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Jönköping Qom Ut - bidrag 
 

Förslag till beslut 
• Festival Qom Ut beviljas 233 500 kr i bidrag under 2015. 
• Finansiering sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Jönköping Qom Ut är en ideell förening med en styrelse. Under 2014 har föreningen till-
frågats av ett flertal aktörer i regionen om att komma och informera samt aktivera dessa 
att vara med och delta under festivalen. Föreningen ämnar under festivalen 2015 fortsätta 
besöka och informera aktörer i hela regionen för att dessa ska aktiveras och delta under 
festivalen och kommer att inbjuda föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor att delta 
och arrangera egna aktiviteter samt flagga under festivalen 2015. Den officiella  
flaggperioden kommer att vara den 11 – 24 maj 2015. 
 
Föreningen vänder sig till den ideella sektorn, näringslivet, den offentliga sektorn och 
allmänheten med särskilt fokus på alla de hbtq-personer som finns i regionen. 
 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län har uttalat att alla människor har lika värde. Denna  
ansökan är ett steg i rätt riktning och det är viktigt att alla invånare i länet kan 
ställa upp på intentionerna i denna festival. 
 
Diskussioner har förts med Utbildning och Kultur och Folkhälsa och sjukvård om 
fördelning av medel. Förslaget innebär att medel fördelas från Regional 
Utveckling. Fortsatta diskussioner kommer att ske under nästa år (2016). 

Beslutsunderlag 
• Underlag till beslut om bidrag 
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Föreningen Jönköping Qom Ut 
 



Underlag inför beslut om verksamhetsstöd   Britt Wennerström 

 

Jönköping  Qom Ut 

 

Syfte med verksamheten 

Jönköping Qom Ut ör en ideell förening med syfte att arrangera en festival som tar sitt ursprung i 
konst, kultur och livsvillkor som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 
qeers liv. 

 

Finansiering tidigare år 

2013 50 000 kr 

2014 125 000 kr 

 

Jönköping Qom Ut har erhållit finansiering från Regionförbundet 2013 och 2014. 

 

Finns annan medfinansiering 

Annan medfinansiering består av Kulturstiftelsen, Landstinget, Länsstyrelsen och Jönköpings 
kommun. 

 

Belopp för 2015 

Sökt belopp för 2015 är 233 500 kr. Jönköpings Qom Ut driver en festival som ska ha aktiviteter i 
form av flaggning i minst hälften av kommunerna i länet. Det ska skapas mötesplatser också i 
kommunerna. 

 

Finns liknande verksamhet i landet 

Runt om i landet anordnas Pridefestivaler liknande denna. Att människor för vara den de vill vara, att 
de får uttrycka sig och sitt liv på sitt sätt samt leva i kärlek är att arbeta med folkhälsa. 

 

 

 



 

Varför tycker vi att det är viktigt med den regionala förankringen 

Med festivalen Jönköping Qom Ut vill föreningen göra regionen till en mer öppen och välkomnande 
plats. Alla ska känna sig välkomna att bo och leva i regionen. Festivalen bidrar till att bredda konst- 
och kulturlivet, vilket gör att regionen blir en mer attraktiv och spännande plats att bo och verka i. 

 

Kan vi använda dessa verksamheter mer för eget syfte 

Festivalen handlar om social hållbarhet där mångfald och demokratiska värderingar lyfts fram. 
Kulturen förändras över tid och hållbar kulturell utveckling innebär att vanor, traditioner, seder och 
bruk måste respekteras och värnas om. Föreningen tror på ett inkluderande samhälle där människor 
mår bra, utvecklas och uppskattas för sin särskilda kompetens och erfarenhet. 
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