Regler för medel avsatta för genomförande av
planen för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar
Antagna av kommunstyrelsen den 4 april 2018, § 80.

Syfte
Lunds kommun har tagit fram en plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning (planen). Syftet med planen är att göra Lunds kommun till en lättillgänglig kommun
för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Planen omfattar alla
kommunens nämnder och medel ska avsättas årligen av kommunstyrelsen för planens
genomförande.
Syftet med detta regelverk för de av kommunstyrelsen avsatta medlen för genomförande av
planen är bl.a. att klargöra till vilken typ av projekt och åtgärder medel kan sökas och hur en
ansökan görs.

Vad medel kan sökas för
Medel kan efter ansökan beviljas för åtgärder och projekt som genomförs i Lunds kommun.
Åtgärden eller projektet för vilket medel söks ska rymmas inom ramen för planen och ska inte
omfattas av den sökande nämndens verksamhetsansvar.
Åtgärden ska vara väl definierad och avgränsad.

Ansökningsprocessen
Ansökan görs av en nämnd eller ett utskott. Ansökan kan göras även av funktionshinderrådet.
Andra aktörer kan göra en ansökan genom en nämnd, kommunstyrelsen eller ett utskott.
Nämnden eller utskottet ska då ta ställning till ansökan och bedöma om denna ligger i linje med
planens syfte.
Ansökan lämnas till kommunstyrelsen som beslutar om utdelning av medel med ledning av
dessa regler. Beslut om utdelning av medel fattas vid två tillfällen per år, i mars och september.
När funktionshinderrådet inte är sökande ska rådet yttra sig över ansökningarna inför beslut i
kommunstyrelsen.

Ansökans utformning
Av ansökan ska framgå för vilken åtgärd eller vilket projekt som medel söks.
I ansökan ska klart specificeras åtgärdens eller projektets syfte och mål. Det ska finnas en plan
för genomförandet och en specificering av kostnaderna. Det ska också anges på vilket sätt
åtgärden eller projektet anknyter till planen samt inom vilken tidsram åtgärden eller projektet
ska genomföras.

Användning av beviljade medel
Medel utbetalas efter beslut i kommunstyrelsen om att bevilja ansökan.
Beviljade medel ska användas det år för vilket de beviljats. För åtgärder och projekt som
sträcker sig över flera år utbetalas beviljade medel fördelat över det antal år som framgår av
angiven tidsram för åtgärden eller projektet.
Återrapportering av användning av beviljade medel ska ske till kommunstyrelsen senast tre
månader efter avslutat projekt eller åtgärd. Om mottagaren inte använt beviljade medel på det
sätt som avsett kan mottagaren bli återbetalningsskyldig.
Om nämnd eller utskott gjort ansökan för annan aktörs räkning ansvarar nämnden eller utskottet
för att aktören återrapporterar hur medlen använts till nämnden eller utskottet. Nämnden eller
utskottet återrapporterar sedan till kommunstyrelsen, enligt ovan.

