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Regionstyrelsen

Beslutsförslag Överenskommelse om regional
medfinansiering 2021-2027
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
- Godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 enligt
bilaga
- Region Halland medfinansierar den gemensamma potten med 7 000 000
kr/år, under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter
- Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för regional medfinansiering.

Sammanfattning
EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av den regionala
Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. I
Halland har man arbetet med en modell för medfinansiering som bygger på
förtroende och tillit till varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och
underlätta uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en
regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de
halländska kommunerna underlättas projektverksamheten. Projekten behöver
genom potten endast göra en ansökan istället för separata ansökningar till
respektive finansiär.
Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen.
Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser där
kommunerna finansierat med 10 miljoner kronor per år och Region Halland
med 7 miljoner kronor per år. Finansieringen för kommunerna är baserad på
befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för perioden 2021 till 2027.
Den högre finansieringen som kommunerna har om 3 miljoner kronor per år är
till för att finansiera bland annat Lokalt ledd utveckling i Halland. Denna pott
utgör en egen del av den regionala medfinansieringen.
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Överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga
parter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Region Halland finansierar den regionala EU-medfinansiering med 7 miljoner
kronor per år och de halländska kommunerna bidrar tillsammans med 10
miljoner kronor per år. Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för
regional medfinansiering.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Bo-Josef Eriksson
Regional utvecklingsdirektör

Bilaga:
Överenskommelse om medfinansiering

Styrelsens/nämndens beslut delges
Kommunstyrelsen i samtliga halländska kommuner

