
 

 

 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Instruktion för hur du fyller i blanketten för aktivitetsbidrag 

Blanketten innehåller två delar, aktivitetsformulär och ansökan. 

Fyll i ett aktivitetsformulär för varje aktivitet som du söker bidrag för. Har du fler än 10 
aktiviteter öppnar du upp blanketten på nytt och fortsätter att fylla i aktiviteter. Glöm inte att 
spara eller skriva ut innan du öppnar en ny. 

Om du fyller i blanketten digitalt kommer vissa uppgifter att fyllas i automatiskt i 
ansökningsdelen. 

Skriv ut hela blanketten, både aktivitetsformulär och ansökan. Skicka till Region Skåne, 
Psykiatri och habilitering, 291 89 Kristianstad senast den 1 oktober. Har du fyllt i flera 
blanketter skickar du med alla. 

Gå till aktivitetsformulär 



 
 

 

 

 

 
 

 

   

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 1 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till ett nytt aktivitetsformulär Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 2 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till ett nytt aktivitetsformulär Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 3 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till ett nytt aktivitetsformulär Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 4 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till ett nytt aktivitetsformulär Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 5 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till ett nytt aktivitetsformulär Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 6 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till ett nytt aktivitetsformulär Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 7 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till ett nytt aktivitetsformulär Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 8 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till ett nytt aktivitetsformulär Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 9 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till ett nytt aktivitetsformulär Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Aktivitetsformulär, bilaga 10 

År: 

Aktivitet: 

Beskrivning av aktivitet 
Syfte, hur ska aktiviteten genomföras, antal deltagare, plats, föreläsare, antal gånger och så vidare 

Vad är det för aktivitet 
Kryssa i det som passar bäst in på aktiviteten 

Konferens, kurs, utbildning Information extern aktivitet Samverkan med vården 

Konferens med övernattning Samarrangemang Handikappolitisk aktivitet 

Rehabiliterande aktivitet Utställning/mässa Övrigt 

Bidrag söks för Beskrivning 
uppskattad 

kostnad 

Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

Föreläsare/kursledare 
Ange vem 

Lokalkostnad 
Ange var 

Material 
Ange vad 

Anpassning 
Ange vad, till exempel 
kostnader för assistans, 
tolkning, översättning till 
olika media 

Övrigt 
Ange vad övriga 
kostnader är 

Totala kostnader 

Deltagaravgift 
Föreningens inkomst från 
alla deltagares avgift för 
aktiviteten 

SUMMA 
Kostnader minus 
deltagaravgift 

Gå till den sammanfattande ansökningsblanketten 



 
 

 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Ansökan aktivitetsformulär 

Förening: Verksamhetsår: 

Bilaga Aktivitet Kostnad 

redovisa året efter 
genomförande 

Utfall kostnad 

fylls i av Region 
Skåne 

Beviljat bidrag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOTAL SUMMA 

FYLLS I AV REGION SKÅNE 

Datum och signatur handläggare Region Skåne Beviljat belopp 
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