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§ 8  Ärendenummer RUN 2022/200 

Yttrande över förslag till sammansättning av 
övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och 
vattenbruksprogrammet 2021-2027 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens presidium föreslår att regionstyrelsens 
ordförande antar redovisat yttrande över förslag till sammansättning av 
övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-
2027. 
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till 
sammansättning för havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet 2021-2027.  
Den 17 februari 2022 beslutade regeringen om det svenska förslaget till 
havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021-2027 som Jordbruksverket 
skickade in till kommissionen. Näringsdepartementet har i samråd med 
Jordbruksverket nu tagit fram förslag till övervakningskommitténs 
sammansättning i enlighet med den fondgemensamma förordningen. Enligt 
förslaget ska totalt 32 organisationer ingå i kommittén som inkluderar bland 
andra Sveriges Kommuner och Regioner.  
Övervakningskommitténs uppgifter består bland annat av att godkänna de 
metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av insatser, granska 
framstegen med att genomföra programmet och uppnå delmålen och målen. 
Yttrande 
Region Kalmar län ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om 
sammansättningen av övervakningskommittén. Regionen anser dock att den 
föreslagna sammansättningen har en kraftig övervikt av stadsmyndigheter 
och andra offentliga myndigheter och saknar i stället fler 
näringslivsrepresentanter samt företräderare för civilsamhället.   

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 
2. Remiss - Förslag till sammansättning av övervakningskommitté för havs-

, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens ordförande 
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§ 9  Ärendenummer RUN 2022/169 

Fördelning av 2022 års anslag till startbidrag 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens presidium godkänner förslag på fördelning 
av anslag till startbidrag. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har för år 2022 anslagit 100 000 kronor att fördela till 
startbidrag. Föreningen Bris har inkommit med en ansökan om startbidrag, 
vilken uppgår till 120 000 kronor. 
Bris är en ideell förening som är uppdelad i olika regioner, där Region Syd 
innefattar Kalmar län, Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Bris 
erbjuder kostnadsfri stödverksamhet dygnet runt för barn som är i behov av 
stöd. Bris verkar även förebyggande genom att informera och erbjuda öppna 
utbildningar till bland annat tjänstepersoner och beslutsfattare, främst inom 
verksamheter som möter barn, om barns rättigheter och barns livssituation. 
Bris verksamhet går i linje med Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi 
och bör kunna beviljas ett startbidrag då deras verksamhet bedöms ha en 
särskilt viktig verksamhet.  
Startbidraget syftar till att ge organisationen möjlighet att etablera sig som 
stödberättigad hos Region Kalmar län. Enligt gällande riktlinjer kan 
startbidrag beviljas med högst 20 000 kronor eftersom startbidraget är av 
symbolisk karaktär och ämnat att premiera själva förekomsten av 
organisationen. Därför föreslås att Bris beviljas 20 000 kronor i startbidrag.  
Startbidraget ger Bris möjlighet att under 2023 söka organisationsbidrag 
inom huvudområdet Hållbar utveckling. Vid en eventuell ansökan behöver 
det regionala arbetet i Kalmar län tydliggöras ytterligare. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2022 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd 
Bris 
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§ 10  Ärendenummer RUN 2022/16 

Fördelning av 2022 års anslag till organisationsbidrag 
inom huvudområde Funktionshinder 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens presidium godkänner förslag på fördelning 
av anslag till organisationsbidrag inom huvudområde Funktionshinder. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har för år 2022 anslagit 2 943 000 kronor att fördela till 
organisationsbidrag inom huvudområde Funktionshinder. Organisationernas 
ansökningar år 2022 uppgår till 3 702 647 kronor. 
På grund av coronapandemin har flera organisationer inte haft möjlighet att 
hålla årsmöte. Dessa organisationer har fått dispens att återkomma med 
kompletterande handlingar efter att årsmöte ägt rum. 

Fördelningskommittén 
Förslag på fördelning har tagit hänsyn till organisationernas redogörelse i 
ansökningsblanketten samt deras ekonomiska redovisning, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. Hänsyn har även tagits 
till coronapandemins effekter på ovan nämnda faktorer. I förslaget beviljas 
bidrag med maximalt 50 procent av organisationens budgeterade kostnader, i 
enlighet med nuvarande riktlinjer. Förslaget har därefter förankrats med 
funktionshinderrådets fördelningskommitté.  
Förslag på fördelning uppgår till 2 986 500 kronor (att jämföra med anslaget 
2 943 000 kronor), vilket innebär ett underskott på -43 500 kronor.  

Förskott i januari 
I januari varje år betalas ett förskott ut baserat på hälften av 2021 års 
organisationsbidrag. Om en organisation fått ett förskott som överstiger 
förslag på fördelning kan det innebära att det uppstår en mellanskillnad i 
förslag på fördelning och redan utbetalda medel. Dessa organisationer blir 
inte återbetalningsskyldiga, vilket påverkar det totala underskottet.  
För organisationsbidraget år 2022 innebär mellanskillnaden ett underskott på 
-14 000 kronor, vilket resulterar i ett totalt underskott på -57 500 kronor. 
Underskottet bedöms kunna hanteras inom den totala ramen för stöd till 
civilsamhället.  

Förslag på fördelning 
Organisation Ansökan Förslag 

Afasiföreningen 6 000 kr 6 000 kr 
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Astma- och Allergiföreningen Kalmar 40 000 kr 35 000 kr 

Attention i Kalmar län 20 000 kr 20 000 kr 

Autism Kalmar län 10 000 kr 10 000 kr 

Bröstcancerföreningen i Kalmar län 65 000 kr 65 000 kr 

Celiakiföreningen i Kalmar län 12 000 kr 12 000 kr 

DHR Kalmar läns distrikt 60 000 kr 60 000 kr 

Elöverkänsligas förening i Kalmar 20 000 kr 15 000 kr 

Förbundet Sveriges Dövblinda Öst 20 000 kr 8 000 kr 

FUB Kalmar län 310 000 kr 155 000 kr 

Funktionsrätt  Kalmar län 1 539 000 kr 1 250 000 kr 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län 205 000 kr 205 000 kr 

Länsföreningen HjärtLung Kalmar län 15 000 kr 15 000 kr 

Hörselskadades distrikt i Kalmar län 60 000 kr 60 000 kr 

ILCO Kalmar länsförening 50 000 kr 25 000 kr 

Kalmar läns dövas förening 50 000 kr 37 000 kr 

Kalmar läns epilepsiförening 40 000 kr 30 000 kr 

Njurföreningen i Kalmar län 24 000 kr 24 000 kr 

NSPH 15 000 kr 10 000 kr 

Lymf Kalmar län 58 700 kr 25 000 kr 

Neuro Kalmar län 25 000 kr 13 500 kr 

Parkinsonföreningen i Kalmar län 20 000 kr 20 000 kr 

Personskadeförbundet RTP Kalmar län 99 447 kr 65 000 kr 

Prostatacancerföreningarna i Kalmar län 20 000 kr -  

RBU Kalmar län  15 000 kr 15 000 kr 

Reumatikerförbundet Kalmar län 310 000 kr 250 000 kr 

RSMH i Kalmar län 100 000 kr 81 000 kr 

Strokeföreningen i Kalmar län 20 000 kr 10 000 kr 

Svenska Diabetesförbundet Kalmar län 25 000 kr 25 000 kr 

Sydöstra mun och- halscancerföreningen 25 000 kr 20 000 kr 

Synskadades Riksförbund i Kalmar 390 000 kr 390 000 kr 

Tandhälsoförbundet i Kalmar län 13 500 kr 10 000 kr 

Unga med synnedsättning Syd 40 000 kr 20 000 kr 

Summa  3 702 647 kr 2 986 500 kr 
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Med anledning av pågående samtal mellan Region Kalmar län och 
Prostatacancerföreningarna i Kalmar län rörande organisationens 
länsövergripande arbete har organisationen fått förlängd ansökningstid och 
beräknas inkomma med sin ansökan senast i september. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2022 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd  
Berörda organisationer  
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