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Landstingets	  verksamhetsanslag	  till	  länshandikapporganisationerna	  

	  

Allmänt:	  

Totalsumman	  för	  hela	  anslaget	  till	  handikapporganisationerna	  fastställs	  av	  
landstingsmötet.	  Ur	  detta	  belopp	  fördelas	  sedan	  till	  de	  olika	  
länsorganisationerna	  enligt	  följande:	  

	  

	  Landstingets	  utgångspunkter	  och	  motiv:	  

Handikapporganisationerna	  har	  en	  mycket	  viktigt	  uppgift	  i	  vårt	  samhälle	  i	  att	  
samla	  och	  aktivera	  människor	  med	  funktionsnedsättningar	  för	  att	  tillvarata	  
deras	  intressen	  utifrån	  de	  konsekvenser	  och	  problem	  de	  olika	  
funktionsnedsättningarna	  medför.	  

De	  blir	  härmed	  en	  resurs	  för	  landsting,	  primärkommuner	  och	  samhället	  i	  stort	  
då	  det	  gäller	  att	  planera	  och	  utforma	  samhället	  och	  de	  speciella	  insatser	  som	  
behövs,	  så	  att	  man	  får	  bästa	  möjligheter	  att	  fungera	  tillsammans	  med	  andra	  
människor.	  

Genom	  verksamheten	  i	  sig	  gör	  organisationerna	  också	  en	  mycket	  betydande	  
social	  insats	  som	  har	  stor	  betydelse	  ur	  hälsosynpunkt.	  

Det	  är	  därför	  väl	  motiverat	  att	  landstinget	  ger	  ekonomiskt	  anslag	  till	  
organisationerna	  så	  att	  de	  får	  möjligheter	  att	  bedriva	  föreningsverksamhet	  och	  
utbilda	  funktionärer	  som	  kan	  föra	  deras	  talan	  och	  medverka	  i	  samråd	  och	  
planering	  i	  olika	  samhällsorgan.	  

	  

Landstingets	  syn	  på	  föreningsverksamheten	  

Verksamhetsanslaget	  skall	  i	  första	  hand	  användas	  till	  föreningarnas	  verksamhet	  
där	  medlemsnyttan	  prioriteras.	  
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För	  verksamhet	  som	  kräver	  mera	  av	  handikapp	  specifika	  insatser	  skall	  
landstinget	  tillföra	  särskilda	  anslag	  utanför	  verksamhetsanslaget.	  

Landstingsnytta	  

Föreningsverksamhet	  som	  underlättar	  eller	  på	  olika	  sätt	  förmånligt	  bidrar	  vid	  
landstingets	  planeringsarbeten	  omkring	  sjukvårds-‐	  och/eller	  
rehabilitering/habiliterings	  verksamhet	  e	  dyl.	  

	  

Förutsättningar	  för	  anslag	  

Verksamhetsanslag	  skall	  utgå	  till	  länsorganisation/förening	  som	  är	  ansluten	  till	  
riksorganisation	  som	  erhåller	  statligt	  bidrag.	  

Länsorganisation/förening	  skall	  geografiskt	  finnas	  inom	  Norrbottens	  län	  och	  
administreras	  från	  länet.	  

Länsorganisation/förening	  skall	  i	  vederbörlig	  ordning	  ha:	  

• Antagna	  och	  godkända	  stadgar	  
• Styrelse	  och	  revisorer	  
• Stadigvarande	  verksamhet	  
• Ordnad	  ekonomisk	  förvaltning,	  eget	  post	  eller	  bankgironummer	  

Sedan	  direktriktade	  anslag	  enligt	  landstingsstyrelsens	  fastställda	  budgetplan	  för	  
gällande	  verksamhetsår	  fråndragits	  det	  totala	  beloppet,	  fördelas	  
verksamhetsanslaget	  enligt	  följande	  grunder.	  
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Grunder	  för	  fördelning	  av	  verksamhetsanslag	  från	  Norrbottens	  läns	  landsting	  

	  

1. Grundbelopp	   (	  får	  ej	  överstiga	  15%	  av	  totalbeloppet	  )	  
	  
0	  	  -‐50	  medlemmar	   2.500	  kronor	  
51-‐75	  medlemmar	   5.000	  kronor	  
76-‐100	  medlemmar	   7.500	  kronor	  
101-‐	  fler	  medlemmar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.000	  kronor	  
	  
	  

2. Medlemsbelopp	  

(	  Får	  ej	  överstiga	  15	  %	  av	  totalbeloppet)	  

Avser	  betalande	  medlemmar	  utan	  särskild	  gradering	  10	  kronor/medlem.	  

	  
3. Verksamhetsbeloppet	  

	  (	  Får	  ej	  understiga	  70	  %	  av	  totalbeloppet,	  målsättning	  är	  att	  uppnå	  75	  %	  ).	  

Avser	  netto	  delen	  av	  föreningsverksamhetens	  kostnader.	  (Särskild	  bilaga	  
anger	  vad	  som	  ej	  är	  bidragsgrundande,	  ex,	  löner,	  arvoden,	  bidrag	  från	  
riksorganisationer	  eller	  andra	  externa	  bidragsgivare	  samt	  fonder).	  
Landstingsstyrelsen	  beslutar	  varje	  år	  och	  anger	  i	  verksamhetsplanen	  under	  
särskild	  rubrik.	  

	  

4. Den	  totala	  summan	  bidrag	  
Får	  ej	  överstiga	  godkänt	  bidragsgrundande	  netto	  belopp.	  
	  

5. Länsförening	  skall	  geografiskt	  

Finnas	  inom	  Norrbottens	  län	  och	  administreras	  från	  länet	  samt	  i	  övrigt	  som	  
länsförening	  vara	  organiserad	  enligt	  fördelningsreglementet	  i	  vederbörlig	  
ordning.	  
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6. Anslaget	  beräknas	  

Efter	  redovisade	  kostnader	  för	  verksamheten	  enligt	  fastställt	  bokslut	  för	  
närmast	  föregående	  verksamhetsår.	  

7. Föreningarna/organisationerna	  skall	  lämna	  in	  

	  

• Verksamhetsberättelse,	  av	  vilken	  det	  tydligt	  ska	  framgå	  vad	  som	  är	  
bedömningsgrundande	  verksamhet	  och	  inte.	  
	  

• Det	  skall	  tydligt	  framgå	  en	  koppling	  mellan	  ekonomi	  och	  verksamhet,	  
resultat	  och	  balansräkning	  skall	  lämnas	  in	  

	  
	  

• En	  förenings	  räkenskaper	  skall	  vara	  granskade	  av	  auktoriserad	  revisor	  
om	  de	  får	  minst	  100	  000	  kronor	  i	  verksamhetsbidrag.	  För	  en	  förening	  
som	  får	  mindre	  än	  100	  000	  kronor	  i	  verksamhetsbidrag	  skall	  en	  
lekmannarevisor	  intyga	  att	  granskning	  skett.	  Undantag	  kan	  medges	  
efter	  samråd	  mellan	  Norrbottens	  läns	  landsting	  och	  de	  samverkande	  
handikapporganisationerna.	  	  
	  

• Föreningar	  som	  inte	  uppfyller	  något	  eller	  några	  av	  dessa	  grundkrav	  är	  
inte	  bidragsberättigande.	  

	  
	  

• Landstinget	  och	  de	  samverkansorganisationerna	  avser	  årligen	  att	  
genomföra	  stickprovskontroller	  bland	  de	  föreningar	  som	  får	  
verksamhetsbidra.	  


