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Angående fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i
Stockholms län år 2012
Tyvärr kan Miljöpartiet och Vänsterpartiet konstatera att fördelningen av
intressepolitiska bidrag fortfarande inte fungerar optimalt. Trots vår tidigare
kritik tycks ingen större förändring ha skett: systemet är inte transparent vad
gäller fördelningen av nya medel och missgynnar nytillkomna föreningar.
Tidigare har påpekats att en stor del av de organisationer som får mest bidrag
från landstinget också finns representerade i HSO:s styrelse eller
bidragsgruppen. Ett fåtal föreningar delar på större delen av den totala
bidragssumman.
Enligt uppgift kan nya föreningar bara beviljas bidrag om det ges utrymme,
antingen genom att någon förening som tidigare fått bidrag inte får det eller
genom att landstinget anslår ökade resurser. Detta innebär att det blir orimligt
svårt för nya föreningar att få ta del av bidragen, oavsett hur behovet ser ut eller
hur bra verksamhet de bedriver.
Vi anser därför att varje förening istället bör bedömas utifrån tidigare
ansökningar, genomförda resultat, kvalitet och måluppföljning. Ingen förening
ska per automatik få stöd endast med anledning av att de fått det tidigare år. Vi
tycker det är en självklarhet att föreningarna ger återkoppling till landstinget
kring hur man använt sig av bidragen, för att säkerställa att pengarna kommer
till god nytta. Lika självklart ska det vara att föreningarna ska få återkoppling
från bidragsgruppen kring sitt enskilda ärende och en motivering till de beslut
som dessa fattat. Dessa återkopplingar ska även komma landstingsstyrelsens
ledamöter till del som underlag inför beslut om fördelning av bidragen.
Inför nästa års fördelning av bidragen ska därför en utredning genomföras som
tydliggör kriterierna för bidragstilldelning och belyser konsekvenserna av
följande förslag till förändringar:
•
•
•
•

Regler och underlag för beslut om fördelning av intressepolitiska bidrag
ska vara transparenta och enkla att förstå
ansökningar ska prövas utifrån sin kvalitet, redovisning av tidigare sökta
medel och föreningens följsamhet till egna mål och resultat
bidragsgruppens ska enbart bestå av landstingets företrädare
beslut, oavsett avslag eller bifall på ansökan, ska tydligt motiveras och
återkopplas till sökande föreningar

