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§ 267 

Verksamhetsbidrag till Funktionsrätt 
Norrbotten 
Dnr 1482-2021 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja bidrag med 1,7 mnkr till Funktionsrätt Norrbotten för perioden 

2021-07-01 till och med 2021-12-31. 

2. Fastställa verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Norrbotten till 1,75 mnkr 

för perioden 2022-01-01 till och med 2022-06-30. 

3. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa styrning, kontroll och upp-

följning av verksamhetsbidraget till Funktionsrätt Norrbotten. 

4. Ge regiondirektören i uppdrag att uppdatera regelverket för Funktions-

rätt Norrbottens arbete utifrån perspektiven jämlikhet, jämställdhet, håll-

barhet och barns rättigheter. 

5. Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera uppdragen till region-

styrelsen senast 2022-06-01. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten ser positivt på att fortsatt stödja det arbete som Funkt-

ionsrätt Norrbotten utför i länet. Styrning, kontroll och uppföljning av bidra-

get ska tydliggöras för att säkerställa att insatserna som genomförs bidrar till 

en god och jämlik hälsa, ökad jämställdhet, beaktar barns rättigheter och 

bidrar till ett hållbart län. 

Sammanfattning 
Landstingsstyrelsen beslutade i augusti 2005 om verksamhetsbidrag till 

Handikapprörelseren i Norrbotten. Bidraget har behandlats i Vidarefördel-

ningssärende för regionfullmäktiges anslag som godkänns av regionstyrel-

sen i slutet av varje år. Enligt regelverket som är från 2005, ställs inga krav 

på att jämställdhet, ålder eller hållbarhet ska beaktas vid fördelning av verk-

samhetsbidraget. Regionen behöver därför under 2022 granska fördelningen 

av medel samt beslutsprocessen för att uppnå en förbättrad styrning, kontroll 

och uppföljning. 

Ärendet 

Bakgrund 

Landstingsstyrelsen beslutade den 18 augusti 2005 om fördelning av verk-

samhetsbidrag till de samverkande handikapporganisationerna Handikappa-

des Riksförbund (DHR), De Synskadades Riksförbund (SRF) samt Handi-

kappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO). 
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Den 9 december 2005 informerade landstinget brevledes föreningarna om 

gällande regelverk och krav på uppföljning. HSO gavs övergripande ansvar 

för fördelningen av medel, regelefterlevnad samt uppföljning. 

HSO bytte 2019 namn till Funktionsrätt Norrbotten och är fortsatt samver-

kansorgan för ett 40-tal medlemsorganisationer. 

Uppföljning och beslut 

Sedan år 2005 har medel för HSO/Funktionsrätt Norrbotten fördelats via 

Vidarefördelningsärende för regionfullmäktiges anslag som går till styrelsen 

i slutet av varje år.  

Funktionsrätt Norrbotten får via medlemsorganisationernas verksamhetspla-

ner och verksamhetsberättelser årligen information om de aktiviteter som 

planerats och genomförts samt hur de lever upp till de regler för fördelning 

och uppföljning av bidrag som regionen satt upp.  

I gällande regelverk ligger ansvar på regelefterlevnad och uppföljning på 

Funktionsrätt Norrbotten, utan krav på vare sig redovisning av hur medlen 

fördelats, resultatredovisning eller annan dokumenterad återkoppling till 

regionen.  

2010 genomgick Funktionsrätt Norrbotten en revision där det konstaterades 

att verksamheterna i stort bedrevs enligt de riktlinjer som landstinget stipule-

rat. Föreslagna förbättringar handlade om att upprätta en mall för redovis-

ning utformad efter gällande regelverk, vilket har genomförts. 

Regionens nuvarande regelverk gällande Funktionsrätt Norrbotten ställer 

inte några krav på att jämställdhet, ålder eller hållbarhet beaktas vid fördel-

ning av verksamhetsbidraget. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Analys av fördelning av medel ur ett jämställdhetsperspektiv är inte möjlig 

att genomföra i nuläget då könsuppdelad statistik saknas och då ett könsper-

spektiv saknas i samtliga underlag som regionen i nuläget tagit del av. Detta 

innebär att regionen saknar insyn i hur pengarna kommit kvinnor respektive 

män tillgodo. 

Regionen bör årligen följa upp hur resursfördelningen ser ut fördelat på kön 

för att veta hur medel fördelas på kvinnor och flickor respektive män och 

pojkar.  

Beslutsförslagets påverkan avseende barns rättigheter 
Hur barn är delaktiga och kan påverka framkommer inte av återrapportering-

en från Funktionsrätt Norrbotten. Barn med funktionsnedsättning är en grupp 

av barn där rättigheterna särskilt behöver bevakas. 

I artikel 7.3 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning slås fast att barn med funktionsnedsättningar har rätt att fritt uttrycka 

sina åsikter i frågor som rör dem på lika villkor som andra barn. Regionen är 
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enligt lag (2018:1197) om förenta nationernas konvention om barnets rättig-

heter bland annat skyldig verka för alla barns lika värde och rätt till delaktig-

het.  

I nuvarande återrapportering går det inte att utläsa hur stor andel av medlen 

som går till gruppen barn.  

Bilagor: 

Regelverk för fördelning och uppföljning av verksamhetsbidrag 2005 

Revisionsrapport Funktionsrätt Norrbotten 2010 

Protokollsutdrag skickas till: 

Avdelningsdirektör Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

Avdelningsdirektör Ekonomi och uppföljning 

Regiondirektör 

  


