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Inledning  
Regionstyrelsen anslår årligen medel för bidrag för intressepolitisk 
verksamhet till organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan 
uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en 
medfödd eller förvärvad skada. 
 
Regionstyrelsen beslutar om fördelning av medel för intressepolitisk 
verksamhet efter beredning i styrelsens bidragsgrupp. Den senare består av 
förtroendevalda från de partier som representeras i regionfullmäktige samt 
fem representanter från de organisationer inom länet som företräder 
personer med funktionsnedsättning. Organisationsrepresentanterna i 
bidragsgruppen deltar inte i diskussioner och slutsatser om den 
organisation de representerar.  

Syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa de grundprinciper som gäller för 
beviljande av intressepolitiskt bidrag till organisationer och som all 
bidragsgivning ska utgå ifrån. Syftet med bidragen är att bidra till ökad 
social hållbarhet i Region Stockholms verksamheter. 
 
Organisationens verksamhet ska tillgodose ett allmänt intresse som 
anknyter till Region Stockholms egna ansvarsområden, dess geografiska yta 
och dess invånare. Vidare ska vid bidragsgivning principen om 
likabehandling upprätthållas om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Alla bidrag ska också vara förenliga med bestämmelser om statsstöd och 
upphandlingsregler.    
 
Bidrag får beviljas endast utifrån regionfullmäktiges budget, nämndens 
uppdrag och i mån av tillgång på medel.   

Intressepolitisk verksamhet 
Organisationernas erfarenhet är till nytta för Region Stockholms 
ansvarsområden. Med intressepolitik för personer med 
funktionsnedsättning menas att 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 Region Stockholm samt 
till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort. 
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Exempel är: 

• arbeta för att öka delaktighet och tillgänglighet  
• vara samrådsorgan för Region Stockholm, för intressepolitiken 

väsentliga områden (till exempel samverkansråd, remissinstans 
eller expertorgan ur brukarperspektivet) 

• samarbeta med andra intressepolitiska organisationer 
• informera om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser  
• bidra med information vid den förebyggande hälsovården  
• bistå i forsknings- och utvecklingsfrågor 
• arbeta brett med samhällsfrågor som undanröjer hinder för 

personer med funktionsnedsättning 

Intressepolitiskt arbete 
För att vara berättigade till bidrag ska organisationerna arbeta 
intressepolitiskt inom ett eller flera av nedan angivna områden 

• hälso- och sjukvårdsfrågor 
• kollektivtrafikfrågor 
• kulturfrågor 
• stödja regionens arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare 
• övrigt tillgänglighetsarbete 

 
Bidrag får sökas för organisationernas lönekostnader, lokal- och 
hyreskostnader samt administrationskostnader för intressepolitisk 
verksamhet. I en ansökan ska de olika delarna specificeras. Organisationen 
beviljas sedan ett sammantaget belopp, som ska användas på ett för 
föreningen optimalt sätt för organisationens kostnader för intressepolitisk 
verksamhet.  
 
Medel för intressepolitisk verksamhet får inte sökas, beviljas och användas 
från flera nämnder inom Region Stockholm för samma ändamål, dock kan 
flera organisationer söka tillsammans för en gemensam intressepolitisk 
aktivitet.  
 
Vid bedömning av bidragets storlek utgör verksamhetsberättelsen, 
uppföljning av tidigare års intressepolitiska arbete samt kunskap om 
organisationernas arbete och verksamhet viktiga delar.   

Berättigade till bidrag  
För att en organisation ska kunna söka bidrag från bidragsgivande nämnd 
ska följande grundläggande villkor uppfyllas:  

• Organisationen ägnar sig åt intressepolitisk verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning, det vill säga personer med en 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 
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• Organisationen genomför verksamhet som är till nytta för 
invånarna i Stockholms län.  

• Organisationen har haft dokumenterad verksamhet under minst ett 
år.  

• Organisationen har länsövergripande verksamhet öppen för alla.  
• Organisationen präglas av demokratiska och etiska värderingar 

samt är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer.  
• Organisationen arbetar utifrån alla människors lika värde och 

jämställdhet samt har en inriktning som ligger i linje med Region 
Stockholms uppförandekod. 

• Organisationen har ett organisationsnummer och antagna stadgar.  
• Organisationen har haft ett årsmöte eller, vid nystartad verksamhet, 

konstituerande möte har hållits och en styrelse valts. 
• Organisationen har ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring 

med eget plus- eller bankgiro och utsedd firmatecknare samt utsedd 
revisor. 

• Organisationen har inte skatteskulder eller obetalda avgifter hos 
Kronofogdemyndigheten. 

• Organisationen är inte i konkurs eller under likvidation.  
• Organisationens verksamhet får inte vara uteslutande beroende av 

finansiering med av Region Stockholm givna bidrag. Ansvariga för 
organisationen ska säkerställa att organisationen har stadigvarande 
intäkter från annat håll, såsom till exempel medlemsavgifter, medel 
för aktiviteter, hyror, andra bidragsgivare etcetera. 

• Organisationen ska i samband med ansökan tydligt visa hur 
intäkterna fördelas, dels från Region Stockholm dels från andra 
parter inom och utom Region Stockholm samt per olika intäktsslag 
såsom medlemsavgifter, hyresintäkter mm.   

• Organisationen ska i samband med den årliga ansökan visa hur den 
arbetar för att få till stånd en ökad finansiering från andra parter än 
Region Stockholm.  

Att ansöka om bidrag 
Ansökan om bidrag sker enligt anvisningar på Region Stockholms 
webbplats. Även information om ansökningsdatum finns på regionens 
webbplats. En ansökan som lämnats in för sent till Region Stockholm ger 
inte rätt till bidrag.  
  
Till ansökan om bidrag för intressepolitisk verksamhet ska 
organisationerna bifoga följande handlingar: 

• årsredovisning, som ska innehålla: 
o verksamhetsberättelse med en beskrivning av utförd 

intressepolitisk verksamhet, vilket är ett krav för förnyade 
bidrag 
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o resultaträkning  
o balansräkning  

• revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen 
• verksamhetsplan och budget för det år man söker bidrag för 
• årsmötesprotokoll 
• information om styrelsens sammansättning    

 
Av ansökan ska kortfattat framgå vilken verksamhet organisationen söker 
bidrag för. 

Bedömning av ansökningar  
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: 

• hur den intressepolitiska verksamheten bedrivs  
• de positiva effekter som organisationens verksamhet har för 

Stockholmsregionen 
• hur ändamålet med verksamheten bidrar till att uppfylla det 

allmänna intresset och Region Stockholms mål om social hållbarhet  
• organisationens ekonomiska situation, inklusive eventuella andra 

bidrag som organisationen mottar från Region Stockholm eller 
andra finansiärer 

 
En organisation som söker bidrag eller tidigare har sökt bidrag på oriktiga 
grunder kan nekas att i fortsättningen söka bidrag från Region Stockholm.  
 
Bidragsgruppen ska kortfattat motivera sin bedömning av varje ansökan. 
Av motiveringen ska framgå varför en organisation föreslås beviljas bidrag 
eller ej, samt i förekommande fall varför en organisation föreslås beviljas 
mer/mindre jämfört med sökt bidrag. 

Uppföljning av bidragen  
Uppföljning görs i samband med den nya bidragsansökan för kommande 
år. Respektive organisation ska i samband med ansökan om bidrag skicka 
in organisationens räkenskaper och förvaltning. Bidragsgivarna ska även 
kunna göra stickprov under året om så skulle önskas.  
 
Samtliga organisationer som har beviljats bidrag ska senast det datum som 
anges i samband med ansökan lämna en redovisning av den 
intressepolitiska verksamhet som har bedrivits med stöd av bidraget. 
Redovisningen ska göras enligt instruktioner med eventuella efterfrågade 
bilagor. Godkänd redovisning av tidigare bidrag för avslutat verksamhetsår 
är en förutsättning för att ny ansökan om bidrag ska kunna godkännas.  
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Organisationer ska även kunna visa upp protokoll och övriga relevanta 
handlingar för granskning om Region Stockholm begär det. Eventuella 
kontroller ska ske med respekt för medlemmars personliga integritet.  
En samlad uppföljning av hur det intressepolitiska bidraget använts av 
organisationerna redovisas för regionstyrelsen i samband med beslut om 
bidrag för kommande år. 

Återbetalning 
I de fall organisationen inte följer villkoren för bidraget eller på annat sätt 
har förorsakat att bidraget har lämnats eller använts felaktigt för det 
ändamål det har beviljats för kan Region Stockholm kräva tillbaka redan 
utbetalat bidrag. 
 
Återbetalningsskyldighet föreligger även om organisationen inte bedrivit 
verksamhet i tillräckligt stor utsträckning under året eller om 
organisationen har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan, i redovisningen 
eller om det skett stora avsteg från ansökan. 
 


