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Bakgrund
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 Grundläggande krav -
förtydligas

 Tydlighet för organisationen

 Enklare för de som söker. 



• Organisationer som arbetar intressepolitisk:

• Arbetar för att öka delaktighet och tillgänglighet 

• Är samrådsorgan för Region Stockholm för intressepolitiken 
väsentliga områden (till exempel samverkansråd, remissinstans 
eller expertorgan ur brukarperspektivet) 

• Samarbetar med andra intressepolitiska organisationer

• Informera om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser 

• Bidra med information vid den förebyggande hälsovården 

• Bistår i forsknings- och utvecklingsfrågor

• Arbeta brett med samhällsfrågor som undanröjer hinder för 
personer med funktionsnedsättning
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Den intressepolitiska verksamheten ska ske inom 
regionens ansvarsområden 

• Hälso- och sjukvårdsfrågor                        

• Kollektivtrafikfrågor

• Kulturfrågor                  

• Stödja regionens arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare

• Övrigt tillgänglighetsarbete
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Syfte – bygga Region Stockholm tillsammans

 Syftet med riktlinjerna är att 
fastställa grundprinciper som gäller för 
beviljande av intressepolitiskt bidrag

 Syftet med bidragen är att bidra till 
ökad social hållbarhet i regionen
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Organisationers villkor för bidragen :

 Verksamhet ska knyta an till regionens 
ansvarsområden 

 Genomför verksamhet som är till nytta för 
länsborna i stockholmsregionen.

 Präglas av demokratiska och etiska värderingar 
samt är uppbyggd och fungerar enligt 
demokratiska principer.

 Arbetar utifrån alla människors lika värde och 
jämställdhet samt har en inriktning som ligger i 
linje med Region Stockholms uppförandekod. 

 Har ett organisationsnummer
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forts. Organisationers villkor för bidragen

 Organisationen har haft ett årsmöte eller, vid nystartad 
verksamhet, konstituerande möte har hållits och en 
styrelse valts.

 Organisationen har ordnad ekonomisk förvaltning och 
bokföring med eget plus- eller bankgiro och utsedd 
firmatecknare samt utsedd revisor.  

 Organisationen har inte skatteskulder eller obetalda 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten.

 Organisationen är inte i konkurs eller under likvidation.
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Region Stockholms hänsyn för bidragen:

 Princip om likabehandling ska behandlas 
enligt lag

 Bidragen ska vara förenliga med 
bestämmelser om statsstöd och 
upphandlingsregler. 

 Bidragen får beviljas utifrån 
regionfullmäktiges budget och uppdrag 
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Förtydligande och nytt i riktlinjerna för 
organisationerna

• Verksamhet får inte vara uteslutande beroende av 
finansiering med av Region Stockholm givna bidrag. 

• Ansvariga för ska säkerställa att organisationen har 
stadigvarande intäkter från annat håll, såsom till 
exempel medlemsavgifter, medel för aktiviteter, hyror, 
andra bidragsgivare etcetera.

• I samband med den årliga ansökan ska organisationen 
visa hur den arbetar för att få till stånd en ökad 
finansiering från andra parter än Region Stockholm 
samt hur alla intäkter fördelas.
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Bedömning av ansökan

2022-04-22

Regionledningskontoret

10

1 2 3

De positiva effekter som 
organisationens 
verksamhet har för 
stockholmsregionen.

Hur ändamålet med 
verksamheten bidrar till att 
uppfylla det allmänna 
intresset samt Region 
Stockholms mål. 

Organisationens 
ekonomiska situation, 
inklusive eventuella andra 
bidrag som organisationen 
mottar från Region 
Stockholm eller andra 
finansiärer.



Ansökan ska innehålla:
• Årsredovisning, som ska innehålla: 

verksamhetsberättelse med en beskrivning av utförd 
intressepolitisk verksamhet, vilket är ett krav för 
förnyade bidrag

• Resultaträkning och balansräkning 

• Revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för 
styrelsen

• verksamhetsplan och budget för det år som bidrag söks

• Årsmötesprotokoll med styrelsens sammansättning

I år ska ansökan senast var inne den 17 juni

2022-04-22

Organisation/Namn

11



Bidragsgruppen

• Består av politiker från regionstyrelsen och de 
tre största organisationerna

• Bidragsgruppen ska kortfattat motivera sin 
bedömning av varje ansökan. Av motiveringen 
ska framgå varför en organisation föreslås 
beviljas bidrag eller ej, samt i förekommande 
fall varför en organisation föreslås beviljas 
mer/mindre jämfört med sökt bidrag.
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