
Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till före-
ningar

Bakgrund
Varje år betalar landstinget ut bidrag till fö-
reningar och organisationer. Landstingssty-
relsen beslutar om fördelning av folkhälsobi-
drag till frivilligorganisationer. Nämnden för
funktionshinder och habilitering ansvarar för
fördelningen av föreningsstöd till handi-
kapporganisationer.

Granskningens iakttagelser
Granskningen visar att varken landstingssty-
relsen eller nämnden för funktionshinder
och habilitering har tillräcklig styrning och
kontroll över de bidrag de lämnar ut till före-
ningar.

Landstingsstyrelsen
Granskningen visar att landstingsstyrelsen
inte säkerställt att det finns tydliga regler och
riktlinjer för hur folkhälsobidrag till frivillig-
organisationer ska fördelas.

En annan iakttagelse är att ärendeberedning-
en inför landstingsstyrelsens beslut bör ses
över. Enligt den nuvarande ordningen är det
hälso- och sjukvårdsnämndens närsjukvårds-
beredning som bereder ärendena inför lands-
tingsstyrelsens beslut. En ytterligare iaktta-
gelse är hälso- och sjukvårdsnämndens ord-
förande beslutat att ge en förening ett bidrag
på 70 000 kr. Tidigare hade landstingsstyrel-
sen beslutat att denna förening inte skulle få
något bidrag för år 2013.

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att:

 Se över och fastställa vilka regler och
riktlinjer som ska gälla vid fördelning
av folkhälsobidragen.

 Se över ärendeberedningsprocessen.
Det är inte tydligt hur ansökningarna
om bidrag ska beredas.

Nämnden för funktionshinder och habi-
litering
Granskningen visar att regelverket för före-
ningsstöd till handikapporganisationer kan
utvecklas. Det saknas exempelvis regler för
merkostnadsbidrag.

Av de stickprov vi genomfört framgår att av
totalt 35 ansökningar har 5 föreningar bevil-
jats bidrag trots att deras ansökningar varit
ofullständiga.

Vi rekommenderar nämnden för funktions-
hinder och habilitering att:

 Utveckla regelverket för förenings-
stöd till handikapporganisationer.
Det finns idag inte några tydliga reg-
ler för vilka kostnader som berättigar
till merkostnadsbidrag.

 Se över den interna kontrollen för
att säkerställa att bidrag betalas ut i
enlighet med regelverket.

 Utveckla uppföljningen av utbetalda
bidrag.

 Se över nämndens delegationsord-
ning. Beslut om fördelning av bidrag
fattas av en tjänsteman trots att detta
inte är reglerat i nämndens delega-
tionsordning.
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