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Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att lämna följande 

synpunkter:  

 att första meningen under Målet för policyn ändras till: 

”Målet med bidragsgivning inom rubricerade områden är att 

stödja och stimulera ideell verksamhet. Inom såväl 

folkhälsa, bildning som kultur finns en gedigen ideell 

verksamhet inom det civila samhället som bidrar till att 

förverkliga regionens vision om Ett bra liv i en attraktiv 

region.”  

 att under Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt lägga till 

följande punkt:  

”att den ideella föreningens/organisationens självständiga 

och oberoende roll ska beaktas i enlighet med den nationella 

överenskommelsen om samverkan mellan regeringen, 

Sveriges kommuner och landsting, samt idéburna 

organisationer.” 

 Sid. 8 i Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 

områdena folkhälsa, utbildning och kultur under  

Särskilda villkor 

Ordet betalande i första meningen stryks, samt även hela 

den andra meningen Kyrkornas ungdomsorganisationer är 

undantaget krav på medlemsavgifter.  

Följande förtydligande läggs till under första stycket:  

Med medlem avses en individ som genom en aktiv handling sökt 

medlemskap och accepterats i organisationen. 

 

Nämnden föreslår i övrigt: 

 att ”Region Jönköpings län tar initiativ till att träffa en 

överenskommelse med civila samhället i Jönköpings län 

utifrån den nationella överenskommelsen mellan 

regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt 
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idéburna organisationer.” 

 - tillägg i tjänsteskrivelse (2015-03-16) till regionsstyrelsen, 

sid. 1 under Översyn, punkt 1 ”i samråd med nämnderna” 

Ny lydelse: Tydlig uppdelning vad som är policy och 

riktlinjer. Policy fastställs av regionfullmäktige och 

riktlinjer kan fortsättningsvis ändras av regionstyrelse i 

samråd med nämnderna utan beslut i fullmäktige. 

 

Reservationer 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig 

mot att den andra meningen tas bort på sid. 8 och vill överlåta 

avgörandet till regionsstyrelsen. 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet 

vill också ha fört till protokollet att den tredje att-satsen i 

allianspartiernas yrkanden, är en fråga som ska hanteras av 

regionstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Nuvarande regelverk för bidragsgivning till organisationer och 

föreningar fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-06-10, § 62. 

Regelverket har därefter varit föremål för viss förändring när det 

gäller bidrag inom kulturområdet. 

Nuvarande regelverk i övrigt har tillämpats i sex år och över tid 

har det framkommit behov av att göra vissa förändringar. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-16 

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 

utbildning och kultur 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Allianspartierna yrkar: 

att första meningen under Målet för policyn ändras till: 

”Målet med bidragsgivning inom rubricerade områden är att 

stödja och stimulera ideell verksamhet. Inom såväl folkhälsa, 

bildning som kultur finns en gedigen ideell verksamhet inom det 

civila samhället som bidrar till att förverkliga regionens vision om 

Ett bra liv i en attraktiv region.”  
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att under Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt lägga till 

följande punkt:  

”att den ideella föreningens/organisationens självständiga och 

oberoende roll ska beaktas i enlighet med den nationella 

överenskommelsen om samverkan mellan regeringen, Sveriges 

kommuner och landsting, samt idéburna organisationer.” 

 

att ”Region Jönköpings län tar initiativ till att träffa en 

överenskommelse med civila samhället i Jönköpings län utifrån 

den nationella överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges 

kommuner och landsting, samt idéburna organisationer.” 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartierna med stöd av 

Vänsterpartiet yrkar följande: 

- tillägg i tjänsteskrivelse (2015-03-16) till regionsstyrelsen,  

sid. 1 under Översyn, punkt 1 ”i samråd med nämnderna”. 

Ny lydelse: Tydlig uppdelning vad som är policy och riktlinjer. 

Policy fastställs av regionfullmäktige och riktlinjer kan 

fortsättningsvis ändras av regionstyrelse i samråd med nämnderna 

utan beslut i fullmäktige. 

 

Sid. 8 i Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 

områdena folkhälsa, utbildning och kultur under  

Särskilda villkor 

- Ordet betalande stryks, samt även hela den andra meningen 

Kyrkornas ungdomsorganisationer är undantaget krav på 

medlemsavgifter.  

  

- Följande förtydligande läggs till under första stycket: 

Med medlem avses en individ som genom en aktiv handling sökt 

medlemskap och accepterats i organisationen. 

 

De vill också ha fört till protokollet att den tredje att-satsen i 

allianspartiernas yrkanden är en fråga som ska hanteras av 

styrelsen. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden ovanstående yrkanden 

och tillägg. 
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Beslutet skickas till 

Regionsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk Eva Eliasson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


