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Riktlinjer för bidrag till organisationer
som företräder personer med
funktionsnedsättning
Ärendet
Stockholms läns landsting anslår årligen
- dels bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning
- dels särskilda bidrag till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning samt till folkhögskolor för
aktivering/rekreation/habilitering och rehabilitering.
Landstingsstyrelsen beslutar om fördelning av medel för intressepolitisk
verksamhet efter beredning i styrelsens bidragsgrupp. Den senare består av
tre förtroendevalda samt fem representanter från länets intressepolitiska
föreningar, som företräder personer med funktionsnedsättning.
Föreningsrepresentanterna i bidragsgruppen deltar inte i diskussioner och
slutsatser om sin ”egen” förenings ansökan.
Beslut om beviljande av bidrag för aktivering/habilitering/rehabilitering/
rekreation fattas av kansliavdelningens avdelningschef. Skriftlig
dokumentation finns för varje beslut.

Syfte och användningsområde
Bidrag till intressepolitisk verksamhet för personer med
funktionsnedsättning
Länets organisationers erfarenhet är till nytta för landstingets
ansvarsområden, särskilt inom hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken.
Mellan organisationerna och landstinget råder ett ömsesidigt förhållande;
organisationerna får bidrag att bedriva intressepolitik och landstinget har
nytta av organisationernas erfarenhet och kunskap.
Med intressepolitik för personer med funktionsnedsättning menas:
”Intresseorganisationer av eller för personer med funktionsnedsättning
bedriver intressepolitik/idéburen verksamhet, som skapar förutsättningar för
god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar. Genom sitt
påverkansarbete förmedlar organisationerna kunskaper och erfarenheter till
enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort.”
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Exempel är:
• att vara samrådsorgan för Stockholms läns landsting i för
intressepolitiken väsentliga områden (t ex samverkansråd,
remissinstans eller expertorgan ur brukarperspektivet)
• att informera om olika funktionsnedsättningar och dess
konsekvenser (t ex på mässor, utbildningar eller seminarier)
• att bidra med information vid den förebyggande hälsovården (t ex
informera i skolor, på mottagningar eller konferenser)
• att bistå i forsknings- och utvecklingsfrågor
• att arbeta brett med frågor som rör personer med
funktionsnedsättningar och inte enbart vara en patientorganisation
Bidrag får sökas till organisationernas lönekostnader, lokal- och
hyreskostnader samt administrationskostnader för intressepolitisk
verksamhet. De olika delarna ska specificeras. Föreningen beviljas sedan ett
sammantaget belopp, som ska användas på ett för föreningen optimalt sätt
till kostnader för löner, lokaler/hyra och administration för intressepolitisk
verksamhet.
I lönekostnaden inräknas de sociala kostnaderna.
Lokal- och hyreskostnader inbegriper kostnader för fasta eller tillfälliga
lokaler för intressepolitisk verksamhet. I dessa kostnader ingår t ex: el,
städning och larm.
Administrationskostnader är exempelvis: porto, telefon, it, kontorsmaterial,
bokföringskostnader och revisionskostnader. Administrationskostnader kan
sökas upp till 21 procent1 av lönekostnadsbeloppet.
Medel får inte sökas, beviljas och användas från flera instanser till samma
ändamål.
Bidrag till nya organisationer ska i första hand prövas mot av tidigare
föreningar ej ansökta medel och i andra hand mot en utökad ram.

Särskilda bidrag
Bidrag ges till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning för aktivering/rekreation/habilitering/rehabilitering.
Bidragen används t ex till lägerverksamhet och nätverksmöten samt till
folkhögskolor för anpassningskurser för personer med funktionsnedsättning
bosatta inom länet.
1

Empiriskt beräknad siffra av organisationer, som företräder personer med
funktionsnedsättning för ett antal år sedan.
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Riktlinjer för särskilda bidrag:
a) Nationella läger/nätverksmöten:
Bidrag kan beviljas för person som har diagnosen ifråga samt en
assistent/ledsagare/förälder, om personen är under 18 år. Deltagarna betalar
en ”egenavgift” samt resorna till och från lägren.
b) Regionala läger/nätverksmöten:
Bidrag kan beviljas upp till 30 procent av kostnaderna för lägret/
nätverksmötet.
c) Anpassningskurser för syn, hörsel osv:
Bidrag kan beviljas för kostnader för kost och logi exklusive en egenavgift.

Krav på föreningarna
•
•
•
•
•

•
•
•

vara en ideell icke vinstdrivande organisation bildad på demokratiska
grunder med antagna stadgar
ha länsövergripande verksamhet
ha ett organisationsnummer
ha haft dokumenterad verksamhet under ett år samt ett årsmöte före
det att ansökan om bidrag görs
ha stadgar med organisationens namn, angiven målgrupp, syfte samt
uppgift om när och i vilket forum stadgarna är antagna
föreningen ska ägna sig åt intressepolitisk verksamhet av eller för
personer med funktionsnedsättning, vilket skall framgå av stadgarna
medlemmarna ska ha en funktionsnedsättning eller företräda dessa
personers intressen
föreningen ska visa en långsiktighet och stabilitet vilket i oftast men
inte alltid innebär att de tillhör en riksorganisation

Dokument som ska bifogas ansökan
Till ansökan om bidrag för intressepolitisk verksamhet ska föreningarna
bifoga följande handlingar:
• stadgar, som ska innehålla:
- föreningens namn,
- när de är antagna och vid vilket möte,
- uppgifter om att det är en länsövergripande förening,
- angiven målgrupp samt
- uppgifter om det intressepolitiska syftet, målet eller verksamheten
•

årsredovisning, som ska innehålla:
- verksamhetsberättelse med en beskrivning av utförd intressepolitisk
verksamhet, vilket är ett krav för förnyade bidrag
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•
•
•

- resultaträkning och
- balansräkning
revisionsberättelse med uttalande om ansvarfrihet för styrelsen
verksamhetsplan och budget för det år man söker bidrag för
årsmötesprotokoll

Landstingsstyrelsens förvaltning sköter administrationen av:
• ansökningsblankettens utformning
• ansökningstider
• information till föreningarna
• utbetalningar
• information om att bidragen finns att söka

Uppföljningsrutiner
Uppföljning görs i samband med den nya bidragsansökan för kommande år
då följande kontrolleras:
•
att stadgar finns med organisationens namn, när och i vilket
sammanhang stadgarna är antagna samt om uppgifter finns om
intressepolitisk verksamhet för personer med funktionsnedsättning
•
årsredovisningen inklusive huruvida intressepolitisk verksamhet för
personer med funktionsnedsättning utförts
•
revisionsberättelsen, om revisorerna föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen samt
•
om organisationen arbetar länsövergripande och långsiktigt
Utgångspunkten i uppföljningen ska vara huruvida föreningen använt
bidragen på avsett sätt. För att föreningarna ska få fortsatta bidrag utbetalade
måste uppföljningsdokumenten inkomma till förvaltningen.
Personliga besök görs hos ett antal föreningar varje år för att på plats följa
upp hur bidragen använts. Föreningarna ska ge bidragsgivarna möjlighet att
gå igenom föreningarnas räkenskaper och förvaltning. Om en förening inte
ansöker om nytt bidrag måste en speciell uppföljning göras.
Avseende de särskilda bidragen görs uppföljningen på så sätt att bidragen
alltid utbetalas i efterhand till organisationer och folkhögskolor, aldrig till
privatpersoner efter det att landstingsstyrelsens förvaltning erhållit en
rekvisition/faktura. Om bidraget avser ett läger arrangerat för länet ska en
ekonomisk redovisning för aktiviteten lämnas innan bidraget kan utbetalas.

Återbetalning
Återbetalningsskyldighet föreligger om bidraget inte använts på avsett sätt.

