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ALLMÄNT 
 
Förslag till fördelning av bidrag till handikapporganisationernas allmänna 
verksamhet bereds av Regionhandikapprådets arbetsutskott. Beslut om 
fördelning sker enligt gällande regelverk och fastställd delegationsordning 
med redovisning årligen till Driftnämnden för specialiserad vård, med säte i 
Kungsbacka. 
 
Med bidragsberättigad handikapporganisation avses en inom 
regionområdet verksam läns-/distriktsavdelning av handikapporganisation 
som  
 

• är ansluten till en av Socialstyrelsen godkänd statsbidragsberättigad 
riksförbund för den/de diagnosgrupper som innefattas i 
organisationens verksamhet. 

• är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer. 
• bedriver stadigvarande verksamhet inom Hallands län. 

Organisationer verksamma över flera län är bidragsberättigade, 
förutsatt att de bedriver verksamhet för personer bosatta i Halland. 

 
För att handikapporganisationer ska kunna få regionbidrag måste 
organisationen bedriva informations-, socialt stöd- och rehabiliterande 
verksamhet. Bidraget ska medverka till att organisationen ska kunna ge 
medlemsstöd, driva handikappolitiskt verksamhet samt i övrigt stödja 
delaktighet och jämlikhet i samhället för människor med 
funktionsnedsättning. Bidraget ska också bidra till att underlätta kontinuitet 

 
Riktlinjer för Region Hallands bidragsgivning till  

handikapporganisationernas allmänna verksamhet 
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och långsiktighet i organisationens planering och stimulera till 
utvecklingsarbete. 
 
Organisationens verksamhet ska vara ett komplement, alternativ eller 
ersättning till regionens och samhällets verksamheter och ansvar. 
 
För att få regionbidrag ska handikapporganisationen ha utsett en 
representant som ska ingå i regionhandikapprådets referensgrupp. 
 
Region Hallands kriterier för bedömning av ansökningarna är bland annat 
att 
 

• organisationens verksamhet följer de mål som kommer till uttryck i 
stadgar och verksamhetsberättelse. Stor vikt läggs vid 
verksamhetens resultat i förhållande till angivna mål.  

• målgruppen har ett behov av handikapporganisationens existens 
• organisationen bedriver intressepolitisk- och medlemsvårdande 

verksamhet 
• organisationen har en förmåga till egenfinansiering 

 
 
BIDRAGSÄNDAMÅL 
 
Region Hallands övergripande mål för bidragsgivningen är att 
 

• långsiktigt uppmuntra, stödja och skapa förutsättningar för 
organisationerna att bedriva och utveckla sitt intressepolitiska och 
medlemsvårdande arbete i syfte att förbättra livssituationen för 
målgruppen samt att stödja delaktighet och jämlikhet i samhället för 
människor med funktionsnedsättning. 

• stödja organisationernas insatser för att bryta isolering och 
utanförskap. 

• stimulera utvecklingsarbete samt medverka till ökad samverkan 
mellan organisationer och stödja närverksarbete mellan såväl 
organisationer som organisationer och region.  

• medverka till att ge organisationerna olika former av 
kompetensutveckling och konsultativt stöd både till styrelse och 
anställda. 

 
Bidrag får användas för organisationernas administrationskostnader. I 
bidraget inräknas, i förekommande fall högst 10 % av organisationernas 
kostnad för tjänster med stöd av arbetsmarknadspolitiska insatser. 
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Undantaget Handikapporganisationernas samarbets-organ, HSO, där 
procentsatsen bestäms utifrån behov. 
 
 
ALLMÄNNA BIDRAGSREGLER 
 
 Högsta möjliga regionbidrag motsvarar 50 % av en organisations 
planerade  verksamhet, eventuellt mer om totalanslaget medger detta. 
 
  I de fall ansökan om bidrag avser lägre belopp än grundbidraget gäller 
inte regeln  om 50 % enligt ovan. 
 
 För varje år fastställs, med hänsyn till årets totalanslag, en procentsats 
som anger  den maximala bidragsökning som organisationerna kan få. Om 
en organisation enligt denna regel skulle få ett bidrag som understiger 
grundbidraget, ska ändå grundbidraget utgå. 
 
Regionbidraget får inte användas till  
 
   enskilda medlemmars behov  
 
  idrott-/lägerverksamhet 
 
 bidrag till organisationernas lokalföreningars verksamhet 
 
 att bygga upp kapitalfonder 
 
 investeringar/omkostnader i fastigheter 
 
 övriga verksamheter som organisationen kan få bidrag till från annat 
håll 
 
 
BIDRAGSFORMER 
 
Region Hallands bidragsgivning till handikapporganisationerna består av 
fyra bidragsformer 
 

• grundbidrag 
• verksamhetsbidrag 
• tillfälligt bidrag av särskilda skäl  
• projekt/utvecklingsbidrag 
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GRUNDBIDRAG 
 
Varje bidragsberättigad organisation får ett grundbidrag som utgår med 50 
% av för bidragsåret gällande basbelopp. 
 
Om ansökan avser mindre belopp än grundbidraget, utgår endast det 
sökta beloppet. 
 
 
VERKSAMHETSBIDRAG 
 
HSO, Handikapporganisationernas samarbetsorgan 
 
På grund av sin organisationsform (paraplyorganisation för 
handikapporganisationer som saknar personliga medlemmar) särskiljs 
HSO vid bidragsgivningen från övriga handikapp-organisationer. 
    
HSO tilldelas ett bidrag motsvarande ett basbelopp i övrigt finansieras 
HSO´s verksamhet genom medlemsavgifter från sina 
medlemsorganisationer.  
 
Länsorganisationer 
 
Sedan avdrag gjorts för bidrag till HSO, grundbidrag till övriga 
organisationer samt bidrag till organisationernas kostnad för tjänster med 
stöd av arbetsmarknadspolitiska insatser, fördelas bidragsbeloppets 
resterande del mellan organisationerna i form av ett verksamhetsbidrag. 
Följande principer gäller: 
 
Beloppet fördelas procentuellt mellan organisationerna i enlighet med 
relationen mellan resterande bidragsbelopp och beräkningsunderlaget 
(summan av de av organisationerna sökta bidragsbeloppen), dock högst 
50 % av varje organisations förväntade kostnader under året. Se dock 
"Allmänna bidragsregler", andra punkten). 
 
Regionorganisation 
 
Regionorganisationer kan fåbidrag till sin verksamhet. Bidrag utgår 
procentuellt i förhållande till hur många av organisationernas medlemmar 
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som bor i Halland. Utöver de regler som gäller för länsorganisationerna 
krävs särskild information om 
 
 antal medlemmar i organisationen 
 
 antal medlemmar i Halland 
 
 önskat bidrag från övriga landsting i regionen 
 
 
TILLFÄLLIGT BIDRAG AV SÄRSKILDA SKÄL 
 
Organisation som har behov av extra anslag för att finansiera speciella 
aktiviteter och kostnader under året, som de inte kände till vid ansökan om 
bidrag, kan skicka in en särskild ansökan. Tillfälligt bidrag kan ges till 
nystartade handikapporganisationer, som uppfyller de allmänna 
bidragskriterierna. 
 
För tillfälliga bidrag avsätts en summa av det totala anslaget, motsvarande 
minst ett basbelopp. 
 
 
PROJEKT-/UTVECKLINGSBIDRAG 
 
Bidragen avser tillfälliga aktiviteter som inte ingår i organisationens 
löpande verksamhet eller omfattas av övriga bidragsformer. Aktiviteterna 
ska beskrivas i en projektplan. Organisationen ska själv stå för en del av 
kostnaden.  
 
Projektredovisning lämnas vid projektets slut och om projektet löper mer 
än ett år, ska projektredovisning lämnas efter varje år. Utbetalning av 
projektmedel sker för ett år i taget. 
 
Om projektet inte slutförs eller inte genomförs enligt projektplan har Region 
Halland rätt att återkräva beviljade projektmedel. 
 
Projekt-/utvecklingsbidrag söks separat. Ansökan sker löpande under året. 
Se särskild projektansökan. 
 
UPPFÖLJNING 
 
Av organisationens verksamhetsberättelse ska kunna utläsas om planerad 
verksamhet har utförts eller inte och i det senare fallet ska anledningen 
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därtill anges. Om beviljade medel inte används enligt redovisad 
verksamhetsplan kan nästkommande års bidrag reduceras. 
 
Bidragssökande organisation ska vid begäran lämna in de uppgifter och 
verifikationer som regionen behöver för sin granskning. 
 
 
ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 
 
Ansökan om bidrag till den allmänna verksamheten görs på därför 
avsedd ansökningsblankett och ska vara inkommen till Region 
Halland senast den 1 april året före det verksamhetsår bidraget avser. 
Till ansökan ska fogas budget- och verksamhetsplan för bidragsåret 
samt verksamhet-, kassa- och revisionsberättelse föregående år. 
 
För att ansökningarna ska kunna prövas måste de vara fullständigt 
ifyllda. Den angivna budgeten ska täcka alla förväntade inkomster 
och utgifter. 
 
 
ANSLAGSFÖRDELNING 
 
Regionhandikapprådets arbetsutskott bereder förslaget till fördelning av 
bidrag till organisationernas allmänna verksamhet och bidrag av särskilda 
skäl. Beslut om fördelning sker enligt gällande regelverk och fastställd 
delegationsordning med redovisning årligen till Driftnämnden för 
specialiserad vård, med säte i Kungsbacka. 
 
 
UTBETALNING AV ANSLAG 
 
Beviljat anslag utbetalas efter beslut. 
 
 


