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Översyn av regelverk och beredningsformer för bidrag
till intressepolitisk verksamhet
Föredragande landstingsråd: Stig Nyman
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören har inkommit med en översyn av regelverk och beredningsformer för bidrag till intressepolitisk verksamhet.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta ny modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län
dels för egen del besluta
att anta nya riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer
med funktionsnedsättning.
Landstingsrådsberedningens motivering
En översyn av regelverket kring bidrag till intressepolitisk verksamhet har
genomförts. I remissvaren från flera av organisationerna som företräder
personer med funktionshinder framkommer önskemål om att fler politiska
partier ska finnas representerade i bidragsgruppen. Vidare föreslås att ordet handikapporganisationer ersätts med begreppet organisationer som
företräder personer med funktionshinder.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 maj 2012
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Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer
som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län den 3
maj 2012
Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning den 3 maj 2012
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Översyn av regelverk och beredningsformer för bidrag
till intressepolitisk verksamhet till organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har beslutat att det årligen ska delas ut ett bidrag för
intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning. Landstingsstyrelsen beslutade den 20 december 2011
att ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en översyn av bidragets
regelverk och beredningsformer.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 maj 2012
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer
som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län den 3
maj 2012
Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning den 3 maj 2012
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår dels landstingsfullmäktige besluta
att anta Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och
organisationer som företräder personer medfunktionsnedsättning i
Stockholms län reviderad den 3 maj 2012
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att anta Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer
medfunktionsnedsättning reviderad den 3 maj 2012
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Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Landstingsfullmäktige har beslutat att det årligen ska delas ut ett bidrag för
intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning. Landstingsstyrelsen beslutar om fördelning av
bidraget efter beredning i bidragsgruppen. I bidragsgruppen företräds
landstingsstyrelsen av tre ledamöter, HSO av tre ledamöter, DHR av en
ledamot och SRF av en ledamot.
Landstingsstyrelsen beslutade den 20 december 2011 att ge
landstingsdirektören i uppdrag att göra en översyn av bidragets regelverk
och beredningsformer. Formerna för bidragsfördelningen ska tillåta att
organisationer som inte har fått bidrag förut ska kunna bli berättigade till
bidrag. Det efterfrågades också ökad transparens och tydliga kriterier för
fördelningen av bidraget.
Ändring i modell för samverkan
En översyn av regelverk och beredningsformer har skickats på remiss till 52
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, varav
44 organisationer har inkommit med svar. Översynen presenterade förslag
på hur regelverk och beredningsformen skulle kunna förändras. En
övervägande del av organisationerna (34) vill ha kvar samma
beredningsform som idag fast med fler politiker i bidragsgruppen. Som
motivering angavs bland annat att en utökad politisk representation skulle
kunna ge bredare och bättre insyn och förankring, samt att det är
politikernas ansvar att se till att bidraget fördelas rättvist och effektivt.
Förvaltningen föreslår att det ändras i Modell för samverkan med
handikapporganisationerna, så att landstingsstyrelsen företräds av sju
ledamöter i bidragsgruppen istället för tre.
Förvaltningen föreslår vidare att begreppet handikapporganisationer ska
bytas ut till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning i modellen. Detta innebär att Modell för samverkan
med handikapporganisationerna Stockholms län ändrar namn till Modell
för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som
företräder personer medfunktionsnedsättning i Stockholms län.
Ändring i riktlinjerna för bidrag till organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning
Deflestaav organisationerna (29) som svarade på remissen vill inte ha
någon förändring i systemet för hur bidraget fördelas mellan
organisationerna. Det viktigaste för organisationerna är ett system som är
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förutsägbart och som inte innebär att deras beviljade bidragsbelopp
minskar från ett år till ett annat. Samtidigt vill de att nya sökande
organisationer ska ha möjlighet att bli beviljade bidrag, samt att
organisationer som hittills har fått ett litet bidrag, i förhållande till sin
storlek, ska ha möjlighet att få mer.
Som en del i uppdraget ingick att möjliggöra ett bidrag med mer
transparens och därför föreslår förvaltningen att följande ska skrivas in i
riktlinjerna för bidraget:
"De organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning,
som föregående år fått bidrag till sin intressepolitiska verksamhet, bör
årligen få en uppräkning av sitt bidrag. Detta gäller under förutsättning att
de ansöker om bidrag, uppfyller kriterierna för att vara berättigade bidrag
samt att landstingets budget medger det."
"Bidragsbeloppet bör ha sin utgångspunkt i landstingets generella
budgetuppräkning, med särskild hänsyn tagen till hälso- och
sjukvårdsförvaltningens budget."
Förvaltningen föreslår att formuleringen "Bidrag till nya organisationer ska
i första hand prövas mot av tidigare föreningar ej ansökta medel och i andra
hand mot en utökad ram" ersätts av följande formulering "Bidragsgruppen
ska, i sitt förslag till fördelning, avsätta en viss del av det uppräknade
beloppet till nya sökanden och/eller till organisationer som tidigare utsatts
för snedfördelning".
För att ytterligare öka transparensen föreslås att bidragsgruppen ska
motivera varför vissa organisationer bör beviljas en extra ökning av sitt
bidrag. Därför föreslås det att meningen "Bidragsgruppen ska motivera sitt
förslag till fördelning" läggs till i riktlinjerna.
Personliga besök görs vid behov och förvaltningen föreslår därför att
meningen "Personliga besök görs hos ett antal föreningar varje år för att på
plats följa upp hur bidragen använts" stryks.
Förvaltningen föreslår vidare att punkten "föreningen ska ha en
auktoriserad eller godkänd revisor om bidraget som beviljades föregående
år var mer än fyra prisbasbelopp" läggs till under rubriken Krav på
föreningarna. Samt att punkten "uppföljningsblankett" läggs till under
rubriken Dokument som ska bifogas ansökan.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Administrativ direktör
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Modell för samverkan mellan Stockholms
läns landsting och organisationer som
företräder personer med
funktionsnedsättning i Stockholms län
Samverkan med landstingsstyrelsen
Olika former av kontakt och dialog mellan landstingets politiska företrädare
och länets organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning är värdefulla för båda parter. För den mera formella
samverkan mellan de politiska företrädarna och organisationerna inrättas
inom landstingsstyrelsens ram ett samverkansråd.
Ledamöter till rådet nomineras av organisationerna som företräder
personer med funktionsnedsättning i länet samt landstingsstyrelsen enligt
följande:
HSO utser 5 ledamöter (2 ersättare), DHR 1 ledamot (1 ersättare) och SRF 1
ledamot (1 ersättare). Landstingsstyrelsen utser inom sig 7 ledamöter.
Ordförande i rådet utses av landstinget. Vice ordförande utses av
organisationerna.
Samverkansrådet sammanträder regelbundet, minst 4 ggr/år. Handlingar
och protokoll/minnesanteckningar skickas ut till alla ledamöter och
ersättare i rådet.
Samverkansrådets huvuduppgifter är:
•

•
•

Informationsutbyte, dialog och samverkan i aktuella
landstingsfrågor av övergripande karaktär och som inte behandlats i
andra samverkansorgan mellan landstinget och organisationerna
som företräder personer med funktionsnedsättning.
Principiella frågor om beredning och uppföljning av landstingets
program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Principiella frågor om bidrag till organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning

Frågor att behandla inom denna ram kan väckas av såväl landstingets som
organisationernas representanter.
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Bidragen till länets organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning bereds i ett särskilt organ direkt underställt
landstingsstyrelsen. I detta företräds landstingsstyrelsen av 3 7 ledamöter,
HSO nominerar 3 ledamöter, DHR 1 ledamot och SRF 1 ledamot.
Landstingsstyrelsen utser samtliga ledamöter. Ordförande i bidragsgruppen
utses av landstinget.
Samverkan med landstingets förvaltningar och bolag,
grundmodell
Samverkan mellan organisationerna och landstingets verksamheter sker i
råd inom respektive förvaltning eller bolag. Organisationerna på länsnivå
(HSO, DHR och SRF) nominerar sina företrädare. Respektive
förvaltning/bolag företräds av sin tjänstemannaledning.
Om inte annat överenskommes ska samverkansråd finnas inom
förvaltningarna för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden,
kulturnämnden och trafiknämnden samt inom Locum AB. Företrädarna för
organisationerna och för förvaltningarna/bolagen kan, om man är ense,
välja annan form för samverkan än just samverkansråd. Organisationerna
ska också kunna erbjudas möjligheter att följa vårdproduktionen inom
akutsjukhusen och Stockholms läns sjukvårdsområde.
Sammansättning
Till varje råd utser HSO 5 ledamöter (2 ersättare), DHR 1 ledamot (1
ersättare) och SRF 1 ledamot (1 ersättare). Ledamöterna företräder HSO,
DHR resp. SRF i all formell samverkan som rör frågor om
funktionsnedsättningar och funktionshinder. I samverkansråden företräds
förvaltningen/bolaget av dess tjänstemannaledning samt av sakkunniga,
som efter behov kallas till rådet.
Uppgifter
För landstinget innebär samverkan att den särskilda sakkunskap, som finns
inom organisationerna som företräder personer med funktionsnedsättning,
ska användas i planeringen och utvecklingen av verksamheten.
I samverkansrådet ska landstinget informera om och löpande samverka i
aktuella frågor. Frågor kan väckas av såväl förvaltning/bolag/ledning som
organisationer. Detta skall ske i ett så tidigt skede som möjligt i
beredningsprocessen.
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Organisationernas representanter ges möjlighet att ta initiativ till
samverkan, delta i utredningar eller arbetsgrupper som väsentligen
påverkar förhållanden för de grupper av personer med
funktionsnedsättning, som organisationerna företräder.
Väsentligt är att organisationernas representanter kan medverka i arbetet
med att bereda frågor som berör livssituationen för personer med
funktionsnedsättning. Därför ska organisationerna informeras före starten
av arbetet med utredningar, rapporter och dylikt. De ska även ges
möjligheter att påverka formuleringar av frågeställningar.
Funktionshinder-/funktionsnedsättning-/patient-/brukarperspektivetska
på ett tydligt sätt finnas med. Hur detta skett ska klart framgå i
slutdokumentationen.
I ärenden, som senare ska behandlas politiskt, ska organisationernas
synpunkter skriftligt och i sin helhet bifogas beslutsunderlaget. Kunskapen
om hur olika funktionsnedsättningar påverkar den enskildes vardag kan på
det sättet långsiktigt förstärkas inom landstingets verksamheter.
Former
Föredragningslistor med tillhörande handlingar till nämnd-/styrelsemöten
ska via mail eller post sändas till företrädarna för organisationerna
samtidigt som till de förtroendevalda. Detta även om rådet inte
sammanträder i anslutning till nämndens/styrelsens sammanträde.
Därutöver skall handlingarna i elektronisk form skickas till HSO:s, DHR:s
och SRF:s kanslier.
Samverkansråden träffas minst 4 ggr/år.
Särskilda
arbetsgrupper
Vid större principfrågor/-ärenden kan särskilda arbetsgrupper komma att
utses, där det ingår sakkunniga från rörelsen som företräder personer med
funktionsnedsättning. Initiativ till att inrätta sådana grupper kan tas av
bägge parter. Beroende på fråga kan grupperna arbeta över en längre eller
kortare tidsperiod. Organisationernas representanter i grupperna
nomineras av organisationerna.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.
Inom hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning skall finnas ett centralt
samverkansråd enligt grundmodellen.
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Hälso- och sjukvården är landstingets mest omfattande verksamhet. Det är
därför naturligt att det förutom en central nämnd finns ett antal
beredningar. Deras uppgifter och organisation skiftar över tid.
Samverkansformerna måste anpassas efter dessa förändringar.
Det väsentliga är att organisationernas kompetens i ett så tidigt skede som
möjligt tas tillvara i beredningsarbetet. För att samverkansmålet (§8 HSL)
skall nås är det viktigt att det finns en löpande kontakt med ansvariga i
dessa beredningsorgan, vare sig de är förtroendemanna- eller
tjänstemannaorgan. Hur detta bäst skall utformas bör lösas i HSN:s
samverkansråd.
Trafiknämnden
Landstinget har beslutat att inrätta en trafiknämnd från den i januari 2011.
Till trafiknämnden hör SL, Waxholmsbolaget och färdtjänsten samt dess
myndighetsutövning. Inom trafiknämnden skall finnas ett samverkansråd
enligt grundmodellen där frågor rörande landstingsfinansierad
kollektivtrafik till lands och sjöss samt särskild kollektivtrafik skall
behandlas.
Trafiknämnden hanterar flera verksamheter. Det är därför naturligt att det
förutom ett samverkansråd för hela trafiknämnden ingår tre permanenta
resursgrupper som behandlar frågor rörande SL, färdtjänst och
Waxholmsbolagets verksamheter. Resursgruppernas uppgifter och
organisation skiftar över tid. Samverkansformerna måste anpassas efter
organisation och uppgifter. Organisationernas representanter i
resursgrupperna skall nomineras av organisationerna.
AB SL Trafiknämndens förvaltning har huvudansvaret att administrera
samverkansrådet enligt grundmodellen samt de tre resursgrupperna.
Ersättningar
Sammanträdesarvoden
Sammanträdesersättning till organisationernas företrädare i
samverkansråden (ledamöter och ersättare) eller resursgrupper och
undergrupper tillsatta av dessa utgår med samma belopp som till
förtroendevalda i nämnd/styrelse. Endast sammanträde vid vilka protokoll
eller minnesanteckningar förs berättigar till ersättning.
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Ersättning till sakkunnig
Timersättning utgår med 175 kr/tim, dock högst 800 kr/dag. Beloppet
räknas årligen upp i relation till prisbasbeloppet. Utgångspunkt är januari
2007.
Bidrag till
organisationerna
För kostnader, som organisationerna har för kansliresurser med mera för
att fullgöra uppdraget enligt samverkansmodellen utbetalas ett årligt
belopp till länsorganisationerna. Beloppet räknas årligen upp i relation till
förändringen i konsumentprisindex, KPI.
Utgångspunkt är 2007 års värde i januari:
714 000 kr till HSO, 153 000 kr till DHR och 153 000 kr till SRF.
Varaktighet
Denna modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning gäller
från och med den 1 oktober 2011 tills vidare. Parterna har under löpande
period möjlighet att påkalla förändringar av samverkansmodellen bland
annat beroende på organisationsförändringar.
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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
sju 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 LSF kanslis 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."
Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 41 09
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69
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Exempel är:
• att vara samrådsorg an för Stockholms läns landsting iför
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 förebygg ande hälsovården (t ex
informera i skolor, på mottagningar eller konferenser)
• att bistå iforsknings- 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 procent av lönekostnadsbeloppet.
1

Medel får inte sökas, beviljas och användas från flera instanser till samma
ändamål.
De organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, som
föregående år fått bidrag till sin intressepolitiska verksamhet, bör årligen få
en uppräkning av sitt bidrag. Detta gäller under förutsättning att de ansöker
om bidrag, uppfyller kriterierna för att vara berättigade bidrag samt att
landstingets budget medger det.
Bidragsbeloppet bör ha sin utgångspunkt i landstingets generella
budgetuppräkning, med särskild hänsyn tagen till hälso- och
sjukvårdsförvaltningens budget.

Empiriskt beräknad siffra av organisationer, som företräder personer med
fiinktionsnedsättning för ett antal år sedan.
1
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Bidrag till nya organisationer ska i första hand prövas mot av tidigare
föreningar ej ansökta medel och i andra hand mot en utökad ram.
Bidragsgruppen ska, i sitt förslag till fördelning, avsätta en viss del av det
uppräknade beloppet till nya sökanden och/eller till organisationer som
tidigare utsatts för snedfördelning.
Bidragsgruppen ska motivera sitt förslag till fördelning.
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.
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
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•

föreningen ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor om bidraget
som beviljades föregående år var mer än fyra prisbasbelopp

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

JIL
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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.

