
 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-06-16, kl 09:00-10:30 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§7 
 
Ansökan om bidrag – Jönköpings läns FN-
distrikt 
Diarienummer: RJL 2015/966 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att  

• avslå ansökan om bidrag 
 
Sammanfattning  
Enligt gällande regelverk kan bidrag utgå till inom länet 
verksamma organisationer, sammanslutningar och enskilda som 
bedriver verksamhet inom kulturområdet och där bidrag inte kan 
inordnas i bidragsgivning inom andra områden.  
 
Inlämnad verksamhetsplan har inte stöd enligt fastställt regelverk 
samt beslutad kulturplan för att erhålla bidrag 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26 
• Ansökan om landstingsbidrag från Jönköpings läns FN 

distrikt 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
 
 
 
 
 

 

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 
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Utbildning och kultur  

Avsändare  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet  

Ansökan om bidrag – Jönköpings läns 
FN-distrikt 

Förslag till beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 avslå ansökan om bidrag  

Sammanfattning 
Enligt gällande regelverk kan bidrag utgå till inom länet verksamma 

organisationer, sammanslutningar och enskilda som bedriver verksamhet inom 

kulturområdet och där bidrag inte kan inordnas i bidragsgivning inom andra 

områden. 

 

Inlämnad verksamhetsplan har inte stöd enligt fastställt regelverk samt beslutad 

kulturplan för att erhålla bidrag.  

 

Information i ärendet 
Enligt gällande regelverk kan bidrag utgå till inom länet verksamma 

organisationer, sammanslutningar och enskilda som bedriver verksamhet 

inom kulturområdet och där bidrag inte kan inordnas i bidragsgivning inom 

andra områden. 

 

I inlämnad verksamhetsplan för 2016 framgår att föreningens syfte är att: 

 medverka vid Svenska FN-förbundets konferenser och ungdomskurser 

 medverka till goda presskontakter 

 vara lyhörda och öppna för samarbete i olika nätverk i civilsamhället 
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Beslutsunderlag 
 Ansökan Jönköpings läns FN-distrikt 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 

Utbildning och kultur stab 

Jönköpings läns FN-distrikt 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  

Regiondirektör 

  

Lars Johansson 

Direktör utbildning och kultur 
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