
Svar på motion från Sara-Mari Eriksson om aktivitetsbidrag.

Sara-Mari Eriksson har i motion till Neuro Skellefteås årsmöte tagit upp frågan om
förtydligande av föreningens nuvarande regler för rehabiliteringsbidrag. Bidraget 
uppgår till max 500 kr/år och kan utges till medlemmar med neurologisk diagnos. 

I motionen föreslås att 
- Bidraget benämns aktivitetsbidrag
- Föreningen vid utskick av sommarprogram marknadsför bidraget
- Bidraget kan sökas för aktiviteter som är just någon form av aktivt deltagande

såsom yoga som föreningen anordnar
- Exempel på andra aktiviteter är träning i grupp eller enskilt som ej omfattas av 

Region Västerbottens högkostnadsskydd
- Bidraget kan sökas av aktiva medlemmar i föreningen Neuro Skellefteå
- Ordförande ges delegation att besluta om utbetalning av ersättning
- Ersättningsansökan ska innehålla kvitto i original samt uppgift om under vilken

tidsperiod aktiviteten utförts.

Styrelsens yttrande.

Enligt nuvarande regelverk för rehabiliteringsbidrag kan bidraget sökas av 
medlemmar med neurologisk diagnos som betalat medlemsavgift på 360 kr.  
Anhörigmedlemmar har inte rätt till bidrag.

Med rehabilitering avses en aktivitet som förbättrar sökandens mående, t.ex. 
styrketräning, ridning, körsång, balansträning, en period på dagrehab eller 
Neurorehab. Föreningen marknadsför bidraget regelbundet vid utskick av 
Aktivitetsprogrammen Vår, Sommar, Höst och Vinter samt på hemsidan.

Bidraget uppgår till max 500 kr/år. Ansökan med kvitto skickas till Neuro Skellefteå, 
Storgatan 50, 931 30 Skellefteå. I ansökan ska anges typ av aktivitet, namn, tel.nr. 
och kontot betalningen ska ske till. Beslut fattas av Karin Gerth, ordförande och Karin
Bjuhr Mattsson, styrelseledamot. Kostnaden för rehabiliteringsbidrag uppgick år 2019
till 4 500 kr.

Sammanfattningsvis sammanfaller nuvarande tillämpning av och regelverk för 
rehabiliteringsbidrag i väsentliga delar med de förslag som lämnas av motionären, till 
exempel vad avser former för marknadsföring, möjligheten att söka bidrag för yoga 
(under förutsättning av att aktiviteten inte subventionerats av föreningen på annat 
sätt), att bidraget kan sökas av aktiva medlemmar i föreningen men ej 
anhörigmedlemmar samt former för redovisning av ersättningsansökan.

Förslaget att bidrag ska kunna sökas för andra aktiviteter som träning i grupp eller 
enskilt som ej omfattas av Region Västerbottens högkostnadsskydd tillstyrks med 
hänvisning till den prövning som sker av ansvariga delegater utifrån den 
övergripande målsättningen med bidraget. Styrelsen ser samtidigt fördelar med att 
bibehålla nuvarande delegationsordning där en arbetsgrupp bestående av två 
personer ansvarar för besluten.



Förslagen att bidraget ej kan användas för egenvård eller medlemskap i annan 
förening tillstyrks.
 
När det gäller benämningen av bidraget, rehabiliteringsbidrag eller aktivitetsbidrag, 
ser styrelsen fördelar med att behålla nuvarande benämning.

Med kopplingen till rehabiliteringsbegreppet bibehålls, enligt styrelsens bedömning, 
synsättet att aktiviteten handlar om någon form av rehabilitering i syfte att skapa 
förutsättningar att återfå så mycket som möjligt av förmågor och funktioner som fanns
före sjukdomen/skadan eller för att behålla och stärka de funktioner man har.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

Att godkänna styrelsens yttrande över motionen.


