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Beslutsförslag
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2021-08-23

Diarienummer
DNKS200167

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag - Förändrat beräkningsår för stöd till
distriktsorganisationer med anledning av
covidpandemin
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
• uppdra åt förvaltningen Kultur och skola att:
Beräkna bidrag till distriktsorganisationer verksamma i Halland på 2019 års
verksamhet för verksamhetsåret 2022. För studieförbundens
distriktsorganisationer ska 2019 års verksamhet utgöra underlag för
verksamhetsåret 2023.
Beslutet omfattar distriktsorganisationer som omfattas av Komplettering till
Region Hallands övergripande regelverk för bidragsgivning till
distriktsorganisationer (RS180615). Därmed omfattas även
nykterhetsverksamhet som handläggs av Regionkontoret.
Sammanfattning
Det civila samhällets organisationer har drabbats hårt av covidpandemin.
Beslutsförslaget innebär att 2019 ska ersätta 2021 som beräkningsgrund för
stöd till distriktsorganisationer utifrån Regelverk för Region Hallands
bidragsgivning till distriktsorganisationer. Syftet är ge ekonomisk stabilitet för
återstartsarbetet och att därigenom motverka covidpandemins negativa
konsekvenser för det civila samhällets organisationer.
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Bakgrund
Det civila samhällets organisationer har drabbats hårt av covidpandemin.
Förvaltningen Kultur och skola tog 2020 fram ett krispaket med
målsättningen att, i mån av tillgängliga resurser, upprätthålla centrala och
strategiska funktioner inom områdena: kultur, civilsamhälle och idrott i
Halland. Insatserna var akuta och omfattande under 2020 och behovet
bedöms vara omfattande även under 2021 och 2022.
Förvaltningen Kultur och skola har hämtat in underlag för förslaget bland
annat genom dialogmöten med representanter för studieförbundens regionala
branschråd (19 maj) och från andra distriktsorganisationer genom ett möte
med den halländska överenskommelsens arbetsgrupp arrangerat av Bästa
samverkansplatsen (20 maj). Utgångspunkten för samtalen var frågan: Hur
kan regionala insatser och beslut inför 2022 på ett klokt sätt komplettera
nationella och kommunala insatser för att motverka pandemins negativa
konsekvenser och ge den stabilitet som behövs för distriktsorganisationer i
Halland?
Distriktsorganisationernas representanter framförde enhälligt önskemål om att
pandemiåret 2021 inte ska utgöra beräkningsgrund för stöd och att 2019
istället används som beräkningsgrund. Framfördes även önskemål om att
årligen göra en indexerad uppräkning av stödet till distriktsorganisationer. Ett
studieförbund önskade extra stöd för digitaliseringsarbete, medans resterande
på mötet inte bedömde att de behövde utökat stöd för detta syfte.
RF-SISU Halland framförde behov av ett utökat grundstöd för att kunna
stödja idrottsföreningarna med återstarten. Frågan om ett tillfälligt utökat stöd
till RF-SISU Halland hanteras som ett separat ärende.
Konsekvensbeskrivning
Beslutet syftar till att motverka covidpandemins negativa konsekvenser för det
civila samhällets organisationer. Det omfattar de distriktsorganisationer som
beviljas stöd enligt gällande regelverk och praxis: barn- och
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer,
pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer, nykterhetsrörelsens
distriktsorganisationer, studieförbundens distriktsorganisationer, RF SISU
Halland och Parasport Halland. Det berör alltså ett brett spektra av människor
i Halland.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inom befintlig budget.
Förvaltningen Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Styrelsens/nämndens beslut delges

Beslutet delges distriktsorganisationer som omfattas av Komplettering till
Region Hallands övergripande regelverk för bidragsgivning till
distriktsorganisationer (RS180615).

