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Landstingsstyrelsen

Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer för
år 2007
Ärendet
Landstinget har årligen beviljat bidrag till ideella organisationer. Syftet med
bidragen är att stödja och stimulera ideella organisationer som bedriver
frivilligt arbete som anknyter till och kompletterar hälso- och sjukvården.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

fördela 13 620 000 kronor, enligt förslag i bilaga 2 under förutsättning
att medel beviljas i 2007 års budget

att

därav 470 000 kronor reserveras för eventuell senare utbetalning

att

380 000 kronor reserveras för uppföljning, seminarier etc

att

ge beställardirektören i uppdrag att under våren 2007 lämna förslag till
reviderade riktlinjer för prövning av ansökningarna samt

att

omedelbart justera beslutet.

Bilagor: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gällande riktlinjer
Fördelningssammanställning 2007
Sammanställning av ansökningar Missbruk
Sammanställning av ansökningar Psykisk ohälsa
Sammanställning av ansökningar Våld mot kvinnor och barn
Sammanställning av ansökningar Långvariga funktionshinder
Sammanställning av ansökningar Kroniska sjukdomar
Sammanställning av ansökningar Sexuellt överförbara
sjukdomar
9. Sammanställning av ansökningar Övriga
10. Enkätuppföljning bidrag för 2005 inkl bilagor
(Begränsad utsändning av bilagorna 3-9.)
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Förvaltningens synpunkter
Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till ideella
organisationer som dåvarande hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) antog
2004-04-27 tillämpats.
Den föreslagna fördelningen utgår från att anslaget för bidrag till
frivilligorganisationer för år 2007 är 14 000 000 kronor, enligt
budgetförslaget. Motsvarande belopp för år 2005 var 13 225 000 kronor.
Enligt riktlinjerna ska särskild vikt läggas vid verksamhet som riktar sig till
barn och ungdom samt följande prioriterade grupper:
Missbruk
Psykisk ohälsa
Våld mot kvinnor och barn
Långvariga funktionshinder
Kroniska sjukdomstillstånd
Det bör observeras att en organisations verksamhet kan inrymmas i fler än en
grupp, men organisationen finns endast på ett ställe i redovisningen. I likhet
med tidigare år finns ansökningar från några föreningar vars
verksamhetsinriktning inte tillhör någon av de fem prioriterade grupperna
varför en grupp Sexuellt överförbara sjukdomar och en Övrig-grupp har lagts
till.
Beredningen av ansökningarna
En arbetsgrupp bestående av representanter från flera avdelningar inom
Beställare Vård, har berett ansökningarna. Arbetsgruppen har gått igenom
inkomna ansökningar och analyserat t ex organisationernas syften, bokslut,
budget, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Vid behov har
gruppen tagit in synpunkter från medicinsk expertis eller andra sakkunniga.
Samråd har ägt rum med Socialtjänstförvaltningen i Stockholms Stad kring de
organisationer och föreningar som båda huvudmännen ger bidrag till. Även
med Länshandikapprådet (LHR) har samråd skett.
Ansökan har i år inkommit från 99 föreningar varav 10 behandlas inom ramen
för det statliga Hiv/Aidsbidraget. De ansökningarna prövas för närvarande av
Beställare Vård tillsammans med bl a smittskyddsläkaren. För ytterligare 11
organisationer har bidragsmedel reserverats på vissa nivåer, men av olika skäl
föreslås Landstingsstyrelsen avvakta med beslut om bifall. Tre av dessa
föreningar har ännu inte inkommit med kompletta ansökningar. Totalt söks
bidrag för 31 613 976 kronor, exklusive Hiv/Aids-bidrag.
13 föreningar är nya bidragssökare. Avslag av ansökan föreslås för fyra av
dem.
En organisation vars ansökan avslagits tidigare år, föreslås avslås även nu.
Avslag föreslås även för två tidigare bidragstagare. I ena fallet beviljades inte
bidrag för år 2006 heller, utan förmedlades via riksorganisationen, i andra
fallet anses inte organisationen arbeta inom landstingets ansvarsområde.
Efter genomgång och bedömning föreslår förvaltningen att totalt 13 620 000
kronor fördelas till föreningar enligt bilaga 2.
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Behov av översyn av riktlinjerna
Vid genomgången av årets ansökningar har arbetsgruppen identifierat flera
principiella frågeställningar som ytterligare behöver belysas för att en
tydligare policy i dessa frågor skall kunna skapas. I avvaktan på den
översynen har arbetsgruppen tagit ställning enligt resonemang nedan.
1) Stiftelser har inga medlemmar (medlemskap och medlemmar krävs enligt
riktlinjerna), men några stiftelser söker bidrag för verksamheter som ryms
inom riktlinjerna för bidrag i övrigt. Insynen i stiftelser är begränsad.
Arbetsgruppen har nu bortsett från att stiftelser inte har medlemmar.
2) Organisationer söker bidrag för verksamheter som ingår i vissa vårdgivares
uppdrag enligt avtal/vårdöverenskommelser. Beroende på att behoven avser
ett fåtal patienter på lokal nivå, eller inte passar in i vårdgivarnas övriga
patientkontakter, har vårdgivarna svårt att tillgodose behoven. Arbetsgruppen
har föreslagit bidrag till dessa organisationer, i avvaktan på att de enskilda
vårdgivarnas uppdrag förtydligas.
3) Ett par organisationer har avtal med landstinget där de åtar sig ett
vårduppdrag avseende rehabilitering/träning i bassäng. Andra organisationer
söker bidrag för motsvarande/likartade verksamheter. Inom Beställare Vård
pågår nu en genomgång av innehållet i de vårdavtal som nu finns med
handikapporganisationerna. Ett förslag ska arbetas fram för att skapa
gemensamma riktlinjer för bidrags- respektive avtalshantering avseende
rehabilitering/träning i bassäng. Bidragsmedlen föreslås reserveras i avvaktan
på att riktlinjerna tagits fram.
4) En organisation har tidigare år fått bidrag från landstinget trots att den inte
är verksam inom landstingets ansvarsområde. Arbetsgruppen föreslår att
bidrag inte lämnas.
5) Två organisationer har sökt bidrag för att delfinansiera verksamhet de
bedriver enligt avtal med landstinget. Arbetsgruppen föreslår reducerat bidrag
för att på sikt lösa finansieringen via avtal.
Beställardirektören föreslås därför få i uppdrag att lämna förslag till nya
riktlinjer för prövning av ansökningarna, mot bakgrund av ovan redovisade
principiella frågeställningar.
Uppföljning
En uppföljningsrapport, grundad på en enkätundersökning till de
organisationer som fick bidrag för år 2005, redovisas i bilaga 9. Rapporten
bygger på svar från 98 % av föreningarna.
Förslag till fördelning
Beställare Vårds förslag till fördelning av 2007 års organisationsbidrag med
kommentarer redovisas i bilagorna 2-9. Förslagen baseras på att föreningarna
uppfyller fastställda kriterier för bidragsgivning samt på verksamhets- och
kostnadsredovisning.
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Sammanfattningsvis innebär förslaget följande fördelning:
Målgrupp
Missbruk
Psykisk ohälsa
Våld mot kvinnor och barn
Långvariga funktionshinder
Kroniska sjukdomstillstånd
Sexuellt överförda sjukd.
Övrigt
SUMMA

Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Antal org.
14
17
5
25
17
3
8
89

Antal föresl.
Bifall
14
15
4
22
17
3
7
82

Sören Olofsson

Föreslagna
belopp
2 295 000
2 125 000
1 295 000
4 445 000
1 295 000
1 550 000
615 000
13 620 000

