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Rådet för erfarenhetsutbyte inom ramen för
förordning (2011:1062) om statsbidrag till
vissa organisationer inom det sociala
området m.m.
Bakgrund
Enligt förordningens 20 § ska Socialstyrelsen utse ett råd med representanter för
sådana organisationer som avses i 1 § för att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i
frågor som rör statsbidraget. 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 behandla på rådsmötet 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 en plattform för erfarenhetsutbyte.

Rådets sammansättning
Socialstyrelsen ska utse rådet genom att välja ut ett begränsat antal organisationer som i sin tur representerar de fem sakområdena som avses i § 1. En utsedd
organisation nominerar i sin tur en ledamot till rådet samt ersättare.
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Rådet består av minst 10 ledamöter. En ordförande, minst en ledamot från Socialstyrelsen samt åtta 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)
motverka våld mot kvinnor (2 representanter)
ge stöd till efterlevande (1 representant)
främja en god hälsa i befolkningen (1 representant)

Ordförandeposten hålls av Socialstyrelsen och tillträds av enhetschefen för statsbidrag på avdelningen för regler och behörighet. Alternativt tillträds ordförandeposten av annan person vid Socialstyrelsen som enhetschefen har delegerat uppgiften till (t.ex. vid sjukdom).
Beslut om rådets sammansättning fattas på årsbasis. Samtliga organisationer
inom statsbidraget ska vara representerade genom rådet.

Löpande uppgifter och förberedelser inför rådsmöte
Rådets administrativa åtaganden sköts av den för statsbidraget ansvarige utredaren på Socialstyrelsen.
Rådet ska sammanträda en gång under första halvåret varje år. Exakt tidpunkt
bestäms av Socialstyrelsen.
I början av året efter att beslut har fattats skickas en förfrågan ut per e-post, om
att delta i rådet, till samtliga organisationer som fått bifall. Intresseanmälan epostas 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 grad av intresse (angelägenhet att delta aktivt i rådet)
Bidragsnivå (även en organisation med ett litet bidrag kan komma
ifråga)

Ett beslut om rådets sammansättning fattas av Socialstyrelsen (genom ett internbeslut). Socialstyrelsen informerar samtliga organisationer per e-post om vilka
organisationsrepresentanter som valts ut att delta i rådet.
Sammanträdet initieras av ansvarig utredare i samråd med ordföranden. Ansvarig utredare kallar till sammanträde och ansvarar för dagordning i samråd med
ordföranden. Rådets ledamöter kan föreslå ärenden att behandla på mötet. In-
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formation och frågeställningar att behandla på rådsmötet inhämtas framför allt
via e-post från rådets ledamöter en tid innan mötet.
Kallelse och dagordning ska sändas till ledamöterna senast tre veckor innan mötesdatum. Dagordningen ska innehåll aktuella punkter för mötet.

Mötesåtaganden
Socialstyrelsens åtaganden kring rådet
-

-

svara för tillsättning av ledamöter till rådet
svara för att ledamöternas och organisationernas kontaktuppgifter är tillgängliga och hålls uppdaterade (sändlista)
hålla rådet och indirekt organisationerna informerade om verksamheten
som rör statsbidraget och informera rådet om frågor av större vikt eller
av principiell betydelse
förse rådet med underlag (frågor att behandla på mötet) inför att information från organisationerna hämtas in
svara för att planera, boka och kalla till mötet
föra minnesanteckningar från rådsmötet som sedan e-postas till samtliga
organisationer

Respektive områdesrepresentants (utsedd organisations)
åtaganden kring rådet
-

-

utse ledamöter och ersättare till rådet
svara för att inhämta och sammanställa information/erfarenheter från det
område som organisationen representerar. Någon form av ”forum” bör
således finnas för erfarenhetsutbytet mellan organisationerna, förslagsvis
används ett standardiserat formulär som skickas ut via e-post (möten?).
samråda med annan utsedd representant om det finns fler utsedda inom
ett och samma område
att på rådsmötet informera Socialstyrelsen och övriga ledamöter om den
från området inhämtade informationen/erfarenheterna. Presentationen
hålls kort (ca 10 minuter) och ska finnas i skriftlig form att lämna till
Socialstyrelsen efter rådsmötet.
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