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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Camilla Falk
Hälso o sjukvårdsstrateg

Beslutsförslag
Datum
2021-09-20

Diarienummer
RS180615

Regionstyrelsen

Komplettering av Region Hallands övergripande
regelverk för bidragsgivning till distriktsorganisationer
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
- komplettera Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till
distriktsorganisationer – övergripande enligt föreslagna
demokrativillkor från Driftnämnden Kultur och skola

Sammanfattning
Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer
övergripande fastställdes av Regionstyrelsen, 2020-04-08 (RS180615). Detta
dokument utgör Region Hallands gemensamma regelverk för bidragsgivning
till distriktsorganisationer. Det kompletteras med anpassat regelverk för de
olika typerna av verksamhet hos Driftnämnden Kultur och skola och
Driftnämnden Ambulans, diagnostik.
Den statliga demokrativillkorsutredningen presenterade i juni 2019
betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35.
Utredningens analys utmynnade i ett förslag till förtydligat och enhetligt
demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen. Med utgångspunkt i denna
utredning föreslås att Region Hallands övergripande regelverk för stöd till
distriktsorganisationer kompletteras med demokrativillkor som tillägg:
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Region Halland ska inte bevilja bidrag till en organisation om den eller någon
av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den
enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors
lika värde,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller
2, eller
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
En skrivning tillförs efter följande mening i det övergripande regelverket för
stöd till distriktsorganisationer: Återbetalning ska göras till Region Halland i
följande fall;
• föreningen har inte följt demokrativillkoret i regelverket.
Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.
Ärendet
Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer
övergripande fastställdes av Regionstyrelsen, 2020-04-08 (RS180615). Detta
dokument utgör Region Hallands gemensamma regelverk för bidragsgivning
till distriktsorganisationer. Det kompletteras med anpassat regelverk för de
olika typerna av verksamhet hos Driftnämnden Kultur och skola och
Driftnämnden Ambulans, diagnostik.
Driftnämnden Kultur och skola har 2021-03-18 (DNKS 170167 § 18) beslutat
att föreslå regionstyrelsen att komplettera Region Hallands övergripande
regelverk för stöd till distriktsorganisationer med demokrativillkor som tillägg:
Region Halland ska inte bevilja bidrag till en organisation om den eller någon
av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den
enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors
lika värde,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller
2, eller
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
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En skrivning tillförs efter följande mening i det övergripande regelverket för
stöd till distriktsorganisationer: Återbetalning ska göras till Region Halland i
följande fall;
• föreningen har inte följt demokrativillkoret i regelverket.

Bakgrund
Den statliga demokrativillkorsutredningen presenterade i juni 2019
betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35.
Utredningens analys utmynnade i ett förslag till förtydligat och enhetligt
demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen. Förslaget till förtydligat
demokrativillkor ger vägledning även för kommunala och regionala
förvaltningsmyndigheter om vad i civilsamhällets verksamhet som ska
granskas och kontrolleras och ger bättre förutsättningar att bedöma lika fall
lika när granskning ska genomföras. Med utgångspunkt i denna utredning
föreslås att Region Hallands övergripande regelverk för stöd till
distriktsorganisationer kompletteras med demokrativillkor.
Yttrande har inkommit till Regionstyrelsen angående Driftnämnd Kultur och
skolas beslutsförslag från parterna i den Halländska Överenskommelsen
”Bästa samverkansplatsen”. I yttrande från aktörerna i den Halländska
Överenskommelsen framförs vikten av att delaktigheten från idéburen sektor
tydliggörs de i processer och beslut som rör bidragsgivning och att det
tydliggörs att aktörerna görs delaktiga i det fortsatta arbetet med anledning av
nationell vägledning i tillämpning av demokrativillkoren.
Regionkontoret har också inhämtat synpunkter från förvaltningen Ambulans,
diagnostik och hälsa och deras remissgrupp inom Regionala
funktionshinderrådet. I synpunkter från förvaltningen Ambulans, diagnostik
och hälsa ställer sig förvaltningen och funktionshinderorganisationerna bakom
förslaget att komplettera Region Hallands övergripande regelverk för
bidragsgivning till distriktsorganisationer enligt förslag från Driftnämnden
Kultur och skola. Funktionshinderorganisationerna lämnar också synpunkter
på utmaningar vad det gäller uppföljning samt utformande av policydokument
när demokrativillkor införs. Som exempel nämns att föreningen bör upprätta
policys om agerande om enskilda medlemmar bryter mot principer.
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Övervägande
Regionkontorets bedömning är att föreslagen komplettering av Region
Hallands övergripande regelverk för bidragsgivning förtydligar
förutsättningarna att bidragen till det civila samhället fördelas till verksamheter
som är förenliga med grundläggande värderingar i ett demokratiskt och
jämställt samhälle. Detta förtydligar ramarna för respektive nämnd i de
processer som sker med distriktsorganisationer för att i partnerskap och dialog
förbättra regionala tillämpningar av demokrativillkoren.
Konsekvensbeskrivning
Förvaltningen Kultur och skola bedömer att förslaget till förtydligat
demokrativillkor i regelverket bidrar till att stärka rättighetsperspektivet, och
därmed också jämställdhetsperspektivet, vid bidragsgivning. Demokrati är
intimt förknippat med rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Ett
förtydligat demokrativillkor ger vägledning om vad i civilsamhällets
verksamhet som ska granskas och kontrolleras utifrån demokrativillkor och
ger bättre förutsättningar att bedöma lika fall lika när granskning ska
genomföras. Regionkontoret har inget ytterligare att tillföra
konsekvensbeskrivningen.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Bo-Josef Eriksson
Regional utvecklingsdirektör
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Bilaga:
• Komplettering av Region Hallands övergripande regelverk för

bidragsgivning till distriktsorganisationer (DNKS 170167 § 18)
• Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35
• Yttrande inför beslut om införandet av förtydligade demokrativillkor i
Region Hallands regler för bidragsvillkor, 2021-05-05, Bästa
samverkansplatsen.
• Svar på frågor kring regelverk Region Hallands bidragsgivning till
distriktsorganisationer, 2021-09-01, Driftnämnden Ambulans,
diagnostik och hälsa.
Styrelsens/nämndens beslut delges

Enligt sändlista till samtliga distriktsorganisationer i Halland som 2021 erhåller
stöd enligt gällande regelverk, Hallands Bildningsförbund, Bästa
Samverkansplatsen. Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden
Ambulans, diagnostik och hälsa, Regionala funktionshinderrådet.

