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1 Inledning  

Dokument beskriver hur bidragssystemet fördelar regionbidrag mellan 
distriktshandikapporganisationer och samarbetsorgan i Västmanlands län. 
En viktig del i konstruktionen är att skapa ett bidragssystem där de 
begränsade resurser som finns till förfogande fördelas mellan de 
regionbidragsberättigade funktionsrättsorganisationerna så rättvist, enkelt 
och tydligt som möjligt. 
 

2 Regionbidrag  

Region Västmanlands övergripande syfte med regionbidraget är att:  
 

 Stödja funktionsrättsorganisationer i deras arbete för full delaktighet 
och jämlikhet i samhället för personer med funktionshinder  

 
 Ge uttryck för regionens förtroende för organisationernas förmåga att 

bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt  
 

 Ge föreningsliv och organisationer på distriktsnivå förutsättningar att 
arbeta självständigt och samordna kontinuerlig verksamhet  

 

2.1 Definition av funktionsrättsorganisation  

Funktionsrättsorganisation är en organisation som består av personer som till 
följd av varaktiga funktionshinder möter stora svårigheter i det dagliga livet, 
eller i tillämpliga fall, närstående till sådana personer och vars ändamål är att 
förbättra livsvillkor för personer med funktionshinder och bevaka deras 
intressen. ¨ 
 

2.2 Definition av Regionbidragsberättigad funktionsrättsorganisation 

För att anses berättigad till regionbidrag ska en funktionsrättsorganisation:  
 

 Verka för samhällsförändringar inom ett flertal samhällsområden i 
syfte att förbättra livsvillkoren för personer med funktionshinder  

 
 Ha sociala-, ideologiska-, opinionsbildande- och samhällspåverkande 

funktioner  
 

 Vara demokratiskt uppbyggd, med styrelse och stadgar  
 

 Vara partipolitiskt och religiöst obunden  
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 Tillhöra en riksorganisation  
 

 Ta ett regionalt ansvar  
 

 Ha en regional organisation med lokalt förankrad verksamhet och 
medlemmar i minst tre av Västmanlands Läns kommuner  

 
 Ha bedrivit verksamhet i minst två år  

 

2.3 Regionbidrag får användas till  

 Regional verksamhet i Västmanlands Län, lokalkostnader, 
administration, utbildning 

 
 Distriktsorganisation får ej ge regionbidrag till lokal organisations 

verksamhet 
 

2.4 Definition av medlem  

För att räknas som medlem ska medlemsavgift vara erlagd under 
verksamhetsåret. Intyg erfordras från riksorganisation eller organisationens 
revisorer om antal medlemmar, per den sista december föregående år. 
Organisationens medlemmar ska vara bosatta i Västmanlands län.  Region 
Västmanland tillämpar familjemedlemskap förenligt med Socialstyrelsens 
riktlinjer.  
 

3 Funktionsrättsorganisationernas samarbete 

Ett bidragssystem som inte innehåller medel för organiserat samarbete blir 
lättare administrativt samtidigt som organisationerna själva, utan styrning 
från regionen, får ta eget ansvar för om samarbete är av vikt för dem. Region 
Västmanland anser dock, trots den principiellt riktiga utgångspunkten att 
samarbetet bör vara ett ansvar för organisationerna själva, att 
funktionsrättsorganisationernas samarbete är av största vikt och att därför 
samarbete bör uppmuntras. Syftet med Region Västmanlands stöd till ett 
samarbetsorgan är även att underlätta samordningen i hela 
funktionsrättsrörelsen när det gäller olika frågor som berör alla 
funktionsrättsorganisationer, referensgrupper vid myndigheter, samordning 
av remisshantering etc.  
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3.1 Regionbidrag till samarbetsorganisation 

Stöd lämnas till en samarbetsorganisation som representerar en klar majoritet 
av de bidragsberättigade distriktsfunktionsrättsorganisationerna. 
Samarbetsorganisationen ska vidare vara en ideell organisation som är 
demokratiskt uppbyggd samt religiöst och partipolitiskt obunden. Regionen 
sluter årligen en överenskommelse med samarbetsorganisationen som 
fastställs av regionstyrelsens arbetsutskott. 
 
Samarbetsorganisationen ska: 
 

 Samordna funktionsrättsfrågorna mellan 
distriktsfunktionsrättsorganisationerna och regionen 

 
 Kontinuerligt arbeta med etik- och kvalitetsfrågor genom information 

och utbildning 
 

 Uppfylla de åligganden som kan föreligga i avtal med distrikts-
funktionsrättsorganisationerna 

 

4 Regionbidrag till distriktsfunktionsrättsorganisation 

Regionbidraget bygger på två delar, föreningsbidrag och hyresbidrag. 
 

 

4.1 Föreningsbidrag 

Alla funktionsrättsorganisationer har, oavsett storlek, ett grundläggande 
behov av kanslikostnader medel för styrelse- och årsmöten, aktiviteter, 
ledarutbildning, information etc 
 
Föreningsbidragets storlek fastställs årligen av regionstyrelsens arbetsutskott 
enligt fördelningsmodellen i relation till regionbudget.  
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4.2 Hyresbidrag 

Alla regionala funktionsrättsorganisationer som hyr en föreningslokal kan 
söka hyresbidrag från regionen upp till ett bestämt belopp. 
 
Hyresbidragets storlek fastställs årligen av regionstyrelsens arbetsutskott. 
Hyresbidraget söks innevarande år på särskild blankett där hyreskostnad ska 
kunna bestyrkas. 
 
 

5 Ansökan om bidrag från regionen  

I ansökan om bidrag ska följande ingå:  
 

 Planerad verksamhet gällande ansökningsåret  
 

 Total budget för ansökningsåret samt finansiering av denna  
 

 Redovisning av planerade intäkter: statsbidrag, regionbidrag, 
inkomster av verksamheten samt eventuella övriga intäkter  

 
 Senast godkända verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse  

 
 Antal medlemmar per den sista december föregående år  

 

Upp till 50 medlemmar  0, 5 bidrag  

51-100 medlemmar 0,75 bidrag 

101 - 150 medlemmar  1 bidrag  

151 – 200 medlemmar  1,5 bidrag  

201 – 350 medlemmar  1,75 bidrag  

351 – 500 medlemmar  2 bidrag  

501 – 750 medlemmar  2,25 bidrag  

751 – 1 000 medlemmar  2,50 bidrag  

1 001 – 1 500 medlemmar  2, 75 bidrag  

Fler än 1 501 medlemmar  3,0 bidrag  
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 Ansökan om bidrag för närmast följande ansökningsår ska vara 

Regionen tillhanda senast 1 oktober året före ansökningsåret 
 

 För att få hyresbidraget utanordnat bifogas kopia av hyreskontrakt. 
 

 Ansökan ska ske på särskild blankett 
 

6 Uppföljning 

Regionens revisorer och upphandlat biträde har rätt att genomföra 
siffergranskning och verksamhetsrevision i enlighet med gällande 
lagstiftning för regionkommunal verksamhet. 

 
 

6.1 Återkrav av medel  

Distriktsorganisationen kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som inte 
använts enligt gällande regler eller överenskommelse. Återbetalning kan ske: 

 
 Genom avdrag i den kommande bidragsutgivningen  
 Genom krav på återbetalning av hela beloppet  

 

7 Förändring av regelverk och ersättningar 

 
De villkor och regler som redovisas i detta dokument fastställs av 
regionstyrelsen och kan revideras en gång per år; dock senast under juni 
månad för förändringar som avser kommande verksamhetsår.  
 


