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Mål och syfte
Landstinget ska genom ekonomiskt bidrag främja det ideella arbetet som sker inom länets
funktionshindersorganisationer med målet att nå de internationella, nationella och regionala målen
inom det funktionshinderspolitiska arbetet. Bidraget ska skapa förutsättningar för föreningarna att
långsiktigt bedriva och utveckla sitt arbete för full delaktighet i samhället och för jämlikhet i
levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Definition
Funktionshindersorganisation avser i detta reglemente en organisation vars ändamål är att förbättra
livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar och bevaka deras intressen för att nå full
delaktighet i samhället.

Förutsättningar
Läns- eller regionföreningar och samarbetsorgan som bedriver stadigvarande verksamhet inom
Västerbottens län kan ansöka om bidrag om nedanstående kriterier är uppfyllda.
Organisationen ska:


Vara medlem i riksorganisation som enligt statens normer för funktionshindersorganisationer
erhållit statsbidrag i minst två år.



Vara partipolitiskt och religiöst obunden samt ha fastställda stadgar



Vara demokratiskt uppbyggd med styrelse och revisorer, ha ordnad ekonomisk förvaltning och
eget post- eller bankgirokonto.



Bedriva länsomfattande verksamhet med ett lokalt och/eller regionalt förankrat föreningsliv.



Samverka med Västerbottens läns landsting och med övriga organisationer inom
funktionshindersrörelsen.



Verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden där FN:s deklarationer om fri- och
rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt nationella och regionala program för
funktionshinderspolitisk utveckling utgör grund.



Verka aktivt (vilande organisation erhåller ej organisationsbidrag)

Landstingsbidrag kan lämnas i form av:

Grundbidrag
Alla organisationer har ett grundläggande behov av medel för att finansiera den fortlöpande
verksamheten, att med den demokratiska processen som grund agera folkrörelsebaserat.
Grundbidraget ger också förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheten.
Grundbidraget är ett fast belopp som är lika för alla organisationer. Det samarbetsorgan som ansluter
minst 2/3 av funktionshindersrörelsens länsorganisationer erhåller ett fast grundbidrag.

Grundbidraget utgör 35% av budgetramen och fördelas:



75% fördelas på antalet bidragsberättigade organisationer
25% fördelas till samarbetsorgan som ansluter minst 2/3 av funktionshindersrörelsens
länsorganisationer

Medlemsbidrag
Som medlem räknas den som är bosatt i länet och som under närmast föregående redovisningsår
varit registrerad som medlem i länsorganisationen eller dess lokala organisation och som erlagt
stadgeenligt fastställd medlemsavgift. Medlem ska ha möjlighet att påverka beslut om organisationens
verksamhet och inriktning samt ha reellt inflytande över den verksamhet bidraget är avsett för. För
denna bidragsdel gäller att majoriteten av läns/distriktsorganisationens medlemmar ska ha en
funktionsnedsättning. Om organisationen representerar barn eller personer med nedsatt autonomi kan
medlemsantalet till övervägande del bestå av närstående.

Medlemsbidraget utgör 15% av budgetramen och fördelas på antalet röstberättigade
medlemmar.

Merkostnadsbidrag
Organisationer kan, till följd av den funktionsnedsättning medlemmarna har, ha avsevärt mycket högre
kostnader för att klara full tillgänglighet till sin verksamhet. Varje förening som har styrkta
merkostnader för anpassad information, anpassad miljö eller personlig service för att medlemmar ska
kunna delta i föreningens möten kan ansöka om bidrag för sina merkostnader. Merkostnaden ska
relatera till den medlemskår som organisationen företräder. Bidraget söks i efterhand och kostnaderna
ska styrkas med skriftligt underlag, exempelvis faktura eller kvitto. För att erhålla merkostnadsbidrag
ska redovisad merkostnad utgöra en viktig förutsättning för att föreningen ska kunna fungera
demokratiskt, vilket innebär att medlemmar kan delta i sammankomster, ta emot och ge information
samt i övrigt kunna vara delaktiga. Merkostnadsbidrag kan sökas för:


Anpassad information: Kan sökas för fördyrad föreningsinformation på grund av att
medlemmar har kommunikationssvårigheter som kräver information på särskilt media
(exempelvis punktskrift, tal, lättläst, pictogram, tolkservice etc).



Personlig service: Kan sökas för behov av ledsagning eller assistans vid föreningens
aktiviteter. Denna merkostnad kan uppstå hos organisationer vars medlemmar har betydande
förflyttnings- och orienteringssvårigheter.
Observera att denna merkostnadsersättning inte innefattar assistans som tillhandahålls av
annan huvudman eller verksamhet. Dessutom ingår inte merkostnad för att arvodera
ledsagare, ej heller kostnader för flyg eller längre tågresor liksom hotellvistelse i detta bidrag.



Anpassad miljö: Kan sökas när behov av särskilt anpassade lokaler eller särskild kost finns.

Merkostnadsbidraget utgör 3% av budgetramen och söks utifrån faktiska merkostnader som
vidimeras med kvitto eller faktura, betalas ut halvårsvis efter prövning i nämnden för
funktionshinder och habilitering.

Samordningsbidrag
Samordningsbidrag utgår till samarbetsorgan som har ett uttalat uppdrag från sina
medlemsorganisationer att samordna verksamheten dem emellan.

Samordningsbidraget utgör 7% av budgetramen och fördelas till samarbetsorgan som
ansluter minst 2/3 av länets bidragsberättigade organisationer inom funktionshindersrörelsen.

Samverkansbidrag
Samverkan och samarbetet inom och utanför funktionshindersrörelsen stimuleras med direkt riktade
landstingsbidrag. Stödet ska utgöra en viktig resurs för att hantera de uppdrag av samverkan och
samarbete organisationerna initierar tillsammans med övriga aktörer inom offentlig sektor samt i
civilsamhället, likaså ska stödet stimulera det organiserade samarbetet mellan berörda
funktionshindersorganisationer i länet. Exempel på uppdrag är samordning, arvodering och övrig
finansiering av representation och nomineringar till olika samarbets- och samverkansorgan inom och
utanför rörelsens egna. Det kan också användas för exempelvis remisshantering, utbildning,
anslagsäskanden eller projektarbeten i samverkan.

Samverkansbidraget utgör 40% av budgetramen och fördelas lika mellan de
medlemsbaserade funktionshindersorganisationerna. Samverkansbidraget för HSO:s
medlemsorganisationer går direkt till samarbetsorganet.

Sammanfattande beskrivning av organisationsbidraget
Bidragsform
% av budgetram
Fördelas
__________________________________________________________________
Grundbidrag
35
75% medlemsorganisationer
25% samarbetsorgan
Medlemsbidrag

15

utifrån antalet bidragsberättigade
medlemmar i respektive organisation

Merkostnadsbidrag

3

söks separat, utbetalas 2 ggr/år

Samverkansbidrag

40

lika mellan organisationerna, för HSO:s
medlemsorg går bidraget direkt till HSO

Samordningsbidrag

7

till samarbetsorgan som samordnar arbetet
mellan de bidragsberättigade medlemsorg

Total budgetram för bidrag
Nämnden för funktionshinder och habilitering fastställer årligen den totala budgetramen för bidrag till
länets funktionshindersorganisationer.

Ansökan och redovisning
Ansökan om bidrag lämnas till nämnden för funktionshinder och habilitering senast den 16 december.
Bidrag lämnas för ett år i sänder. Ett bidragsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Bidraget
betalas ut varje halvår i förskott: januari och augusti. Besked om bidragsfördelning lämnas i januari.
Ansökan ska:
 Göras på bifogad blankett
 Undertecknas av ordförande eller ansvarig tjänsteman samt två revisorer
 Innehålla verksamhetsplan med syfte och mål för verksamheten innevarande år samt
verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
 Lämna en övergripande redovisning av hur samverkan genomförts under året
 Sökas av organisationen själv, enskild organisation eller samarbetsorgan
 I övrigt, på begäran lämna det underlag som efterfrågas av nämnden eller landstingets
revisorer för landstingets granskning
Nämnden för funktionshinder och habilitering kan besluta att ett utbetalat bidrag ska betalas tillbaka
om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats.

