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Landstingets folkrörelsestipendium ÖG 3 – 06
Bakgrund
Landstingets revisorer har beslutat genomföra ett antal översiktliga granskningar inom olika delar av landstingets verksamhet. De översiktliga granskningarna kan vara av olika slag med avseende på syfte och metod. En översiktlig granskning kan ge en bild av en verksamhet eller ett område, och
fungera som underlag för en fördjupad granskning.
Landstingets revisorer har givit revisionskontoret i uppdrag genomföra en
granskning av landstingets folkrörelsestipendium. Granskningens syfte är att
beskriva stadgar och förutsättningar för utdelandet av landstingets folkrörelsestipendium, och att göra en bedömning av överensstämmelsen mellan
stadgar och utdelning av stipendiet. Rapporten innehåller också en bilaga
med en förteckning av de personer eller grupper som erhållit stipendiet sedan inrättandet.
Landstinget i Värmland har sedan 1977, årligen delat ut ett stipendium kallat Landstingets i Värmland Folkrörelsestipendium. Stipendiet har inrättats
”för enskilda eller kollektiva insatser inom folkrörelserna ” och delas ut efter
beslut i landstingsstyrelsen. Anslagsbeloppets storlek fastställs årligen av
landstingsfullmäktige på förslag av landstingsstyrelsen (från början kulturnämnden). Detta sker i samband med fullmäktiges budgethantering. När stipendiet inrättades 1977 var beloppet 15 000 kronor. Från 1999 och framåt
har beloppet varit 50 000 kronor. Det sker alltså ingen procentuell årlig uppräkning.
”Rätt att komma i fråga för stipendium har sökande, enskilda eller grupp,
som inom en folkrörelse såsom studieorganisation, politisk eller annan idéell organisation gjort betydande insatser inom Värmlands län. Härvid bör
även beaktas insatser av miljöfrämjande karaktär. Vid bedömningen bör
landstingsstyrelsen äga vidsträckt valfrihet. Landstingsstyrelsen har rätt att
bestämma över beloppets disposition och utdelning.” Det är också landstingsstyrelsen som genom beslut fastställer och ändrar stadgarna.
Landstingsstyrelsen skall enligt stadgarna utlysa stipendiet, och motta och
granska inkommande ansökningar och förslag som skall vara skriftliga. Följande text är hämtat ur utlysningsannonsen för stipendiet:
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”Stipendiesumman är 50 000 kronor och stipendiet är en belöning för enskilda eller kollektiva insatser inom folkrörelser, studieförbund, politiska eller andra ideella organisationer inom Värmlands län.”
Revisorernas iakttagelser
Det kan konstateras att under åren har stipendiet delats ut till enskilda eller
kollektiva insatser av skiftande karaktär. En stor del av stipendiaterna är
etablerade och har huvuddelen av sin gärning bakom sig. Detta motiveras av
stadgarnas text att stipendiaten skall ha ”gjort betydande insatser för Värmlands län”.
En del personer kan uppfattas ha fått stipendiet genom att i stort sett utöva
sin yrkesroll, något som kan upplevas stå i strid med stipendieutdelning. I
stadgarna framhålls vikten av en koppling till en folkrörelse för att komma i
fråga för stipendiet. Revisorerna menar att det är viktigt att det i beslutsmotiveringen för varje stipendiat, klart och tydligt framgår denna koppling till
en folkrörelse. Landstingsstyrelsen har enligt stadgarna en vidsträckt valfrihet att utse mottagare av stipendiet, men valfriheten gäller bara inom den
ram av folkrörelser som anges i stadgarna. Vid några av senare års utdelningar av stipendiet är kopplingen till folkrörelsen inte helt tydlig för en del
av stipendiaterna.
Då landstinget själv har inrättat stipendiet, finns ingen donator eller annan
extern intressent som kan lägga synpunkter på landstingets val av stipendiater. Det är dock viktigt att det finns en god överensstämmelse mellan vad
som står i stadgarna och motiveringen till utdelningen av stipendiet.

Anders Marmon
Certifierad kommunal revisor
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Folkrörelsestipendiater under åren:

1977 Hillie Berglund, Karlstad och Sven Ludvigsson, Karlstad
1978 Lindfors Folkets Park
1979 Sixten Wall, Karlstad
1980 Stig Larsson, Filipstad och Bertil Nordenstig, Karlstad
1981 Helmer Mällroth, Karlstad
1982 Louis Acuna, Kristinehamn och Arvid Eskel, Karlstad
1983 Dagmar Stake, Karlstad
1984 Allan Weiberg, Karlstad och Maj Ergelius, Munkfors
1985 Gunnar Wiktorsson
1986 Sven Hellqvist, Munkfors och Åke Nyberg, Munkfors
1987 Stig Arnesson, Bograngen
1988 Bo Landin, Karlstad
1989 Kenny Schill, Karlstad och Gösta Lindh, Storfors
1990 Folkets Hus, Forshaga
1991 Verdandi-distriktet, Värmland-Dal och Bengt Nordqvist, Karlstad
1992 Inga Norman, Arvika och Torbjörn Widell, Karlstad
1993 Föreningen Nattugglorna, K-d och Kjell ”Keeper” Emanuelsson,
Segerfors, Arvika
1994 Elsa Lindskog, fd redaktör, Karlstad
1995 Anders Forsell, Karlstad och Ulf T Carlstad, Kristinehamn
1996 Bruno Larsson, Karlstad och Långseruds utvecklingsgrupp, Långserud
1997 Värmlandsteatern
1998 Gösta Johannesson, Holmedal och IFK Munkfors Hockeyklubbs ungdomssektion
1999 Betlehemskyrkans musikkår, Karlstad och Eva Thorstensson, Arvika
2000 Kjell Edvinsson, Karlstad
2001 Per Inge Fridlund, Arvika
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2002 Anna-Lena Arnell, Karlstad och QBIK:s Damfotboll, Karlstad
2003 Värmlands Idrottshistoriska Sällskap och Peter Linhard, Karlstad
2004 Ewa Persson, Sunnemo och Torleif Styffe, Sysslebäck
2005 Lena Sevall, Karlstad och Föreningen Värmländsk Kultur

