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  Folkhälsoarbetet i regionen är viktigt och bedrivs av en mängd aktörer. Tillsammans 

kan vi bidra till att stärka individer att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet 
och delta i samhällsutvecklingen. Inför 2022 är det möjligt för ideella organisationer 
att ansöka om medel för att utveckla och bidra till folkhälsan bland befolkningen i 
Västerbottens län.  

 
Information om  

Folkhälsobidrag 2022 

Vad är folkhälsobidrag? 
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.  

Vad är syftet med medlen? 
Att stödja och stimulera ideella organisationer vars 
arbete kompletterar regionens folkhälsoarbete och 
bidrar till att uppfylla regionens mål inom området.  

Vad är det möjligt att ansöka om medel 
för? 
En organisation kan ansöka om medel för: 

• Kostnader för att sprida information och utbyta 
kunskap inom ett visst område, exempelvis 
arrangemang av konferenser, kortare 
utbildningar. 

• Arvode för föreläsare/utbildare. 

• Kostnader för att erbjuda mötesplatser, 
gruppaktiviteter, workshops. 

• Kostnad för informations-/utbildningsmaterial.  

• Inköp av böcker, filmer eller andra 
kunskapsmaterial inom området. 

Hur mycket kan vi ansöka om? 
Maxbeloppet att ansöka om är 50 000 kronor per 

organisation. Medel söks enligt schablon för 

respektive aktivitet. 

Vilka kan ansöka?  
Länsföreningar och lokala föreningar. 

Vilka kriterier ska vara uppfyllda 
Organisationen ska; 

• vara en organisation med enskilda 
medlemmar eller en sammanslutning av flera    
organisationer som har enskilda medlemmar, 

• sakna vinstsyfte,  

• respekterar demokratiska idéer och 

• vara demokratiskt uppbyggd.  

 

Organisationen ska ha: 

• stadigvarande verksamhet i Västerbottens län,  

• godkända och antagna stadgar, 

• styrelse och revisorer, 

• ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, 

• en verksamhetsberättelse/årsredovisning över 
sin verksamhet, 
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• en revisionsberättelse utan anmärkning av 
väsentlig karaktär, 

• eget plus- och/eller bankgirokonto och 

• utsedd firmatecknare. 

Hur kommer vår ansökan bedömas? 
Ansökningarna bedöms av en grupp handläggare 
inom Regionstyrelsens förvaltning. För att vara aktuell 
för bedömning behöver de generella kraven vara 
uppfyllda. Prioritering sker därefter utifrån följande 
grunder: 

• Följsamhet till fastställda ekonomiska summor 

• Relevans för förebyggande folkhälsoarbete 

• I vilken mån aktiviteterna bidrar till en jämlik hälsa 

• I vilken mån aktiviteterna kompletterar regionens 
verksamhet 

Hur gör vi om vi vill ansöka? 
Om er verksamhet vill ansöka om medel gå in på: 
www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/folkhalsobidrag 
Där finns ansökningsblankett och riktlinjer för 
bidraget. I blanketten får ni beskriva bland annat kort 
beskriva vad ni vill göra och vilka behov som ligger 
bakom samt för vilka aktiviteter ni ansöker om medel 
kosta. 

Ansökan skickas in senast den 8 oktober 2021 till 
diariet@regionvasterbotten.se. Märk ansökan: 
”Folkhälsobidrag 2022”  

Därefter handlägger vi ansökningarna och meddelar 
er senast utgången av december 2021 om ni blivit 
beviljade medel. 

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. 

Regionen kan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka 
ett bidrag om mottagaren, genom att lämna felaktiga 
uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidrag har 
lämnats eller använts felaktigt för det ändamål det har 
beviljats för. Regionen kan också initiera en 
ekonomisk och verksamhetsmässig revision av den 
förening och verksamhet som har beviljats bidrag. 

Uppföljning av aktiviteterna lämnas 
senast april 2023 
Uppföljning sker årligen och uppföljningsblanketter 
samt angivna datum för uppföljning kommer att läggs 
ut på: 
www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/folkhalsobidrag  

Kontaktuppgifter 
Vid frågor eller funderingar om utlysningen och 
ansökan, kontakta: 

Maria Falck, Enhetschef Folkhälsoenheten 
Mail: maria.falck@regionvasterbotten.se  
Telefon: 090-785 71 93 
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