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Yttrande över uppföljande granskning av hantering av folkhälsobidrag 
RS  
 
Regionstyrelsen delar i stort bedömningen att de nyligen antagna nya riktlinjerna inte 
följts i sin helhet under handläggning av folkhälsobidrag för 2021 eller 2022. 
Styrelsen har i sitt beslut velat göra det möjligt för ideella föreningar som är 
verksamma i Västerbotten att bidra till att minska den ojämlikt fördelade hälsan och 
därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. I beslutstexten till riktlinjerna är 
föreningarnas ansvar tydligt men styrelsen har inte tillsett fullt ut att riktlinjerna följts 
så som dessa förtydligats.  
 
En översyn av regionens olika bidrag genomfördes under 2020, styrelsen antog nya 
riktlinjer våren 2021 och valde att ge föreningar möjlighet att söka medel för 
resterande året 2021 då pandemin påverkat föreningslivet i länet på ett negativt sätt. 
Under handläggning av bidragen för 2021 har också dialog skett med de föreningar 
som ansökt för att få en uppfattning om hur de uppfattar de nya riktlinjerna och 
ansökningsförfarandet. Synpunkter har inkommit och kommer att beaktas inför 
framtida eventuella revideringar.  
 
Det förekommer att nybildade föreningar ansöker om bidrag och då är det omöjligt 
skicka in alla de begärda dokumenten som efterfrågas (tex senaste 
årsmötesprotokoll) men det är enskilda undantag.  
 
Vid föregående handläggning har det, som revisionsrapporten visar, missats att 
kräva att föreningens skall skicka in sina stadgar utan antagits att föreningsstadgar 
finns då årsredovisning, årsbokslut, verksamhetsberättelse, resultaträkning 
balansräkning samt revisionsberättelse skickats in. Detta åtgärdas. 
 

Region Västerbottens revisorer lämnar i sin granskning tre rekommendationer. 
Regionstyrelsen yttrar sig nedan utifrån respektive rekommendation. 
 
Rekommendation 1: Säkerställ att det finns tydliga rutiner för kontroller av att 
regler och riktlinjer uppfylls. 
 
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:  
  
Inför kommande ansökningar from hösten 2022 får varje förenings behörige 
firmatecknare intyga att föreningen uppfyller alla de krav som ställs i riktlinjerna som 
antagits av styrelsen. 
 
Slumpmässiga stickprov genomförs och dokumenteras vid varje ansökningsomgång. 
 
Rekommendation 2: Säkerställ att beviljade beslut om bidrag baseras på 
kompletta ansökningar utifrån styrande dokument 
 
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
Under kommande ansökningsomgångar kommer checklistor att läggas in i systemet 
vid Folkhälsoenheten så att det säkerställs att alla efterfrågade dokument har 
inkommit.  
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Rekommendation 3: Säkerställ att beslut om folkhälsobidrag tas av behörig 
person och återanmäls till styrelsen. 
 
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: Delegationsordningen från regiondirektören 
till chef för enheten för Folkhälsa uppdaterades i december 2021. Besluten för 2022 
års folkhälsobidrag är redan satta på lista för återanmälan till styrelsen. Detta är nu 
infört som gängse rutin. 
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