inte bilagor enligt ovan bifogas vid
ansökningstillfället, om inte särskilda skäl föreligger.
En förutsättning för beviljande av bidrag är att den aktuella verksamheten bedöms hålla tillräckligt
hög kvalitet, samt vara genomförbar utifrån inriktning på de planerade aktiviteterna, tidsperiod och
budget. Fördelningen av bidrag kommer att baseras på i vilken grad de aktuella verksamheterna
bidrar till de beskrivna syftena ovan.

En organisation som har tagit emot bidrag av regionala utvecklingsnämnden är skyldig att senast vid
tidpunkt som angetts i beslut om bidrag lämna ekonomisk redovisning och redovisning av vad
medlen har använts till. Regionala utvecklingsnämnden äger rätt att granska den del av
organisationens verksamhet som bidraget är avsett för om det finns uppgifter som tyder på att
verksamheten inte bedrivs så som avsetts. Att lämna redovisning är ett krav för att få fortsatt stöd
från Regionala utvecklingsnämnden.
Folkhälsoberedningen kommer att bereda ansökningar för beslut i Regionala utvecklingsnämnden.
Ambitionen är att besked ska lämnas till berörd idéburen organisation när Region Skånes budget
fastställts, dvs. senast före januari månads utgång efterföljande år. Godkända bidrag betalas därefter
ut under första kvartalet

Miljöarbete
Idéburna organisationer som med sin verksamhet, helt eller delvis, finansieras av Region Skåne ska ta
ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Om
verksamheten får bidrag om minst sex prisbasbelopp (291 600 kronor år 2021) ska denna uppfylla en
checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes
miljöbevis. Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet https://utveckling.skane.se/utlysningaroch-finansiering/nar-du-har-fatt-bidrag/checklista-for-miljobevis---icke-certifierad-verksamhet/
Inrapportering av miljöarbete ska ske senast 6 månader från det att verksamheten fått beslut om
finansiering av Region Skåne.

