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KRITERIER TILL ANSÖKNINGAR FRÅN 
RADIOHJÄLPSFONDEN 

 

FRITIDSAKTIVITETER FÖR VUXNA MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Radiohjälpsfonden stödjer fritidsverksamhet för vuxna personer med 
funktionsnedsättning, med hemvist i Sverige. Bidrag kan beviljas till föreningens 
merkostnader, främst för de medhjälpare som behövs för att aktiviteten ska kunna 
genomföras. Aktiviteten ska ha minst fem deltagare och förutom från Radiohjälpen 
finansieras med en deltagaravgift eller bidrag från en annan fond eller från den sökande 
föreningen. 
 
 

• Ansökan mottages endast digitalt via Radiohjälpens webbplats radiohjalpen.se  
från mitten av augusti till början av oktober. Datum specificeras på webbplatsen. 

• En ansökan görs för aktiviteter som sker under hela nästkommande år. 
• En ansökan får omfatta upp till fyra aktiviteter. Ansökningar för vuxna respektive 

barn/unga ska göras från rätt fond och får avse maximalt fyra aktiviteter per 
fond, dvs två separata ansökningar. 

• Aktiviteter behöver endast vara inplanerade till specifik månad. Ändringar i 
planering ska i förväg godkännas av Radiohjälpen. 

• För ansökningar som beviljas över 100 000 kr skrivs ett avtal och maximalt sju 
procent av beviljade medel får användas till administrations- och 
revisionskostnader (revisionskostnaden får uppgå till maximalt 10 000 kr). 

• Undre gräns för ansökan är 30 000 kr. Särskild ansökan och kriterier gäller för 
riksförbund som stöttar lokalföreningar som genom dessa har möjlighet att söka 
lägre belopp. 

• Radiohjälpens budgetmall ska användas och bifogas ansökan, återfinns på 
radiohjalpen.se 

• Ansökningar till aktiviteter som har påbörjats eller redan har skett då beslut 
fattas tas inte emot, se radiohjalpen.se för beslutsdatum.  

• Ofullständiga ansökningar behandlas inte. 
 

http://www.radiohjalpen.se/
http://www.radiohjalpen.se/
http://www.radiohjalpen.se/
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VEM KAN ANSÖKA?  
• Ideella medlemsföreningar med huvudsyfte att stödja vuxna med 

funktionsnedsättning i Sverige kan ansöka om bidrag från fonden.  
• Även ideella medlemsföreningar och föreningar med motsvarande icke 

vinstdriven organisationsform som arrangerar fritidsaktiviteter för vuxna med 
funktionsnedsättning och som har en samverkan med en 
funktionshinderförening är välkomna med ansökningar. 

• Föreningar som ansöker om bidrag ska ha funnits i minst två år och inneha ett 
organisationsnummer och ett plusgiro/bankgiro.  

• Till ansökan bifogas ett intyg där firmatecknare framgår: intyg från länsstyrelsen, 
protokoll från årsmöte eller liknande. Den som ansöker första gången bifogar 
även stadgar och senaste årsredovisning.  
 

BIDRAG KAN SÖKAS TILL 
• Rese-, mat- och logikostnader för medhjälpare. 
• Merkostnader som belastar föreningen, till exempel buss med lift (ej buss i 

största allmänhet), föreläsningar, sjuksköterskor med specialistkompetens, 
specialpedagoger, anpassade eller allergisanerade lokaler (ej lokaler i största 
allmänhet). 

• Om bidrag söks till arvode/lön för medhjälpare ska detta särskilt motiveras. 
• För bidrag över 100 000 kr kan maximalt sju procent av beviljade medel 

användas till administrations- och revisionskostnader (revisionskostnaden får 
inte överstiga 10 000 kr). 

 
Huvudprincipen är att bidrag enbart kan beviljas till merkostnader som inte enligt lag 
bekostas av stat, kommun, region med flera.  
 

VAD ÄR EN MEDHJÄLPARE? 
En medhjälpare är en extra resurs som behövs för att alla ska kunna delta eller för att 
aktiviteten ska kunna genomföras. En medhjälpare kan till exempel vara en 
teckenspråkstolk, en aktivitetsledare, en stödperson eller en person med 
specialistkunskaper. En anhörig kan fungera som medhjälpare förutsatt att hen inte 
redan uppbär ersättning från stat, kommun eller region för detta. Huvudfokus för en 
medhjälpare ska vara att en eller flera deltagare får det stöd de behöver för att kunna 
delta i aktiviteten eller för att aktiviteten ska kunna genomföras. En medhjälpare är inte 
en deltagare bland andra utan har en tydlig uppgift. 
 

BIDRAG KAN INTE SÖKAS TILL 
• Deltagarnas egna kostnader 
• Utlandsresor 
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• Radiohjälpen bidrar inte till kostnader för kampanj-, påverkans- eller 
opinionsbildande arbete eller material. Undantagsvis kan stöd till faktabaserade 
informations- och utbildningsinsatser beviljas, dessa ska i så fall särskilt 
motiveras. 

• Ytterligare medhjälpare för den/de som har med sig personlig assistent, inte 
heller till kostnader för medföljande assistent beviljad enligt LSS. 

• Inventarier eller verksamheten som sådan. 
 

REKVIRERING AV BEVILJADE BIDRAG 
• Beviljade bidrag kan rekvireras innan aktiviteten startar. 
• För bidrag på 100 000 kr eller mer skrivs ett avtal, rekvirering kan ske efter att 

avtalet har signerats (obs särskilda villkor för vidareförmedlande riksförbund). 
• Bidrag som inte rekvirerats senast tre månader efter aktivitetens genomförande 

återgår till fonden utan påminnelse. 
• Radiohjälpens blankett för rekvirering ska användas och finns på webbplatsen 

radiohjalpen.se 
 

REDOVISNING AV BEVILJADE BIDRAG 
• Redovisning av bidrag under 100 000 kr ska innehålla en ekonomisk redovisning, 

kopior av kvitton/fakturor, en narrativ rapport samt medhjälparnas 
kontaktuppgifter. 

• Redovisningar av beviljade belopp på 100 000 kr eller mer ska granskas av en 
oberoende kvalificerad revisor enligt avtal och särskild revisionsinstruktion. 
Maximalt sju procent av beviljade medel får användas till administrations- och 
revisionskostnader (revisionskostnaden får uppgå till maximalt 10 000 kr). 

• Vid behov kommer Radiohjälpen att göra stickprov. 
• Radiohjälpens blanketter för redovisning ska användas och finns på webbplatsen 

radiohjalpen.se 

http://www.radiohjalpen.se/
http://www.radiohjalpen.se/
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