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Anvisningar för rådet för erfarenhetsutbyte
inom ramen för förordning (2011:1062) om
statsbidrag till vissa organisationer inom det
sociala området m.m.
Bakgrund
Enligt förordningens 21 § ska Socialstyrelsen utse ett råd med representanter för
sådana organisationer som avses i 1 § för att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i
frågor som rör statsbidraget. Rådet utses för varje bidragsår. De organisationer
som berörs är enbart de organisationer som fått ett beslut om bifall.

Syftet med rådet
Rådet för erfarenhetsutbyte har till uppgift att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter i frågor som rör statsbidraget och därigenom

• bistå Socialstyrelsen med information om erfarenheter eller frågor som rör
statsbidraget utifrån organisationernas perspektiv

• bistå organisationerna med information om erfarenheter eller frågor som rör
statsbidraget utifrån Socialstyrelsens perspektiv
Frågor att informera om inom ramen för rådet kan omfatta ansökningsförfarande, återrapportering, förordningen, formalia, ekonomi, områdesrelaterad sakkunskap/erfarenhet, kvalitet etc. Frågor som tas upp ska vara av en generell karaktär och vara kopplade till statsbidraget.
Rådet är inte beslutsfattande eller rådgivande utan ett forum för erfarenhetsutbyte.

Rådets sammansättning och form
Socialstyrelsen ska utse rådet genom att välja ut ett begränsat antal organisationer som i sin tur representerar de fem sakområdena som avses i § 1. 1 En utsedd organisation nominerar i sin tur en ledamot till rådet samt ersättare.
1 Bidrag för området att motverka våld mot kvinnor kommer från och med den 1 januari 2023 att beslutas enligt förordningen
(2022:257) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet.
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Rådet består av åtta ledamöter, varav en ledamot från Socialstyrelsen samt sju
ledamöter i form av representanter för sådana organisationer som bedriver frivilligt arbete inom de fem områdena:

•
•
•
•

alkohol och narkotika (2 representanter)
utsatta barn och deras familjer (2 representanter)
att ge stöd till efterlevande personer (1 representant)
att främja en god hälsa i befolkningen genom andra verksamheter än idrottsoch friluftsverksamheter (1 representant)
• att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg (1 representant)
Beslut om rådets sammansättning fattas på årsbasis. Tanken är att samtliga organisationer inom statsbidraget ska vara representerade i rådet.
Från och med 2022 är rådet inte längre ett fysiskt råd utan att erfarenheter och
information enbart utbyts i textform. Detta genom att ett dokument, med en bestämd ram om max en A4, författas av respektive ledamot. Förfarandet är detsamma som tidigare, men med den skillnaden att något fysiskt möte inte äger
rum. Rådsforumet fyller således samma funktion, men i en annan form. Någon
ordförandepost är inte längre behövlig med hänsyn till rådets (digitala) form.
De dokument som författats av respektive ledamot skickas som tidigare in per
e-post till Socialstyrelsen. Dokumenten sammanställs därefter av Socialstyrelsen
och bifogas i ett centralt e-postutskick samt att eventuell information från myndigheten också biläggs utskicket. Mottagarna är samtliga organisationer med bifall det bidragsår som rådet är beslutat för.

Valet av ledamöter och åtaganden
Rådets administrativa åtaganden sköts av den för statsbidraget ansvarige utredaren på Socialstyrelsen.
Rådet genomförs en gång per år och exakt tidpunkt bestäms av Socialstyrelsen. Ambitionen är att genomföra det under maj eller juni månad under bidragsåret.
En tid efter att beslut har fattats i statsbidraget skickas en förfrågan om att
delta i rådet ut per e-post till samtliga organisationer som fått bifall. Intresseanmälan e-postas i sin tur till Socialstyrelsen och rådets representanter utses därefter av Socialstyrelsen med stöd i förordningen. Socialstyrelsen utgår främst utifrån följande fyra kriterier i valet av organisationsrepresentanter till rådet:

• En organisations storlek och funktion (antal aktiva medlemmar, paraplyorganisation)

• Organisations erfarenhet av att arbeta ideellt (uppvisad kvalitet i mål och resultat)

• Organisations intresse för att delta i rådet
• Bidragsnivå (även en organisation med ett litet bidrag kan komma ifråga)
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Ett beslut om rådets sammansättning fattas av Socialstyrelsen (genom ett internbeslut av avdelningschef). Socialstyrelsen informerar samtliga organisationer per
e-post om vilka organisationsrepresentanter som valts ut att delta i rådet. Rådets
genomförande initieras av ansvarig utredare som bestämmer ett sista datum för
när ledamöternas dokument ska ha inkommit till Socialstyrelsen. Rådet är som
nämnts ovan inte ett fysiskt råd utan ett digitalt rådsforum där erfarenheter utbyts
genom dokument i textform.

Socialstyrelsens åtaganden
• svara för tillsättning av ledamöter till rådet
• svara för att ledamöternas och organisationernas kontaktuppgifter är tillgängliga och hålls uppdaterade (sändlista)

• inhämta ett skriftligt dokument (max en A4) med erfarenheter från respektive
ledamot senast det datum som Socialstyrelsen bestämt

• sammanställa dokumenten som sedan e-postas till samtliga organisationer tillsammans med eventuell information från Socialstyrelsen
• vid behov informera organisationerna om hanteringen av statsbidraget och informera om frågor av större vikt eller av principiell betydelse

Respektive områdesrepresentants (utsedd organisations)
åtaganden
• utse ledamöter och ersättare till rådet
• svara för att inhämta och sammanställa information/erfarenheter från det område som organisationen representerar (ej specifikt från ledamotens egna organisation). Organisationerna väljer formen för hur erfarenhetsutbytet mellan
organisationerna ska gå till.
• samråda med annan utsedd representant om det finns fler utsedda inom ett
och samma område
• att sammanställa ett skriftligt dokument om max en A4 med erfarenheter från
det verksamhetsområde som en specifik ledamot (organisation) representerar
och ombesörja att detta skickas in per e-post till Socialstyrelsen senast det datum som myndigheten anger.
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