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Landstingsstyrelsen

Bidragsutredning 2009
Ärendet
Stockholms läns landsting beviljar genom landstingsstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden samt kulturnämnden organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning och dess ungdomsorganisationer,
pensionärsorganisationer och ideella organisationer bidrag/stöd i olika
syften.
Landstingsfullmäktige gav den 9 december 2008 landstingsstyrelsen i
uppdrag ”att utreda bidragsgivningen till handikapporganisationer och dess
ungdomsorganisationer, regionala pensionärsorganisationer och ideella
organisationer i syfte att effektivisera administrationen samt förenkla
ansökningsförfarandet för brukaren och göra informationen om bidragen
mer tillgänglig”.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att landstingsstyrelsen fortsättningsvis ansvarar för riktlinjer för bidrag till
intressepolitisk verksamhet för personer med funktionsnedsättning och för
riktlinjer för bidrag till aktivering/rekreation/habilitering/rehabilitering
att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och
kulturnämnden att i riktlinjer för bidragsgivning och administration av
respektive nämnds bidragsansökningar göra de förändringar som föreslås i
bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande

under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut föreslås
landstingsstyrelsen för egen del besluta

Bilagor
1. Bidragsutredning 2009, 2010-03-08
- Underbilaga 1. SLL:s nuvarande arbetsprocesser för bidragsfördelning till ideella
organisationer
- Underbilaga 2. Förslag till landstingets arbetsprocesser för bidragsfördelning
2. Förslag till riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning
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att fastställa de nya riktlinjer för bidrag till intressepolitisk verksamhet för
personer med funktionsnedsättning och riktlinjer för bidrag till
aktivering/rekreation/habilitering/rehabilitering som föreslås i bilaga 2 till
detta tjänsteutlåtande
att dessa riktlinjer tillämpas för ansökningar från och med 2011 års
verksamhet.
Bakgrund och synpunkter
För närvarande ställer landstingsstyrelsens förvaltning, hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning och kulturförvaltningen olika krav på
föreningarna, har olika tidplaner, olika ansökningsblanketter, olika
uppföljningsrutiner och olika administrativa rutiner. Stockholms läns
landstings nämnder och styrelser bör ställa samma krav på föreningarna,
ha likartade ansöknings- och uppföljningsrutiner samt en samordnad
tidplan. Det är idag inte enkelt att finna information om hur man söker
bidrag, vilka bidrag som finns eller vilka krav som måste vara uppfyllda för
att bidragen ska kunna beviljas. Ur en demokratisk synvinkel bör alla
medborgare ha likartade möjligheter att finna information om olika
bidragsmöjligheter.
En utredning har därför genomförts i syfte att lägga förslag till effektivare
administration, enklare ansökningsförfarande för dem som söker bidrag
samt göra informationen om bidragen mer tillgänglig.
Utredningen har genomförts av landstingsstyrelsens förvaltning i
samverkan med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och
kulturförvaltningen genom att kartlägga nuläget, samla in och
sammanställa data, analysera materialet och ge förslag till lösningar.
Följande delar ingick inte i uppdraget:
- bidragens syften och användningsområden
- bidragsbudgetens organisatoriska fördelning mellan landstingsstyrelsen,
hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden
- bidragens storlek
Utredningen föreslår
- att likartade krav ställs på föreningarna
- att likartade ansökningshandlingar används
- att ansökningstiderna är gemensamma
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- att likartade uppföljningsrutiner tillämpas
Utredningen föreslår vidare att information om bidragen ska finnas
tillgänglig via Stockholms läns landstings hemsida.
Föreslås att utredningens förslag inarbetas i de riktlinjer och andra
regelverk som gäller för bidragsgivning inom berörda förvaltningar.
Nu gällande riktlinjer för landstingsstyrelsens bidragsgivning till
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
fastställdes av landstingsfullmäktige den 14 januari 1997. I de nya
riktlinjerna har bidragsutredningens förslag inarbetats. Förvaltningens
förslag är att de nya riktlinjerna fastställs av landstingsstyrelsen.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Anders Nyström
Administrativ direktör
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