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distriktsorganisationer övergripande
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Beslut
Regionstyrelsen beslutar att





anta Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer övergripande
ge Driftnämnden Kultur och Skola samt Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa i uppdrag att besluta om för respektive verksamhet anpassat
regelverk:
- Barn- och ungdomsverksamhet
- Folkbildningsverksamhet
- Funktionshindersverksamhet
- Idrottsverksamhet
- Nykterhetsverksamhet
- Pensionärsverksamhet
regelverket ska gälla från och med bidragsåret 2021

Reservation
Carita Boulwén och Stina Isaksson båda från Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för Carita Boulwéns förslag.
Yrkande
Carita Boulwén (SD) yrkar på följande tillägg:
att stycket under Grundläggande förutsättningar ändras och istället lyder enligt
följande
Grundläggande förutsättningar
Bidraget ges till och används av distriktsorganisationer med regional verksamhet i
Halland. Regional verksamhet är sådan som distriktsorganisationen planerar och har
genomförandeansvar för. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd. Det
innebär att medlemmarna/medlemsorganisationerna ska ha ett reellt inflytande över
verksamheten. Organisationerna ska också stödja demokratiska idéer, inklusive
jämställdhet, där kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter
och möjligheter.
Bidraget får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte.
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Föreningar som inte lämnar ansökan och redovisningar i tid riskerar att gå miste om
sitt bidrag. Bidrag lämnas inte till förening som har skulder för svenska skatter, har
obetalda avgifter hos Kronofogden, är i likvidation eller försatt i konkurs, inte heller till
föreningar som har stort ekonomiskt överskott.
För att undvika jävsituation kan föreningsmedlem med förtroendeuppdrag inte inneha
anställning i föreningen.
I yrkandet instämmer Stina Isaksson (SD).
Mikaela Waltersson (M), Per Stané Persson (S), Helene Andersson (C), Elisabet
Babic (M) och Christian Johansson (M) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Sedan överläggningarna avslutats finner ordföranden att det finns ett huvudförslag,
nämligen regionstyrelsens arbetsutskottets förslag. Beslutar regionstyrelsen enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ordföranden finner att regionstyrelsen
beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sedan ställer ordföranden
proposition mellan att tillstyrka eller att avslå Sverigedemokraternas tilläggsyrkande
och finner att regionstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Votering är begärd och ska verkställas.
Votering
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.
Den som vill avslå Sverigedemokraternas tilläggsyrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Sverigedemokraternas tilläggsyrkande röstar nej.
Vid votering lämnas 13 ja-röster (Helene Andersson (C), Lise-Lotte Bensköld Olsson
(S), Elisabet Babic (M), Christian Johansson (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina
Karlsson (C), Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L), Per Stané Persson (S),
Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), Patrik T Nilsson (S) och Mikaela Waltersson
(M)) och två nej-röster Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD).
Regionstyrelsen har beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har till regionstyrelsen framställt
översynen av riktlinjerna för bidrag inom handikappverksamhetens område ska
påbörjas utifrån ett regionperspektiv. Detta för att alla regionens bidrag till den ideella
sektorn, inklusive det som rör funktionshinderområdet, ska få ett likartat upplägg i
regionen. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott har därefter beslutat att
genomföra en översyn av riktlinjerna för bidrag till handikappverksamheterna och att
förslag till reviderade riktlinjer för bidrag till handikappverksamhetens område ska tas
fram. Parallellt har Driftnämnden Kultur och skola beslutat om en översyn av
regelverket för stöd till distriktsorganisationer.
Förvaltningen Kultur och skola har i samråd med Regionkontoret tagit fram förslag till
gemensamma riktlinjer för anslag till distriktsorganisationer, i syfte att alla regionens
bidrag till den ideella sektorn, inklusive det som rör funktionshinderområdet, ska få ett
likartat upplägg.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att





anta Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer övergripande
ge Driftnämnden Kultur och Skola samt Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa i uppdrag att besluta om för respektive verksamhet anpassat
regelverk:
- Barn- och ungdomsverksamhet
- Folkbildningsverksamhet
- Funktionshindersverksamhet
- Idrottsverksamhet
- Nykterhetsverksamhet
- Pensionärsverksamhet
regelverket ska gälla från och med bidragsåret 2021

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till
distriktsorganisationer övergripande
 Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer
Expedieras till
Driftnämnden Kultur och skola
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Regionala funktionshinderrådet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-03-24
Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Patrik Dahlqvist Jönsson
Verksamhetschef

Diarienummer
RS180615

Eva Nyhammar
Förvaltningschef, Kultur och skola

Regionstyrelsen

Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till
distriktsorganisationer övergripande
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
-

anta Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer övergripande

-

ge Driftnämnden Kultur och Skola samt Driftnämnden Ambulans, diagnostik och
hälsa i uppdrag att besluta om för respektive verksamhet anpassat regelverk:

-



Barn- och ungdomsverksamhet



Folkbildningsverksamhet



Funktionshindersverksamhet



Idrottsverksamhet



Nykterhetsverksamhet



Pensionärsverksamhet

regelverket ska gälla från och med bidragsåret 2021

Sammanfattning
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har till regionstyrelsen framställt
översynen av riktlinjerna för bidrag inom handikappverksamhetens område ska
påbörjas utifrån ett regionperspektiv. Detta för att alla regionens bidrag till den ideella
sektorn, inklusive det som rör funktionshinderområdet, ska få ett likartat upplägg i
regionen. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott har därefter beslutat att
genomföra en översyn av riktlinjerna för bidrag till handikappverksamheterna och att
förslag till reviderade riktlinjer för bidrag till handikappverksamhetens område ska tas
fram. Parallellt har Driftnämnden Kultur och skola beslutat om en översyn av
regelverket för stöd till distriktsorganisationer.
Förvaltningen Kultur och skola har i samråd med Regionkontoret tagit fram förslag till
gemensamma riktlinjer för anslag till distriktsorganisationer, i syfte att alla regionens

bidrag till den ideella sektorn, inklusive det som rör funktionshinderområdet, ska få ett
likartat upplägg.
Ärendet
Regelverket Organisationsuppdrag i Halland. Regler för distriktsorganisationer
beslutades av Regionfullmäktige 2004 och kompletterades 2008. Till regelverket
kopplades, inom förvaltningen Kultur och skola, överenskommelser med varje
organisation, s.k. organisationsuppdrag. Organisationsuppdragen sades upp från och
med 1 januari 2015. Motivet till uppsägning var den nya kulturplanen för 2014-2017
(RS140195). Regelverket Organisationsuppdrag i Halland. Regler för
distriktsorganisationer har fortsatt tillämpats efter uppsägningen av
överenskommelserna.
Driftnämnden Kultur och skola beslutade 2017-04-20 om att en Översyn av
regelverket för stöd till distriktsorganisationer skulle göras i samverkan med
avdelningen social hållbarhet på Regionkontoret. (DNKS170167).
Arbetet med att, kopplat till riktlinjen, hitta gemensamma rutiner där det är möjligt är
redan startat på ovan nämnda förvaltningar.
Bakgrund
Region Halland delar årligen ut anslag till distriktsorganisationer inom områdena
Folkbildningsverksamhet, Barn- och ungdomsverksamhet, Pensionärsverksamhet ,
Nykterhetsverksamhet, Idrottsverksamhet och Funktionshindersverksamhet.
Anslagen hanteras av olika tre förvaltningar inom Region Halland ( RK hanterar
Nykterhetsverksamhet, ADH hanterar funktionshinderverksamhet och övriga
hanteras av KS) och det har hittills saknats ett gemensamt regelverk.
Den översyn som beslutades i Driftnämnden Kultur och skola (DNKS 170167) har
genomförts av förvaltningen Kultur och skola i samverkan med avdelningen för social
hållbarhet på Regionkontoret. Det gjordes genom att samtliga organisationer som
beviljades stöd enligt regelverket (ej funktionshindersorganisationer) 2017-06-12 fick
en uppmaning via e-post att lämna skriftliga synpunkter och förslag till förändringar
av regelverket. Sista svarsdatum var 2017-10-01. 14 organisationer inkom med svar.
Svaren har beaktats vid framtagande av förslag till förändringar i regelverket.
Dialog har förts genom remiss till Remissgruppen inom Regionala
Funktionshinderrådet.
Remissvar från föreningarna inom funktionshinderområdet har beaktats i förslag till
gemensam riktlinje.
Därutöver har jämförelser gjorts med andra Västra Götalandsregionen och Region
Skåne samt fråga ställts till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF).

Utredningen Bästa Samverkansplatsen har beaktats i arbetet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör
Bilaga: Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer
Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftnämnden Kultur och skola
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Regionala funktionshinderrådet
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Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till
distriktsorganisationer
Fastställd av Regionstyrelsen, 20xx
Detta dokument utgör Region Hallands gemensamma regelverk för bidragsgivning till
distriktsorganisationer. Det kompletteras med anpassat regelverk för de olika typerna
av verksamhet.
För närvarande omfattas nedanstående verksamheter:







Barn- och ungdomsverksamhet
Folkbildningsverksamhet
Funktionshindersverksamhet
Idrottsverksamhet
Nykterhetsverksamhet
Pensionärsverksamhet

Om distriktsorganisationer inom andra verksamheter framöver ska kunna ta del av
regionala bidrag beslutas detta av Regionstyrelsen, som också ger i uppdrag till
lämplig nämnd att utforma och besluta om för verksamheten anpassat regelverk.
Vid ansökningsförfarande skall informeras om bidrag även sökts från andra
bidragsgivare inom Region Halland.
Den bidragsmottagande distriktsorganisationen förbinder sig att följa nedanstående
mål och regelverk.

Övergripande mål
Huvudmålet med bidragen är att stödja distriktsorganisationernas verksamheter som
bidrar till förverkligandet av visionen Halland - Bästa livsplatsen utifrån de mål som
sätts upp i Regional utvecklingsstrategi, Tillväxtstrategi för Halland , Hälso- och
sjukvårdsstrategin samt Hallands kulturplan. Distriktsorganisationen ska följa den
strategi som är relevant utifrån verksamhet.
Utöver dessa huvudmål gäller dessutom att:


Föreningens verksamhet ska spegla en humanistisk grundsyn sådan den kommer till
uttryck i FN: s deklaration om mänskliga rättigheter, barnrättslagen, FN:s konvention
om barnets rättigheter, FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och Agenda 2030 för hållbar utveckling.
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Bidraget ska göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Föreningarna utformar fritt sina mål
och sin verksamhet i relation till ovan nämnda styrdokument samt organisationens
egna visions- och styrdokument.

Grundläggande förutsättningar
Bidraget ges till och används av distriktsorganisationer med regional verksamhet i
Halland. Regional verksamhet är sådan som distriktsorganisationen planerar och har
genomförandeansvar för. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd. Det
innebär att medlemmarna/medlemsorganisationerna ska ha ett reellt inflytande över
verksamheten.
Bidraget får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte.
Föreningar som inte lämnar ansökan och redovisningar i tid riskerar att gå miste om
sitt bidrag.
Bidrag lämnas inte till förening som har skulder för svenska skatter, har obetalda
avgifter hos Kronofogden, är i likvidation eller försatt i konkurs, inte heller till
föreningar som har stort ekonomiskt överskott.
För att undvika jävsituation kan föreningsmedlem med förtroendeuppdrag inte inneha
anställning i föreningen.

Informera om ni fått stöd från Region Halland
Distriktsorganisationer som beviljas bidrag från Region Halland ska informera om
detta i övergripande information om organisationen och vid arrangemang som
finansieras med det regionala bidraget. Det ska ske genom att ha med Region
Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

Uppföljning och kontroll
Distriktsorganisation som mottar bidrag ger därmed Region Halland rätt att företa
revision. På begäran ska de uppgifter och verifikationer lämnas som Region Halland
behöver för sin granskning och sitt ställningstagande. Om en organisation inte följer
de övergripande målen och regelverket kan det påverka anslagets storlek.

Återbetalning av bidrag
Återbetalning ska göras till Region Halland i följande fall;
• bidraget från Region Halland inte använts för de ändamål det beviljats.
• föreningen har lämnat oriktiga uppgifter i samband med kontroll.
• föreningen inte har redovisat föregående års bidrag.
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om redovisningen visar på överskott av beviljat bidrag ska en förklaring ges.
Region Halland äger rätt att begära återbetalning av överskottet om orsaken
till överskottet inte godtas.

