Bedömning: Riktlinjer för vad revision av bidrag ska omfatta bör tas fram av berörd myndighet, eventuellt i
samarbete med andra myndigheter.
LSU tycker: att denna bedömningen är bra. Vi vill dock starkt rekommendera ett samarbete med andra
bidragsgivande myndigheter då det underlättar för oss och våra medlemmar med så enhetliga bestämmelser
som möjligt.
Bedömning: De myndigheter som betalar ut bidrag till organisationer i det civila samhället bör se över de
regler som gäller ansökan och återrapportering för att, om möjligt, underlätta administrationen för de
organisationer som berörs. I översynen bör även möjligheterna till digitalisering beaktas.
LSU tycker: att detta är en viktig och bra bedömning.
Bedömning: När ändringar i befintliga bidragsförordningar eller nya förordningar beslutas bör det eftersträvas
att förordningarna utformas på ett enhetligt sätt. Det bör särskilt gälla för organisationsbidrag.
LSU tycker: att detta är en bra bedömning och att detta oftast leder till en större förutsägbarhet vilket leder till
långsiktighet. Viktgare än enhetlighet är dock fortfarande öppenhet och dialog så att myndigheten inte inför
överaskningsmoment i onödan.
Bedömning: Relevanta bidragsgivande myndigheter bör ges i uppdrag att se över vilken information de ger till
berörda organisationer om möjligheten att ansöka om bidrag och hur denna information förmedlas.
Uppdraget ska rymmas inom myndigheternas beslutade och beräknade anslagsramar.
LSU tycker: inte att det är rimligt att uppdraget ska rymmas inom befintliga anslagsramar då vi snarare ser att
dagens anslagsramar bör växa. Vi tycker däremot att det är mycket viktigt att myndigheterna ser över
information och funderar över hur det når ut och hur/om kommunikationen påverkar vem som får information
om berörda anslagsmöjligheter,.
Bedömning: Beslut om bidrag från anslag som medgivits bemyndigande bör fattas snarast efter att
regleringsbrevet för myndigheten beslutats och avse så lång tid som möjligt.
LSU tycker: att det är oerhört viktigt att beslut lämnas så fort som möjligt och är väldigt positiva till att när det
är möjligt förlänga bidragsperioden.
Bedömning: Huvudinriktningen vid hanteringen av statens bidrag till det civila samhället bör vara att berört
departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag. Regeringsbeslut om
beställningsbemyndigande bör dock fattas efter sedvanlig prövning från fall till fall.
LSU tycker: att detta är en mycket bra förbättring och hoppas att detta även innebär att myndigheterna
känner att de kan förlänga bidragsperioder.
Bedömning: Det bör övervägas om de två bidragen i tabell 10.1 ska fördelas i form av organisationsbidrag
istället för verksamhets- eller projektbidrag
LSU tycker: att organisationsbidrag är en mer värdefull bidragsform för civilsamhällesorganisationer och att
detta övervägande är en klok bedömning.
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