PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Tid:

2016-11-30 kl. 08.30-11.30

Plats:

Regionens hus, Sal B

§10

Bidrag till pensionärsorganisationer för år 2017
Diarienummer: RJL 2016/1297
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja
• bidrag till pensionärsorganisationer enligt tabell. Totalt
1 139 000 kronor ur 2017 års anslag till
pensionärsorganisationer.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har 2016-09-27, § 93, fastställt bidragspolicyn
för bidrag till organisationer och föreningar. Bidraget kan utgå till
inom Region Jönköpings län verksam pensionärsorganisation vars
huvudorganisation främjar pensionärers intressen och är öppen för
medlemskap för alla pensionärer.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-08
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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Justeras
Malin Olsson
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Regionledningskontoret
Emma Ågren
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag till pensionärsorganisationer för år
2017
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar
• bidrag till pensionärsorganisationer enligt tabell. Totalt 1 139 000 kronor
ur 2017 års anslag till pensionärsorganisationer.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har 2016-09-27, § 93, fastställt bidragspolicyn för bidrag till
organisationer och föreningar. Bidraget kan utgå till inom Region Jönköpings län
verksam pensionärsorganisation vars huvudorganisation främjar pensionärers
intressen och är öppen för medlemskap för alla pensionärer.

Information i ärendet
Distriktsorganisationen skall använda bidraget för den regionala verksamheten i
Jönköpings län, för administration och för information till och utbildning av
organisatörer och förtroendevalda. Distriktsorganisationen skall ha minst 1000
betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom regionen samt lokalföreningar i
minst fem av länets kommuner.
Ramanslaget fördelas som organisationsbidrag på följande sätt
• 85 % baseras på antalet medlemmar
• 15 % baseras på antalet lokalavdelningar
Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.
Organisation
SPF Svenska Pensionärsförbundet
PRO Pensionärernas Riksorganisation
RPG Riksförb. pensionärsgemenskap
SKPF Sv. kommunalpensionärsförbund
Summa

Medlemsbidrag
304 500
423 500
89 500
150 700
968 200

Lokalavdelningsbidrag
65 400
61 400
40 000
4 000
170 800

Summa
369 900
484 900
129 500
154 700
1 139 000
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Pensionärernas riksorganisation, PRO, lämnade sin ansökan efter den 1
september. Ett missförstånd om organisationernas eget ansvar att hålla sig
informerad om tidpunkt för ansökan uppges vara orsaken.

Beslutsunderlag
•

Ansökningar från pensionärsorganisationer

•

Policy och riktlinjer för bidragsgivning

Beslutet skickas till
Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör

