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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Myntgatan 2 023-490441 Theresia H.Jensen  
791 29 Falun Falun 070-5397417   
   theresia.jensen@ltdalarna.se 
   

 

 

Övergripande riktlinjer för landstingsbidrag till 
funktionshindersorganisationer 

 

Förslag till fördelning av bidragen utarbetas av  
 Folkrörelseberedningen och tillställs 

landstinget Dalarna Kultur och 
bildningsnämnden för beslut. 

 
 Landstingsbidraget ska av organisationen i 

huvudsak användas för att täcka 
administrationskostnader. 

 
Förutsättningar för bidrag 
 
 Landstingsbidrag utgår till inom landstinget 

verksamma läns-/distriktsorganisationer, vars 
riksorganisation får statsbidrag för sin centrala 
verksamhet. 
 
Även handikapporganisationer, som har en 
regional täckning (flera län) beroende på att 
det exempelvis regionalt finns få medlemmar,  
har rätt till bidrag efter prövning i varje enskilt 
fall. 

 
 Läns-/distriktsorganisation ska ha: 
 
 a) antagna och godkända stadgar 

 b) eget post- eller bankgirokonto 
 c) ordnad ekonomisk förvaltning 
 d) styrelse och revisorer 
 e) stadigvarande verksamhet 
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 Ett särskilt belopp avsätts för konferenser, 
kurser o dyl samt för oförutsedda utgifter,  

 t ex startbidrag till nytillkomna organisationer.  
 
 Beloppet fastställs av Kultur och 

bildningsnämnden i Landstinget Dalarna efter 
förslag från Folkrörelseberedningen 

  
Alla organisationer ska erhålla  
ett grundbidrag och ett medlemsbidrag  
för sin verksamhet.  
Senast efter två verksamhetsår sker översyn 
för att förhindra kapitalisering. 

 
Grundbidrag 

Grundbidrag utgår med 5 000 kronor till 
organisation med upp till 200 medlemmar och 
med 10 000 kronor till organisation med fler än 
200 medlemmar. 

 
Medlemsbidrag 

Medlemsbidrag utgår med resterande medel - 
efter avdrag för kostnader enligt ovanstående 
punkter - med lika antal kronor per medlem. 
 

Medlem 
Som medlem i handikapporganisation räknas   
den som under fastställt redovisningsår varit 
registrerad medlem i lokalavdelning ansluten 
till läns-/distriktsorganisation och erlagt 
medlemsavgift. 

 
 När antalet medlemmar ska bestämmas för en  
 organisation, ska hänsyn tas till förhållandena 

den dag då organisationens ”verksamhetsår” 
avslutades. 
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Fördelning 

Landstingsbidraget fördelas mellan följande 
två grupper: 

 

 HSO inklusive medlemsorganisationer 
 

 Övriga fristående 
handikapporganisationer 

 
 Det innebär att de länsföreningar som tillhör 

HSO lämnar sina ansökningar om bidrag till 
Läns-HSO, som sedan gör en samlad 
framställning till landstinget. 
 
Som bilaga till HSO:s framställan bifogas från 
respektive länsförening verksamhetsberättelse 
och ekonomisk redovisning. 

 
 För att erhålla bidrag ska HSO och övriga 

organisationer till landstinget sända in: 
 Godkänd verksamhetsberättelse, bokslut och 

revisionsberättelse. 
 
Ansökan 

Ansökan om bidrag ska göras på för detta av-
sedda blanketter. För att ansökan ska 
betraktas som fullständig, ska till ansökan 
bifogas det material som uppges på 
ansökningsblanketten. Därtill ska organi-
sationen förse landstinget med det ytterligare 
material som kan krävas i varje enskilt fall. 
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Utlysningsperiod  
Utlysningsperiod för ansökan till 
nästkommande år äger rum i  
mitten av augusti till mitten av september.   

 
 Ansökningar som ej inkommit inom 

ansökningsperioden kommer ej att beaktas 
och bidrag utgår inte  

 i sådana fall. 
 
Beslut 

Landstingsbidraget till 
handikapporganisationerna prövas varje år av 
landstinget. 

 
Utbetalning 
 
 Utbetalning av bidraget sker efter att en 

gemensam överenskommelse mellan 
Landstinget Dalarna Kultur och bildning och 
stödberättigad organisation undertecknats och 
bägge parterna erhållit varsitt exemplar. 

  
 
 


