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Folkhälsomedel 2022 

Folkhälsoarbetet i regionen är viktigt och sker av en mängd aktörer. Folkhälsobidraget syftar till 

att stödja och stimulera ideella organisationer som i organiserade former bedriver arbete som 

kompletterar regionens folkhälsoarbete och bidrar till att uppfylla regionens mål inom 

området.  

 

Vad är folkhälsomedel? 

Bidraget är ett så kallat aktivitetsbidrag som riktas till avgränsade aktiviteter. Aktiviteterna ska 

vara förebyggande och/eller hälsofrämjande med anknytning till folkhälsa och med fokus på 

informations- och kunskapsspridning. Bidraget utgår från angivna schablonsummor för 

specificerade aktiviteter. 

 

Vem/vilka kan söka? 
• Länsföreningar utan vinstsyfte 

• Lokala föreningar utan vinstsyfte 

 

Vad kan organisationen ansöka om? 
• Arrangemang av föreläsningar, konferenser, kortare utbildningar 

• Arvode för föreläsare, utbildare 

• Kostnader för att erbjuda mötesplatser, gruppaktiviteter, workshops 

• Kostnad för informations-/utbildningsmaterial  

 

Folkhälsobidrag ges inte till 
• Lönemedel till fast anställda inom organisationen 

• Ordinarie verksamhet inom organisationen (styrelsearbete etc.) 

• Insatser/aktiviteter som redan ägt rum 

• Kostnader för inköp av material i lokaler ex. teknisk utrustning eller kostnader för 

lokalrenovering   

• Lokalhyra för egna lokaler 

 

Hur mycket pengar kan sökas? 
Maxbeloppet att ansöka om är 50 000 kronor per organisation. Medel söks enligt schablon för 

respektive aktivitet. 

 

Vilka kriterier måste vara uppfyllda? 
▪ Krav och kriterier beskrivs i ”Information om Folkhälsomedel 2022” 
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När fattas beslut om fördelning av medel? 
Beslut om fördelning fattas i december 2021 och utbetalning av medel sker i månadsskiftet 
under januari 2022.   
 

Var skickas ansökan? 
Ansökan skickas via mail till diariet@regionvasterbotten.se. Märk ansökan: ”Folkhälsomedel 
2022”. Sista datum för ansökan är 8 oktober 2021.  
 

Regionen kan kräva att utbetalat bidrag betalas tillbaka 
Regionen förbehåller sig rätten att besluta om att ett utbetalat bidrag ska betalas tillbaka om 
grundläggande krav och kriterier inte uppfylls (se Information om Folkhälsomedel 2022). 

mailto:diariet@regionvasterbotten.se
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Ansökningsblankett - Folkhälsomedel 2022 
 

Kort om ansökande organisation 
 
Organisation 

Organisationens namn  

Organisationsnummer  

Adress  

Postnummer & ort  

Post-/bankgiro  

 
 

Kontaktperson 

Namn  

Telefon  

E-postadress  

 

Organisationen och ansökan uppfyller följande krav 
 

Organisationen: 

• är en organisation med enskilda medlemmar eller en sammanslutning av flera    

organisationer som har enskilda medlemmar 

• saknar vinstsyfte 

• respekterar demokratiska idéer 

• är demokratiskt uppbyggd 

 

Organisationen har: 

• stadigvarande verksamhet inom Västerbottens län 

• godkända och antagna stadgar 

• styrelse och revisorer 

• ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring 

• en verksamhetsberättelse/årsredovisning över sin verksamhet 

• en revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär 

• eget plus- och/eller bankgirokonto  

• utsedd firmatecknare 

 

Aktiviteterna  

• Aktiviteterna avser verksamhet för invånare i Västerbottens län. 

 

Totalbelopp 

• Maxbeloppet att ansöka om är 50 000 kronor per organisation.  
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Om aktiviteten 
 

Syfte med aktiviteten/aktiviteterna? 
Beskriv kortfattat det identifierade behovet/behoven och varför ni vill genomföra aktiviteterna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vad ska göras?  
Beskriv kort vad ni vill göra och vem/vilka som är målgrupp m.m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På vilket sätt bidrar aktiviteterna till något/några av regionens mål att: 
Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa, Västerbotten är det barnvänligaste 
länet samt den svenska folkhälsopolitikens åtta målområden (se 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-
regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/ ) 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
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Ekonomisk kalkyl  
 
Schablonsummor för aktiviteter 
Ekonomiska medel kan ansökas enligt nedan schabloner för respektive aktivitet. 
  
Aktivitet Bidrag som betalas ut 

Föreläsararvode föreläsning/konferens per dag 10 000 kr 

Arrangemang av aktivitet för kunskapsspridning; 
föreläsningar/konferens/utbildning per dag 

5 000 kr per dag 

Återkommande möten; utbildningar, studiecirklar, 
gruppaktiviteter, mötesplatser, workshops 

1 000 kr per tillfälle 

Utbildningsmaterial/informationsmaterial 1 000 kr per aktivitet 
 

Aktuella aktiviteter 
Ange ansökta medel nedan. 
 

Aktivitet Ansökan om bidrag 

Ex. Föreläsning Anna Andersson  10 000 kr 

Ex. Konferens Lokal, Plats 5 000 kr  

Ex. Informationsmaterial 1 000 kr  

  

  

Totalt XXX kr 

 
 

Underskrift 
Organisationens styrelse eller behörig företrädare ansvarar för att intyga att uppgifterna i 
ansökan och uppföljning är korrekta. Regionen har rätt att ta del av föreningens räkenskaper 
och annat underliggande material till ansökan och uppföljning samt beredas möjlighet att 
granska organisationens rutiner och kontroller som är kopplade till bidraget. 
 

_________________________________ _____________________ 
Underskrift    Datum och ort  

 
 
Ansökningsblanketten kompletteras med vissa dokument 
Till ansökan ska följande obligatoriska dokument bifogas: 

• Senast beslutade årsbokslut/årsredovisning som innehåller verksamhetsberättelse, 

resultaträkning och balansräkning  

• Revisionsberättelse 
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Praktisk information 
Ansökan 
Ansökan skickas senast den 8 oktober via mail till diariet@regionvasterbotten.se. Märk 
ansökan: ”Folkhälsobidrag 2022” 
 
Skyldighet att informera om förändringar  
Om förutsättningarna för att bedriva projekt/verksamhet/aktivitet som bidrag beviljats till 
förändras ska föreningen kontakta Region Västerbotten. Likaså om bidrag inte förbrukas under 
den period bidraget avser. 
 
Uppföljning av aktiviteterna ska lämnas till regionen  
Uppföljning sker årligen och enligt uppföljningsblanketter som läggs ut på Region Västerbottens 
webbplats (https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/folkhalsobidrag). Ifylld 
uppföljningsblankett samt föreningens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det 
aktuella året skickas via mail till diariet@regionvasterbotten.se  senast den 30 april året efter 
beviljat bidrag. Märk uppföljningen: ”Folkhälsobidrag 2022”. 
 

Kontakt 
Vid frågor, vänligen kontakta Maria Falck 
Mail: maria.falck@regionvasterbotten.se 
Telefon: 090-785 71 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:diariet@regionvasterbotten.se
https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/folkhalsobidrag
mailto:diariet@regionvasterbotten.se
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