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Handikapporganisationer som anordnar lägerverksamhet, konferenser, kurser eller koloni-
vistelser för sina medlemmar kan få bidrag från Region Halland.  
 
Bidrag för lägerverksamhet kan beviljas både till lokal- eller länsförening inom Halland 
samt till riksorganisation förutsatt att lägerverksamheten är öppen för medlemmar bosatta i 
Halland.  
 
Bidrag kan också beviljas till Hallands handikappidrottsförbunds lägerverksamhet. 
 
 
LÄGERVERKSAMHET INOM HALLAND 
 

Bidragsberättigad organisation 
 
 Inom länet verksam länsavdelning eller lokalavdelning av handikapporganisation som 
är ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation.  

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

Ansökningsförfarande 
 
Ansökan ska ske skriftligt. Till ansökan ska bifogas budget och program för den planerade 
verksamheten. Det ska tydligt framkomma hur många deltagare verksamheten beräknas 
omfatta.  
 
Ansökan ska inkomma minst en månad före planerad verksamhet. 
 

 

Riktlinjer för Region Hallands bidragsgivning till 
lägerverksamhet och konferensverksamhet för 

handikapporganisationer inom Halland, till riksläger samt till 
Hallands Handikappidrottsförbunds lägerverksamhet 



 

Allmänna bidragsregler 
 
 Det ska alltid finnas en egenavgift för den enskilde deltagaren. Storleken på 

egenavgiften ska anges i ansökan. 
   Efter lägrets genomförande ska en skriftlig redovisning av antal deltagande skickas in.  
 Bidraget utbetalas mot faktura efter lägrets genomförande. Fakturering får ej ske innan 

beslut meddelats organisationen.  
 

Beslut 
 
Handikappkonsulenten beslutar om regionbidrag till handikapp-/patientorganisationer 
som anordnar läger-, kurs-, konferens- och kolonivistelser. Bidragets storlek baseras på i 
ansökan angivna uppgifter om bland annat egenavgiftens storlek, programupplägg (ingår 
undervisning i t ex fakta kring sjukdom/funktionsnedsättning) samt om medicinsk personal 
medverkar vid lägervistelsen. 
  
Beslut meddelas skriftligt till den berörda handikapp-/patientorganisation löpande under 
året.  
 
RIKSLÄGER 
 

Bidragsberättigad organisation 
 
Statsbidragsberättigad riksorganisation 
 

Ansökningsförfarande 
 
Riksorganisationen av handikapp-/patientorganisation inkommer med skriftlig ansökan om 
bidrag för läger-, kurs- konferens- eller koloniverksamhet. Till ansökan ska bifogas budget 
och program för den planerade verksamheten.  
 
I ansökan ska tydligt framkomma för vilken person/familj, bosatta i Halland, som ansökan 
avser. Namn, personnummer och adress på samtliga ska anges. Bidrag beviljas till barnet 
samt till en av föräldrarna.  
 
Ansökan ska inkomma minst en månad före planerad verksamhet. 

 
Allmänna bidragsregler 
 
 Det ska alltid finnas en egenavgift för den enskilde deltagaren. Storleken på 

egenavgiften ska anges i ansökan. 
 Bidraget utbetalas mot faktura efter lägrets genomförande. Vid fakturering ska framgå 

vilken person/familj fakturan avser. Fakturering få ej ske innan beslut meddelats 
organisationen.  



 

Beslut 
 
Handikappkonsulenten beslutar, om regionbidrag till riksorganisationen av handikapp-
/patientorganisation som anordnar läger-, kurs-, konferens- och kolonivistelser. Bidragets 
storlek baseras på i ansökan angivna uppgifter om bland annat egenavgiftens storlek, 
programupplägg (ingår undervisning i t ex fakta kring sjukdom/funktionsnedsättning) samt 
om medicinsk personal medverkar vid lägervistelsen. 
 
Beslut meddelas skriftligt till berörd handikapp/patientorganisation löpande under året. 
Kopia på beslut skickas även för kännedom till den person/familj ansökan berör. 
 
 
HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDS LÄGERVERKSAMHET 
 

Bidragsberättigad organisation 
 
Hallands handikappidrottsförbund 

 
Ansökningsförfarande 
 
Hallands handikappidrottsförbund ansöker skriftligt en gång per år om bidrag för 
lägerverksamhet. Till ansökan ska bifogas budget och program för de planerade lägerna.  
Det ska tydligt framkomma hur många deltagare lägerna beräknas få.  
 

Allmänna bidragsregler 
 
 Det ska alltid finnas en egenavgift för den enskilde deltagaren. Storleken på 

egenavgiften ska anges i ansökan. 
 Bidraget betalas ut som en engångssumma i samband med beslut.  
 Efter genomförda läger ska en skriftlig redovisning av antal deltagande skickas in.  
 

Beslut 
 
Handikappkonsulenten beslutar om bidrag till Hallands handikappidrottsförbund för 
anordnande av lägerverksamhet. 

 
Ansökan insänds till 
 
Ansökan om bidrag till läger-/kurs-/konferensverksamhet inom Halland, riksläger samt 
Hallands handikappidrottsförbunds lägerverksamhet skickas till Region Halland, 
Kommunikationscentrum, Yvonne Emanuelsson, 301 85 HALMSTAD 
 
Frågor besvaras av Christina Fehrman 035 – 14 61 03 eller Yvonne Emanuelsson tel 035 – 
14 61 11.  
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