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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 85-98 
Tid: 2016-06-29, kl 13:00-17.25 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§ 90 
 
Översyn av regelverk för kulturbidrag, regional 
utveckling samt bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer 
Diarienummer: RJL 2016/512 
 
Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige besluta att. 
 

• revidering av regelverk för kulturbidrag, regional 
utveckling samt bidrag till politiska ungdoms-
organisationer godkänns 

• I de fall lydelsen ”betalande medlemmar” förekommer i 
texten ska ordet betalande strykas. 

• punkten, ”få finansiellt stöd även från minst en annan 
aktör” stryks.  

 
Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har 
beslutat och givit direktiv för att utifrån nuvarande regelverk göra 
en översyn av kulturbidrag, projektbidrag inom regional 
utveckling samt bidrag till de politiska ungdomsförbunden.  

Regionledningskontoret redovisar förslag till förbättringar i nu 
gällande regelverk.  
 
Beslutsunderlag  

• Presidiets protokollsutdrag daterad 2016-06-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-07 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 

folkhälsa, utbildning och kultur daterad 2016-06-01 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Heinpalu (MP) föreslår att i de fall lydelsen ”betalande 
medlemmar” förekommer i texten ska ordet betalande strykas. 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 85-98 
Tid: 2016-06-29, kl 13:00-17.25 

 
Raymond Pettersson (C) yrkar att punkten, ”få finansiellt stöd 
även från minst en annan aktör” stryks på sid 4. 
 
Nämnden föreslår i övrigt att mindre språkliga justeringar i texten 
kan göras. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson  
Ordförande 

 

 

 

 

 

 

Anders Gustafsson 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 
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Regionledningskontoret  
Regiondirektörens stab 
Stefan Schoultz 
 

 
Nämnden för attraktivitet, näringsliv och 
arbetsmarknad 

Översyn av regelverk för kulturbidrag, 
regional utveckling samt bidrag till 
politiska ungdomsorganisationer 

Förslag till beslut 
Nämnden för attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad föreslår 
regionfullmäktige besluta 

• revidering av regelverk för kulturbidrag, regional utveckling samt bidrag till 
politiska ungdomsorganisationer godkänns. 

 

Sammanfattning 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har beslutat och givit 
direktiv för att utifrån nuvarande regelverk göra en översyn av kulturbidrag, 
projektbidrag inom regional utveckling samt bidrag till de politiska 
ungdomsförbunden.  

Regionledningskontoret redovisar förslag till förbättringar i nu gällande regelverk. 

 

Information i ärendet 
Direktiv för översyn 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har 2016-03-16, § 43 
beslutat om direktiv för översyn av kulturbidrag, projektbidrag inom regional 
utveckling samt för de politiska ungdomsorganisationerna.  
 
Översynen ska utgå från nu gällande regelverk. Områden för förbättringar ska 
belysas och eventuella förslag till förbättringar lämnas. 
 
Det ska särskilt beaktas: 

• Är kriterier och prioriteringsgrunder tillräckligt väl beskrivna? 
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• Bidragsmöjligheter till intern respektive extern verksamhet ska belysas och 
förslag till riktlinjer lämnas. 

• Bidrag för samma verksamhet/aktivitet bör behandlas samlat i regionen 

• I översyn av bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska 
ungdomsförbundens synpunkter och förslag tas tillvara 

• Information om bidrag och verksamhet/aktiviteter samlas på ett åskådligt sätt 
på regionens webbsida. I denna del ska arbetet samordnas med pågående RUS-
arbete. 

Översynen – arbetsmetodik 
Direktiven avser en översyn av två olika regelverk. 

• Bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur.  
Här berör översynen inte området folkhälsa och inom utbildning inte områdena 
studiedistrikt, ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer. 

• Riktlinjer för stöd till regional utveckling som för regionen avser beslut om 
statliga 1:1 medel (ca 24 mnkr) och egna utvecklingsmedel (27,5 mnkr). 

Föreliggande förslag till revideringar baseras på viss genomgång av regelverk i 
andra landsting/regioner och dialog med inom regionen sakkunniga inom 
respektive bidragsområde. De politiska ungdomsförbunden har givets möjlighet 
att lämna synpunkter vilket SSU, MUF och CUF gjort. 

I det följande redovisas nuvarande regelverk för områdena kultur och politiska 
ungdomsorganisationer och de överväganden om förbättringar som kan göras. I 
bilaga redovisas hur förbättringsförslag inarbetats i regelverket för ”Policy och 
riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur. 
Förbättringsförslag är markerade med ”streck i kanten”.   

Regelverket för regionala utvecklingsmedel ingår inte i detta regelverk varför 
förslaget i sin helhet redovisas i detta missiv. 

Kulturbidrag 
Nuvarande regelverk 
Bidrag utgår till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och 
enskilda som bedriver verksamhet inom kulturområdet och där bidrag inte kan 
inordnas i bidragsgivning inom andra områden. 

Bidragets syfte 
Ändamål med bidragsgivning är utifrån den regionala kulturplanens mål och 
inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar och enskilda. 
Bidrag kan ge i form av 
o verksamhetsbidrag för stadigvarande verksamhet 
o arrangörsbidrag 
o utvecklingsbidrag 
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Verksamhetsbidrag  
Bidrag kan utgå till organisationer verksamma i länet som bedriver stadigvarande 
verksamhet inom kulturområdet. Verksamhetsbidragets storlek beror på 
verksamhetens omfattning som beskrivs i verksamhetsplanen och hur den väl 
stödjer kulturplanens mål och inriktning. 
Verksamheten ska tillgode behov som omfattar större delen av länet. 

Arrangörsbidrag  
Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd för 
att uppnå: 

•  ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare 

•  förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet 

•  förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid 

•  stödja en positiv utveckling av lokala arrangörer 
 
Arrangörsbidrag riktar sig till ideella föreningar inom civilsamhället och kan inte 
sökas av kommersiella arrangörer eller kommuner. 

Kriterier och bidragskonstruktion 
Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis utföras 
av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin huvudsakliga inkomst 
från konstnärlig verksamhet. 
 
Stödet kan ges i form av en arrangörsgaranti för 50 procent av gagekostnaden för en 
grupp eller enskild person. För att arrangörsgarantin ska ges ska  

• Gagekostnaden överstiga 15 000 kronor. Om gagekostnad överstiger 30 000 
kronor utgår inget bidrag på överstigande del. 

• Kostnader för resor, traktamente, lokal, marknadsföring, förmedling eller 
andra kringkostnader för arrangemanget är inte bidragsgrundande. 

• Garantin får inte utgöra del i överskott/vinst, vilket betyder att 
arrangörsgarantin reduceras med intäkter som överstiger 50 procent av 
gagekostnaden. Kommunala bidrag och bidrag från främjandeorganisationer 
räknas inte som intäkt, utan kan utgöra en del av finansieringen. 

• Verksamhet som till största delen är finansierad av regionen kan inte erhålla 
bidrag. 

 
Med verksamhet som till största delen är finansierad av regionen avses regionens 
egen kulturverksamhet, Stiftelsen Jönköpings läns museum, länets folkhögskolor 
samt bildningsförbunden. Dessa verksamheter kan ändå samverka och samarbeta med 
organisationer som får stöd genom arrangörsbidrag. Organisationer eller föreningar 
som får utvecklingsbidrag kan inte ta del av arrangörsbidrag. 

Ansökan och redovisning 
Ansökan kan göras löpande under året. Efter slutfört arrangemang ska ekonomisk 
redovisning lämnas som styrks med revisionsintyg. 
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Utvecklingsbidrag 
Bidraget syftar till att bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till 
kulturyttringar i hela länet. Bidrag kan sökas av enskilda personer eller grupper som 
vill utveckla kulturverksamheten. 

Kriterier och bidragskonstruktion 
Bidrag kan utgå för utvecklingsprojekt omfattande upp till 3 år. Inriktningen för 
utvecklingsbidrag kan variera över åren. Bidraget kan ingå som del i finansieringen 
av projekt som även får bidrag från Staten, EU-medel eller liknande. 
Regionens kultur- och arbetsstipendier är en del av bidragsgivningen. 

Ansökan 
Ansökan görs vid två tillfällen per år (före 15 mars respektive 15 oktober) och före 
tidpunkt för genomförande av arrangemang. 
Nämnden kan fatta beslut om bidrag utan ansökan om det föreligger särskilda 
kulturpolitiska motiv. 
 

Förbättringsförslag 
Som en ingång i bidragsgivningen inom kulturområdet föreslås en tydlig koppling till 
den regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanens mål och 
inriktning.  
Nu gällande former för bidrag inom kulturområdet (verksamhetsbidrag, 
arrangörsbidrag och utvecklingsbidrag) har fungerat bra men förbättringar kan göras 
genom tydligare beskrivning av kriterier och grunder för bidragsgivning och hur 
uppföljning och utvärdering ska ske.  
 
Verksamhetsbidrag 
Grunderna för regionens stöd till stadigvarande verksamhet kan förtydligas genom 
att grund för stöd är att verksamheten bedöms vara viktig i regionens 
kulturpoliska infrastruktur. Kriterier för en sådan bedömning är att verksamheten 
(organisationen) ska 

• ha en regional betydelse (inte bara på verksamhetsorten) genom att 
verksamheten bidrar till länets kulturutveckling och attraktionskraft 

• samarbeta och samverka med andra aktörer 
• få finansiellt stöd även från minst en annan aktör  

 
Under beredning av förslag till förändringar i regelverket för verksamhetsbidrag har 
övervägts  

• om det finns behov av att ange nivå för hur litet ett regionalt stöd kan vara  

• gräns för hur stor andel av en verksamhetenskostnader som kan finanserias 
av regionen 

• om beslut om verksamhetsbidrag ska avse en viss tid och efter ett antal år 
bli föremål för förnyad prövning.  

 
Något förslag till införande av beloppsgräns och finansieringsandel redovisas inte. En 
sådan reglering bedöms riskera en alltför teknokratisk hantering av bidragsan-
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sökningar då en organisations regionala betydelser inte kan värderas utifrån dessa 
faktorer.  
Det finns heller inte starka skäl att beslut om verksamhetsbidrag som sträcker sig över 
flera år. Verksamhetsbidraget är i grunden ett fortlöpande bidrag för en stadigvarande 
verksamhet som bedömts ha regional betydelse. Utifrån verksamhetsplaner och 
uppföljning bör även fortsättningsvis en årlig bedömning göras om förändringar skett 
som motiverar en förändring av bidragets storlek.  
 
 
Arrangörsbidrag 
En tydligare skrivning kring vilken typ av kulturarrangemang som kan få stöd bör tas 
in i regelverket. Således föreslås att det är kulturarrangemang inom områdena dans, 
musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt 
museum och kulturarv som kan komma ifråga. 
 
Det har framförts synpunkter på att nuvarande regelverk är svårt att förstå och att 
nivån för bidragsgrundande gagekostnad är för hög. 
 
Svårighet att förstå handlar om regeln att bidrag inte får vara del i överskott/vinst 
och att bidraget ska reduceras med intäkter som överstiger 50 procent av 
gagekostnaden.  Definitionsmässigt så är överskott/vinst ett resultat av såväl 
kostnader som intäkter. Det blir svårt att förstå när nuvarande regelverk 
exkluderar vissa intäkter och att kostnader förutom gagekostnader inte är 
bidragsgrundande. Här föreslås en förenkling som innebär att eventuell reduktion 
bedöms utifrån arrangemangets totala ekonomi. Om betydande överskott 
redovisas ska en viss reduktion kunna ske av arrangörsstödet. Arrangemang ska 
då kunna ge överskott då det ger möjlighet för arrangör att utveckla sitt 
arrangörskap/sin organisation vilket är ett av målen med regionens arrangörsstöd.  
 
Förändringen innebär att 

• reduktion av arrangörsstöd görs om slutredovisningen för arrangemangets 
totala ekonomi (samtliga kostnader/ intäkter) visar överskott som är större än 
beslutat bidrag. 

• reduktion sker med belopp som motsvarar den del av överskott som överstiger 
beslutat bidrag. 

 
För att öka förståelsen för hur bidraget påverkas av överskott/vinst föreslås ett att 
ett räkneexempel biläggas regelverket. 
 
Det har framförts synpunkter på att nuvarande nivå för bidragsgrundande 
gagekostnad 15 000 kronor är för hög och motverkar syftet att med små 
produktioner få en lokal spridning. Speciellt kan detta gälla föreställningar för barn- 
och ungdomar. Å andra sidan finns skäl för att ha en viss miniminivå då det annars 
finns risk för administrativa kostnader för att hantera relativt små belopp. Här 
föreslås att miniminivån för gagekostnader sänks till 7 500 kronor för barn- och 
ungdomsföreställningar medan den i övrigt lämnas oförändrad.  En vidgning av 
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bidragsmöjligheter görs genom att gagekostnad för arrangemang som pågår 
efterföljande dagar eller i en serie räknas samman. 
 
Det finns ett värde i att många arrangörer får möjlighet att få del av ett 
arrangörsstöd och att en spridning av arrangemang sker över året. Mot den 
bakgrunden föreslås att regelverket kompletteras med 

• tak på 45 000 kronor för det samlade arrangörsstödet som en mottagare kan få 
under ett år 

• två ansökningsperioder  som avser arrangemang under första respektive andra 
halvåret.  

 
 
Utvecklingsbidrag 
Ansökningar om bidrag för utveckling inom kulturområdet hanteras idag både ur 
ramen för kulturbidrag och ramen för regional utveckling. I regelverket bör göras 
tydligt att stöd för utveckling inom kulturområdet prövas och vid godkännande 
finansieras ur ramen för kulturbidrag. Inför budget 2017 bör med anledning av en 
sådan förändring prövas behov av omdisponering av budgetmedel mellan dessa 
utgiftsramar. 
 
Utöver regionala utvecklingsmedel har Statens Kulturråd utvecklingsmedel som 
disponeras efter särskild ansökan. Dessa medel förutsätter medfinansiering från 
landsting, kommun eller annan huvudman. Viss del av regionens utvecklingsmedel 
har därför disponerats som medfinansiering för projekt som även drivs av regionens 
egna verksamheter. Denna möjlighet bör även fortsättningsvis ges men vid beredning 
av sådana ärenden kan det föreligga intressekonflikt mellan hur disponibla medel 
disponeras för egen verksamhet och för projekt som drivs av externa organisationer. I 
beredningsarbetet bör detta särskilt uppmärksammas.  
 
I de flesta regioner/landsting begränsas möjligheten till utvecklingsbidrag till 
juridiska personer (föreningar, organisationer, bolag utan vinstintresse, stiftelser, 
trossamfund). Motsvarande krav föreslås gälla för regionens bidragsgivning. Kravet 
på juridisk person skärper kravet på stabilitet hos bidragssökare. Undantag görs för 
utvecklingsstöd av karaktär kulturstipendier och arbetsstipendier där bidrag kan ges 
till enskild person.  
 
Bakgrunden till utvecklingsbidrag är den regionala utvecklingsstrategin och de 
mål och inriktningar som redovisas i den regionala kulturplanen. 
Utvecklingsbidrag föreslås prövas utifrån projekts 

• regionala potential 
-bidrar till kulturell infrastruktur,  
-utvecklar kulturell samverkan över kommungränser, 
- sprids utanför den egna orten, 
- har stöd i den regionala utvecklingsstrategin 
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• möjlighet att få tillstånd ett bredare deltagande i kulturliv genom att engagera, 
nå och involvera nya målgrupper såsom 
- barn- och unga 
- nya svenskar (integration) 

• möjlighet att motverka alla former av diskriminering 
• nyskapande 

- metodutveckling, konstnärlig förnyelse och experiment 
• konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer. 

 
Nuvarande regelverk är inte tydligt kring vilka kostnader som inte är 
bidragsgrundande.  Utvecklingsbidrag föreslås inte kunna ges för 

• ordinarie verksamhet eller pågående projekt 
• investeringar i fastigheter eller utrustning 
• projekt med enbart amatörverksamhet (professionell medverkan förutsätts) 
• inspelning av musik och produktion av media, böcker, film, konstverk. 

 
I likhet med kraven för statliga utvecklingsmedel finns skäl att för fleråriga projekt 
ställa krav på årlig ansökan och inför nytt beslut som grund ha en lägesrapport. 
Således föreslås att regelverket anger att för projekt där ansökan avser mer än ett år 
och sökanden avser att söka medel för två eller tre år ska en lägesrapport lämnas inför 
ansökan år två respektive år tre.  
 
Nuvarande regelverk anger inte någon nedre gräns för ett projekts omfattning för att 
det ska vara motiverat att regionalt pröva ett utvecklingsbidrag. Av administrativa 
skäl föreslås att det för utvecklingsbidrag införs en regel som innebär att ansökan kan 
göras för projekt där projektkostnaden överstiger 50 000 kronor. 
 
Regionalt stöd till projekt för utveckling inom kulturområdet kan efter projekttidens 
utgång resultera i behov av ett stadigvarande verksamhetsbidrag.  
 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Nuvarande regelverk 
Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet. 

Bidragets syfte 
Främja barns- och ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och 
deltagande i samhällsutvecklingen. Organisationsbidraget är ett stöd för 
administration och verksamhetsbidrag ett stöd till utbildning av ledare, 
funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk informationsverksamhet bland 
ungdomar. 

Bidragets konstruktion och storlek – särskilda villkor 
Bidrag ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. 

• organisationsbidrag beräknas som summan av två delar 
- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i  
   regionfullmäktige 
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- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation utifrån  
  moderpartiets mandat i regionfullmäktige.  

• Resterande del av utgiftsramen disponeras för verksamhetsbidrag som kan utgå 
till ungdomsorganisation som kvalificerat sig för organisationsbidrag. 
Bidragets storlek bedöms utifrån redovisade verksamhetsplaner.   

 

Förbättringsförslag 
Kartläggningen hur bidrag till politiska ungdomsförbund ges i andra 
regioner/landsting (18 av 20 har svarat) visar relativt stora likheter i regelverk.  
Som villkor för bidragsgivning visar kartläggningen  

• 17 landsting/regioner kräver att moderpartiet är företrätt i 
landstingsfullmäktige. 

• I ett landsting räcker det med att moderpartiet är företrätt i Sveriges 
riksdag.  

• 2 landsting kräver att ungdomsförbundet har verksamhet i minst 3 
respektive 5 kommuner. 

I fråga om bidragskonstruktion redovisas följande likheter/skillnader 
• 2 landsting ger inte direkt bidrag till ungdomsförbund utan ingår i det 

kommunala partistödet. Respektive parti beslutar om hur stor andel som 
ska tillföras dess ungdomsförbund. 

• 5 landsting fördelar utgiftsramen enbart efter antalet mandat som 
moderpartiet har i fullmäktige 

• 11 landsting ger ett grundstöd till alla och resterande del av utgiftsramen 
fördelar per mandat. 

• Förutom region Jönköping är det enbart ett ytterligare landsting som ger 
stöd utifrån redovisade verksamhetsplaner och i detta fall utifrån 
ledarutbildningsaktiviteter.  

 
Region Jönköpings läns nuvarande organisationsbidrag med ett grundstöd som är 
lika för alla och som kombineras med ett mandatfördelat stöd föreslås behållas. 
Grundstödet på ett prisbasbelopp (fn ca 44 000 kronor) ger bra arbetsförutsätt-
ningar för alla partiers ungdomsförbund.  
 
Beträffande verksamhetsbidraget så har ungdomsförbunden som svarat ansett att 
det är bra med ett bidrag som baseras på verksamhetens omfattning. Däremot är 
det svårt att tidigt inför ett bidragsår presentera en verksamhetsplan. 
Ungdomsförbunden har en relativt stor omsättning i funktionärsleden vilket är en 
försvårande faktor för att tidigt upprätta stabila verksamhetsplaner. Det förslag 
som förts fram och som nu föreslås är att verksamhetsbidrag baseras på 
genomförd verksamhet utifrån redovisning i verksamhetsberättelse/ 
årsredovisning. På samma sätt som idag ska bidragets storlek bedömas utifrån 
omfattning på partipolitisk informationsverksamhet bland ungdomar och 
ungdomsförbundets utbildningsverksamhet.  
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Projektbidrag regional utveckling 
 
Region Jönköpings län har sedan 1 januari 2015 ett regionalt utvecklingsuppdrag 
som regleras i lag SFS 2010:630. Uppdraget handlar om att leda arbetet med att ta 
fram en länsomfattande regional utvecklingsstrategi (RUS) , vara processledare 
för det regionala utvecklingsarbetet i enlighet med RUS, men också som 
organisation själv vara en aktiv genomförandeaktör i länets utvecklingsinsatser. 
 
Det regionala utvecklingsansvaret förutsätter ett kraftfullt ledarskap med mandat, 
legitimitet och resurser att driva utvecklingen framåt. Hösten och vårens arbete 
med RUS handlingsplaner och de inspel som övriga regionala aktörer gett ger ett 
bra underlag för fortsatt arbete. Konkret innebär detta att prioriteringar görs i 
politiken kring såväl vad projektmedel och bidrag kan användas till som 
inriktning och satsningar inom regionens egna verksamheter. 
 
Utifrån den regionala utvecklingsstrategins (Rus) handlingsplan disponerar 
regionen för utvecklingsprojekt drygt 50 miljoner kronor varav knappt 25 
miljoner kronor avser statliga 1:1 medel som disponeras utifrån regler enligt 
följande författningar 

• Projektverksamhet (SFS 2003:596) 

• Kommersiell service i gles- och landsbygd (SFS 2000:284) 

• Regionalt företagsstöd (SFS 2015:210) 
 
Både statliga medel och regionens egna utvecklingsmedel har samma syfte dvs att 
stödja utveckling enligt den regionala utvecklingsstrategin. Det finns därför skäl 
att i allt väsentligt ha liknande regelverk. Här redovisat förslag kring regler för 
regionens egna utvecklingsmedel är därför i många stycken lika med vad som 
gäller för statliga 1:1 medel.  Möjlighet ska finnas att täcka upp områden där 
statliga 1:1 medel inte kan komma ifråga eller att statens medelstilldelning inte är 
tillräcklig.  
 
Regionens bedömning av projektmedel sker utifrån redovisade kriterier och vid 
beslut om stöd sker finansering ur endera av ramarna för regional utveckling, 1:1 
medel alternativt egna utvecklingsmedel. 
 
Under arbetet med RUS handlingsplan har framkommit att det inte är möjlighet 
och knappast nödvändig att gruppera insatser utifrån regionala 
utvecklingsstrategins fyra delstrategier eller de fyra huvudinriktningar som 
tillämpats efter regionbildningen. Samtidigt finns skäl att genom en 
prioriteringsgruppering ge exempel på insatser och öka förståelsen för hur medel 
kan användas för att uppnå övergripande mål. Den rubricering som här föreslås är 
ett försök att jämka samman vad som anges i den nationella strategin för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft med den regionala utvecklingsstrategins 
inriktningar.  
 



 

    10(13) 

2016-06-07 RJL 2016/512 

 
 

 

Utvecklingsprojekt inom området attraktivitet som har bäring på kultursektorn 1) 
bedöms utifrån kriterier för utvecklingsbidrag inom kulturområdet och finansieras 
ur ramen för kulturbidrag.  
 
Regionalt stöd till projekt för utveckling kan efter projekttidens utgång resultera i 
behov av ett verksamhetsbidrag. Nämnden kan i detta fall omdisponera medel från 
ramen för utvecklingsprojekt. Sådant verksamhetsbidrag prövas därefter i den 
årliga budgetprocessen utifrån verksamhetsuppföljning och verksamhetsplanering.  

Förslag regelverk  
 
Bidraget syfte 
Regionen har genom sitt regionala utvecklingsansvar ett ansvar för att strategiskt 
leda och utveckla det regionala arbetet för en hållbar utveckling och tillväxt i 
länet.  
 
I den regionala utvecklingsstrategin anges visioner, mål och långsiktiga 
prioriteringar för tillväxtarbetet. Regionala utvecklingsstrategin anger två 
övergripande mål för regionen 2025 
 
Näringsliv 
• Regionen är år 2025 en konkurrenskraftig industriregion och som har ett 

breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag 
 
Livsmiljö 
• Regionen står 2025 för en global livsmiljö som präglas av ekologiskt, 

socialt och kulturellt ansvarstagande. 
 
Utifrån och med den regionala utvecklingsstrategin som grund kan genom 
projektmedel finansiellt stöd ges för regionalt tillväxtarbete enligt här redovisade 
regelverk. Med projekt avses insatser som är avgränsade från ordinarie 
verksamhet i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats 
 
Prioriterade områden 
Projektmedel disponeras i huvudsak för utveckling inom följande prioriterade 
områden.  
 

• Innovation och företagande 
Insatser för ett bra innovations-, företags- och entreprenörskapsklimat har 
stor betydelse för näringslivsutveckling och dess konkurrenskraft. 
 
Det är angeläget att inom regionen utvecklas innovativa miljöer som 
genom bland annat internationalisering och specialisering kan ge stöd åt 
företag som vill växa och bidra till hållbar regional tillväxt. Högskolan i 
Jönköping är en viktig aktör för kompetensförsörjning men också för att 
skapa forskningsmiljöer som för samman näringsliv och forskning.  
 
Stöd till tillkomst av nätverk och kontaktytor i syfte att ta till vara små och 
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medelstora företags utvecklingspotential kan leda till innovationer och 
ökade investeringar. 
 
För att säkerställa att goda affärsidéer realiseras finns behov av att i tidiga 
utvecklingsskeden med offentliga medel vara komplement till annan 
marknadsanpassad finansiering.  

 
• Attraktiva miljöer 

Handlar om systematiskt arbete för att utveckla attraktiva miljöer som 
både kvinnor och män vill leva, bo, arbeta, besöka och driva företag inom. 
Här avses insatser inom områdena transporter, informationsteknik, klimat, 
miljö, energi, turism, kultur1). 
 
Insatser för att utveckla bra infrastruktur – ”för transport av både gods och 
människor”. 
 
Insatser för att öka tillgänglighet för bredband. 
 
Inom området kan tillsammans med andra aktörer (kommuner, 
länsstyrelse, kommersiella aktörer och det civila samhället) regionala 
projektinsatser göras för att ge förutsättningar för kommersiell och 
offentlig service i gles- och landsbygd. 

 
• Kompetensförsörjning -arbetsmarknad 

Tillgång till kunskap och kompetens i bred bemärkelse stärker regionens 
konkurrenskraft då tillgången till arbetskraft med relevant komptens är en 
förutsättning för utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet.  
 
Regionens insatser kan bland annat avse projektstöd för 
- större utbildningskapacitet (högskolenivå) 
- bättre matchning mellan behov och efterfrågan av arbetskraft  
  (kompetensplattform) men även arbete med att inkludera grupper som  
  idag står utanför arbetsmarknaden.  
- tillvarata nyanländas kompetens 
- åtgärder för att få studenter, soldater mfl att efter utbildning bosätta sig i 
  länet. 
 
 

Kriterier för bedömning av bidrag. 
Projekt inom prioriterade områden värderas utifrån bland annat följande kriterier 
 

• verksamheten bedöms kunna uppnå lönsamhet och bidra till varaktig 
sysselsättning. Det finns en långsiktig ambition och strategi som sträcker 
sig utöver projektperioden. 

• stimulerar nytänkande 
• är strategiskt och med en tillväxtinriktning 
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• förhåller sig till minst ett av regionala mål kring miljö, integration och 
mångfald, folkhälsa samt jämställdhet. 

• har ett regionalt mervärde i betydelsen att skapa värde och effekt i vårt län 
som helhet 

• har ett tydligt fokus på hållbar tillväxt 
• bidrar till regional tillväxt och en god livskvalitet i regionen genom  

att höja länets attraktionskraft 
• har en tydlig strategi för uppföljning och utvärdering (lärande) 

 
 
Bidragskonstruktion  
Bidrag kan ges för utvecklingsprojekt på upp till 3 år. I undantagsfall under 
maximalt 40 månader. 
 
Bidrag utbetalas i efterskott enligt de villkor som anges i projektbeslut.  
 
Bidrag kan lämnas för projekt vars kostnad överstiger 50 000 kronor.  
 
Stödberättigade kostnader är personal och övriga kostnader för att starta, 
genomföra och avsluta projektet. Investeringsutgifter liksom kostnader för 
ordinarie verksamhet är inte stödberättigade. För bidragsmottagare som är 
skatteskyldig enligt mervärdeskattelagen är mervärdeskatten inte stödberättigad. 
 
Bidrag kan ges för högst 50 procent av projektkostnaden. I undantagsfall kan en 
högre finansieringsgrad tillämpas.  
 
Möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med extern finansiering, 
exempelvis från EU-program ska alltid undersökas. 
 
 
Ansökan  
Enbart juridiska personer kan ansöka om regionalt utvecklingsstöd. 
 
Ansökan om bidrag kan ske vid minst två tillfällen under året som nämnden 
fastställer. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om 
1. Bidragsmottagare  

    - namn och organisationsnummer 
    - ordinarie verksamhet (ändamål) 
    - mervärdeskatteskyldighet 

2. Projektbeskrivning  
    - syfte, mål, tidsplan samt budget och finansieringsplan. Av  
      projektbeskrivningen ska särskilt framgå hur projektet bidrar till en 
      hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och  
      jämställdhet. 

3. Intyg från eventuellt andra finansiärer 
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4. Plan för hur man avser fortsätta efter att projektfinansieringen upphör 
5. Plan på spridning av resultat 
6. Plan för utvärdering och uppföljning av resultat kopplat till den regionala 

utvecklingsstrategin. 
 
Beslut 
Regionens beslut om bidrag för ett projekt ska innehålla 
1. Beslutsmotivering utifrån hur projektet stödjer den regionala  

utvecklingsstrategin  
2. Finansieringsplan med villkor för utbetalning 

- utbetalning sker i efterskott efter ansökan 
- ansökan om utbetalning ska innehålla styrkt ekonomisk redovisning med 
  lägesrapport  

3. Uppgifter om hur projektet ska följas upp, och utvärderas (effektmål) 
4. Övriga villkor 

 - profilering av Regionen som medfinansiär  
 
Uppföljning och eventuellt återkrav 
Regionen ska genom rapportering från bidragsmottagaren få information om 
projektet genomförs på det sätt och får den effekt som redovisat i bidragsansökan.  
Beslut kan upphävas om  
- det har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från   
  sökanden 
- bidragsmottageren brutit mot villkor som gäller för beslutet 
 
Återbetalningsskyldighet 
Om bidragsansökan innehållit oriktiga uppgifter eller uppgifter som på annat sätt 
orsakat att stöd beviljats felaktigt eller med för högt belopp ska bidrag återbetalas. 
 
Detsamma gäller om det vid uppföljning framkommer att villkor för stöd inte 
följts. 
 
 

Information – ansökningar webben 
Arbete pågår inom samtliga bidragsområden att på regionens hemsida få till stånd 
bättre information om regionens möjligheter till stöd och att digitalt kunna lämna 
såväl ansökan som projektuppföljning. 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr Ulrika Geeraedts 
Regiondirektör regional utvecklingsdirektör 
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Förvaltningsnamn  
Avsändare  

      

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

Policy 
Mål 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 erbjuda länsinvånaren sjukvård är en av regionens huvuduppgifter men att 
arbeta med förebyggande insatser är minst lika viktigt. Ett aktivt folkhälsoarbete 
är en central fråga och regionens vision "För ett bra liv i en attraktiv region" 
knyter ihop regionens ambitioner inom områden som folkhälsa, hälso- och 
sjukvård, tandvård samt regional utveckling (utbildning och kultur). Genom 
bidrag till ideella organisationer, föreningar och inom kulturområdet även till 
enskilda personer skapas förutsättningar för verksamheter som ger fler 
länsinvånare möjlighet att uppleva god hälsa. 
 
Denna policy och riktlinjer avser bidrag inom följande utgiftsområden 
 
• Folkhälsa 
• Studiedistrikt 
• Politiska ungdomsorganisationer 
• Övriga ungdomsorganisationer 
• Pensionärsorganisationer 
• Kulturbidrag 

 
Genom bidragsgivning ges ett stöd på regionnivå för att bidragsmottagare 
självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera 
medlemmar att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att 

• stärka och utveckla demokratin 

• ge människor möjlighet att påverka sin livssituation 
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• utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån 

• bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 

Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt  
• att beakta såväl FN:s barnkonvention som deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna vilket innebär en gemensam värdegrund om alla människors 
lika värde och jämställdhet.  

• ett mångfaldsperspektiv med tillgänglighet och användbarhet även för 
personer med funktionshinder 

• meningsfull fritid för barn och ungdomar  

• god och jämlik hälsa bland befolkningen 

• livslångt lärande och den demografiska utmaningen 

• att den ideella föreningen/organisationens självständiga och oberoende roll 
beaktas 

 

Riktlinjer för bidragsgivning 
De flesta föreningar är organiserade med lokalföreningar, regionala organisationer 
och riksorganisationer. Regionens organisations- och verksamhetsbidrag avser 
regionala organisationer. Lokala föreningar får som regel offentligt stöd från 
kommunerna och riksorganisationer från staten. Projektbidrag/utvecklingsbidrag 
kan ges till lokala projekt som är av regionalt intresse. 
 

Bidragsformer 
• organisationsbidrag – för att regionen anser det viktigt att organisationen 

finns och bidrar till samhällsutvecklingen  
• verksamhetsbidrag – bidrag lämnas för kontinuerlig verksamhet som 

beskrivs i verksamhetsplaner.  
• projektbidrag/utvecklingsbidrag – tidsbegränsade bidrag för viss 

verksamhet.  
 

Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån resultatet av föregående års 
verksamhet (verksamhetsberättelsen) och den verksamhetsplan man har för det år 
man söker bidraget. Hänsyn tas till organisationens ekonomi och förmåga att själv 
stå för sina kostnader. 
 



 

    3(13) 

2016-06-29 RJL 2015/60 

 
 

 

Allmänna förutsättningar för bidrag 
Organisationskrav 
Organisationer som får bidrag från regionen ska vara demokratiskt uppbyggda och 
ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner. Med 
demokratiskt uppbyggda avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över 
verksamheten. De organisationer som stöds av regionen ska ha verksamhet över 
större delen av länet, det vill säga regional verksamhet.  

För att erhålla bidrag ställs i övrigt krav på att organisationen har  

• fastställda stadgar 
• styrelse och revisorer (föreningar som har en omsättning som uppgår till 

eller överstiger 20 basbelopp ska ha godkänd eller auktoriserad revisor) 
• ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring 
• eget plus- eller bankgirokonto 
• firmatecknare 
• stadigvarande verksamhet 

 

Administrativa rutiner -beslutsordning   
 
Bidragsansökan 
Ansökan ska, om inte annat anges inom respektive bidragsområde, lämnas före 1 
september året före bidragsåret.  
 
Krav på ansökan 

• Ansökan ska göras online via regionens hemsida  
• Ansökan ska innehålla efterfrågade bilagor  
• Ansökan ska vara inkommen i tid 

 
Beslut om bidrag 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård fattar beslut inom område 

• Folkhälsa 
 

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet fattar beslut inom områdena 
• Studiedistrikt 
• Politiska ungdomsorganisationer 
• Övriga ungdomsorganisationer 
• Pensionärsorganisationer 
• Kulturbidrag 

 
Nämnd kan genom delegationsbeslut överlåta till utskott/enskild ledamot eller 
enskild tjänsteman att fatta beslut inom avgränsade områden. 
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Utbetalning 
Organisations- och verksamhetsbidrag utbetalas under februari månad om 
bidraget inte överstiger två prisbasbelopp där bidrag till hälften utbetalas i februari 
och hälften i juli månad. 
 
Projektbidrag utbetalas enligt beslut. 
 
Uppföljning och kontroll 
För verksamhetsbidrag och projekt/utvecklingsbidrag ska en återrapportering från 
bidragsmottagare och/eller verksamhetskontroll initierad av bidragsgivaren göras 
för att säkerställa att bidrag använts på riktigt sätt. 
 
Ett bidrag som inte används på det sätt som överenskommits ska återbetalas. 
Återbetalningsskylighet föreligger om beslut om bidrag har fattats på felaktiga 
grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om 
redovisning uteblir.  
 
Bidrag från regionen förutsätter att mottagaren accepterar att regionen har rätt ta 
del av räkenskaper och andra uppgifter som krävs för kontroll av 
bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett ändamål. 
 
Verksamhetskontroll sker regelbundet genom stickprov. Granskningen kan ske 
genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga 
verksamhetsberättelser. Uppföljning sammanställs årligen och anmäls till 
nämnden. 
 
Övrigt 
Specifika administrativa riktlinjer kan föreligga för respektive bidragsområde 
vilka i så fall redovisas under respektive område.  

 

Bidrag inom folkhälsoområdet 
Bidrag kan utgå till förening som verkar inom ramen för de elva övergripande 
nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige dvs  "att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".   
 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
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11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
 

Bidragets syfte 
Bidraget syftar till att stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella 
mål.  
 
Hälsa gäller individen och handlar inte bara om vilket hälsotillstånd man har 
fysiskt och psykiskt utan också om den upplevda hälsan. Att anse sig ha en god 
hälsa betyder inte alltid att man är fri från sjukdom eller funktionshinder, liksom 
att vara fri från medicinsk sjukdom inte alltid upplevs som god hälsa. 
Levnadsvillkor påverkar också hälsan. Livsvillkoren formas av det samhälle vi 
lever i, strukturerna och välfärdssystemet, och har nära samband med socialt 
nätverk och omgivning.  
 
Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Att arbeta med folkhälsa 
handlar i grunden om att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer (socialt, 
kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt och emotionellt) för att förbättra 
människors livsvillkor i syfte att uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Därtill 
ingår arbete för att ge kunskap om och underlätta hälsosamma levnadsvanor. 
 

Bidragskonstruktion och fördelning 
Bidragsgivningen kan ges genom organisations- och verksamhetsbidrag eller 
projektbidrag.  
 
Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 
verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet.  
 
Bedömning för varje förening görs utifrån hur organisationen;  
  

• samverkar med regionen och andra aktörer 
• har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka 

antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter  
• arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 

förutsättningar för allas hälsa i länet 
• arbetar ur ett mångfaldsperspektiv  
• kompletterar regionens folkhälso- och sjukvårdsarbete 
• bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning 

 
Projektbidrag 
För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett 
samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt.  Projekt 
förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala 
aktörer.  
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Särskilda villkor 
Funktionshinderorganisationer 
Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation. 
Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I 
övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda: 
 
• vara partipolitiskt och religiöst obunden 
• medlemmar har erfarenhet av eget funktionshinder eller företräder personer 

med funktionshinder  
• medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning 

 
HSO 
Del av bidrag ges till Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, för 
samordning och gemensam intressebevakning för organisationens 
medlemsföreningar. Bidraget ska täcka del av organisationens kostnader för 
 
• administration 
• lokalkostnader 
• samverkan med regionen 
• verksamhet och information i syfte att öka kunskap om olika 

funktionshinder 
 
Bidraget ska årligen uppgå till cirka 20 prisbasbelopp.  
 
Nykterhetsfrämjande- och folkhälsofrämjande verksamheter 
Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som 
omfattar större delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till 
ungdomar och där ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom 
nykterhetsfrämjande verksamhet 
 
Idrottsrörelsen 
Bidrag kan utgå till inom regionen verksamma distrikts- och specialförbund 
anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund. 
 
Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation (SISU 
idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram. 
 
Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen 
(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län.  
 
Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är 

• arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept) 
• arbete för ökad delaktighet av personer med annan etnicitet 
• tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller 

fysiska funktionshinder 
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Bidrag till studiedistrikt 
Bidrag kan utgå till studiedistrikt som är verksamma inom länet och som främjar 
länsinvånarnas behov och intressen av bildning, gemenskap och kultur. 
Studiedistriktet ska vara anslutet till studieförbund som får statsbidrag via 
Folkbildningsrådet.  
 
Bidrag till idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet (SISU) 
anvisas ur ramen för bidrag till Idrottsrörelsen. 
 
Bidragets syfte 
Studiedistrikten ska använda bidraget för den regionala verksamheten i Jönkö-
pings län för stöd och samordning av  

• administration 
• utbildning av cirkelledare, funktionärer och förtroendevalda  
• anordnande av kulturarrangemang.  

 
Bidraget ska stödja studiedistriktens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 
förutsättningar och arbeta inkluderande för alla i länet.  

Särskilda villkor  
Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i minst fem av länets kommuner med 
geografisk spridning. 

Bidragskonstruktion och fördelning 
Den av regionfullmäktige anvisade ramen fördelas med 
• 60 procent som organisationsbidrag 

Bidraget beräknat för varje studiedistrikt som relativ andel av 
statsbidragstilldelning under de två närmaste åren för ansökningsåret.  

• 35 procent som verksamhetsbidrag  
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens antal studietimmar 
året före ansökningsåret. Studietimmar för samarbetsprojekt inom 
folkhälsoområdet är inte bidragsgrundande. 

• 5 procent som verksamhetsbidrag för kulturarrangemang. 
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens kulturarrangemang 
under de två närmast föregående verksamhetsåren.  

 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet. 

Bidragets syfte 
Främja barns- och ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och 
deltagande i samhällsutvecklingen. Organisationsbidraget är ett stöd för 
administration och verksamhetsbidrag är ett stöd till utbildning av ledare, 
funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk informationsverksamhet bland 
ungdomar.  
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Bidragets konstruktion och storlek – särskilda villkor  
Bidrag ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag 

• organisationsbidrag beräknas som summan av två delar 
 
- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i  
   regionfullmäktige 
- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation  
   utifrån moderpartiets mandat i regionfullmäktige 

• resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag som kan ges till 
ungdomsorganisationer som kvalificerat sig för organisationsbidrag. 
Bidragets storlek bedöms utifrån verksamhetens omfattning för sistlidna 
verksamhetsår (årsredovisning).  

 

Bidrag till övriga ungdomsorganisationer 
Ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län och har en 
riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet kan erhålla 
bidrag. 
 

• politiska ungdomsorganisationer får bidrag ur anslaget till politiska 
ungdomsorganisationer 

• nykterhetsorganisationer och funktionshinderorganisationer får bidrag ur 
folkhälsoanslaget  

Bidragets syfte 
Stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom 
medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och målsättning. 
 
Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag är ett 
stöd för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda. 

Särskilda villkor  
Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda inom 
länet samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. Med medlem avses 
en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och 
accepterats i organisationen.  
 

Bidragsberättigade medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ha ett reellt 
inflytande över verksamheten. 

Bidragskonstruktion och fördelning 
Bidrag lämnas i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Av den av 
regionfullmäktige anvisade utgiftsramen fördelas 
 
• 60 % som organisationsbidrag  
• 40 % som verksamhetsbidrag 
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Organisationsbidraget består av: 
• ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation  
• ett medlemsbidrag, där det som återstår av utgiftsramen, fördelas i 

proportion till varje organisations medlemsantal. 
 
Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av varje organisations 
verksamhetsplan för bidragsåret.  
 

Bidrag till pensionärsorganisationer 
Bidrag kan utgå till pensionärsorganisationer som är verksamma i länet. 
Huvudorganisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för 
medlemskap för alla pensionärer. 

Bidragets syfte 
Organisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i länet. 
Bidraget är avsett för administration men även för information och utbildning av 
organisatörer och förtroendevalda.  

Särskilda villkor  
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom 
länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. 
 
Om organisationen har medlemmar som inte är förtids- eller ålderspensionärer, 
ska de bidragsberättigade medlemmarna vara i majoritet och ha ett reellt infly-
tande över verksamheten. 

Bidragskonstruktion och fördelning 
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. 
 

Kulturbidrag 
Bidragets syfte 
Ändamål med bidragsgivning är att utifrån regional utvecklingsstrategi och den 
regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd i form av 

• verksamhetsbidrag  
• arrangörsbidrag  
• utvecklingsbidrag  
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Verksamhetsbidrag 
Bidrag kan utgå till organisationer (juridiska personer) verksamma i länet som 
bedriver stadigarande verksamhet inom huvudsakligen kulturområdet där 
verksamheten bedöms vara viktig i regionens kulturpolitiska infrastruktur.  
 
Kriterier för en sådan bedömning är att verksamheten (organisationen) ska 

• ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och 
attraktionskraft 

• samarbeta och samverka med andra aktörer 
 
Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 
verksamhetsplanen och hur väl den stödjer kulturplanens mål och inriktning. 
Verksamheten ska vara betydelsefull för länets kulturutveckling.  
 
Ansökan och redovisning  
Ansökan om verksamhetsbidrag ska lämnas senast 1 oktober. Årsredovisning för 
föregående år ska lämnas ska lämnas senast i samband med denna ansökan. 

Arrangörsbidrag  
Bidrag i form av arrangörsstöd kan ges för kulturarrangemang inom områdena 
dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, 
litteratur samt museum och kulturarv. 
 
Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd 
för att uppnå:  

• ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare  
• förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet  
• förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid 
• en positiv utveckling av lokala arrangörer 

 
Arrangörsbidrag riktar sig till ideella organisationer inom civilsamhället och kan 
inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till 
största delen är finansierad av regionen.  

Kriterier och bidragskonstruktion 
Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis 
utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin 
huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet.  
 
Arrangörsstöd ges i form av ett bidrag på maximalt 50 procent av 
bidragsgrundande gagekostnad för en grupp eller enskild person.  Gagekostnad 
räknas samman för arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i 
en serie.  
• Gagekostnad är bidragsgrundande  

- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn  
  och unga  
- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang.  
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• Arrangörsstöd reduceras  
- om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag 
- med belopp som motsvarar den del av överskottet som överstiger beslutat 
  bidrag.  

• En arrangör kan under ett år maximalt erhålla 45 000 kronor i arrangörsstöd. 
 
Se bilagda räkneexempel 
 
Verksamhet som till största delen är finansierad av regionen kan inte erhålla 
arrangörsbidrag. Med verksamhet som till största delen är finansierad av regionen 
avses regionens egna kulturverksamheter, Stiftelsen Jönköpings läns museum, 
länets folkhögskolor samt bildningsförbunden. Dessa verksamheter kan ändå 
samverka och samarbeta med organisationer som får stöd genom arrangörsbidrag. 
Organisation som får utvecklingsbidrag kan inte få del av arrangörsbidrag för 
samma projekt.   
 
Ansökan och redovisning  
Bidrag för arrangemang som ska genomföras under perioden 1 januari-30 juni kan 
sökas från 1 december.  För perioden 1 juli – 31 december kan ansökan om 
arrangörsstöd inges från 1 juni. 
Efter slutfört arrangemang ska ekonomisk redovisning lämnas som styrks med 
räkenskapsutdrag.  

Utvecklingsbidrag  
Bidraget syftar till att bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till 
kulturyttringar i hela länet. Bidrag kan sökas av juridiska personer såsom 
föreningar, bolag utan vinstintresse, stiftelser, kommuner. Utvecklingsbidrag kan 
även anvisas till regionens egna verksamheter och då som medfinansiering till 
projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande.  
 
Regionalt stöd för utveckling inom kulturområdet finansieras ur denna utgiftsram. 
 
Kriterier och bidragskonstruktion 
En förutsättning för regionalt stöd är att finansiering även sker genom egeninsats 
alternativt från annan aktör.  
 
Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets 

• regionala potential 
- bidrar till kulturell infrastruktur,  
- utvecklar kulturell samverkan över kommungränser, 
- sprids utanför den egna orten 

• möjlighet till breddat deltagande i kulturliv genom att engagera, nå och 
involvera nya målgrupper exempelvis 
- barn- och unga 
- nya svenskar/integration 
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• möjlighet att motverka alla former av diskriminering 
• nyskapande 

- metodutveckling, konstnärlig förnyelse och experiment 
 

• konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer 
 
 
Utvecklingsbidrag kan inte ges för 

• ordinarie verksamhet eller pågående projekt 
• investeringar i lokaler eller utrustning 
• projekt med enbart amatörverksamhet (professionell medverkan förutsätts) 
• inspelning av musik och slutproduktion av media, böcker, film, konstverk. 

 
 
Utvecklingsbidrag lämnas under högst tre år. För projekt som avser mer än ett år 
ska ny ansökan lämnas för respektive år. Med ansökan ska följa en lägesrapport 
för föregående/innevarande år.   
 
Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars budgetomslutning överstiger 50 000 
kronor. 
 
Projekt för utveckling inom kulturområdet kan efter projekttidens utgång resultera 
i bedömning att verksamheten har sådan regional betydelse att ett stadigvarande 
verksamhetsbidrag ska ges.  
 
Regionens kultur- och arbetsstipendier finansieras inom detta utgiftsområde.  
 
 
Ansökan och redovisning   
Beslut om utvecklingsbidrag tas vid två tillfällen utifrån ansökningar som lämnats 
senast 15 mars respektive 15 oktober.  
 
Efter projekttidens utgång eller för fleråriga projekt under tiden ska 
bidragsmottagare återrapportera hur projektet genomförts och vilka effekter som 
uppnåtts. Ekonomisk redovisning efter projekttidens slut ska vara styrkt med 
revisionsintyg. 
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Bilaga  
Regionalt arrangörsbidrag – räkneexempel  

Arrangörsbidrag beräknas utifrån bidragsgrundande gagekostnad som är 
- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn  
  och unga  
- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang.  
 
Om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag reduceras detta 
med belopp som motsvarar den del av överskott som överstiger beslutad nivå. 

 

   Ex 1 Ex 2 Ex 3 
Kostnader 
- faktisk gagekostnad      20 000 30 000 40 000 
- övr kostn (marknad, teknik, resor etc) 10 000 10 000 10 000 
Summa kostnader  30 000 40 000 50 000 

Intäkter 
- biljettintäkter  20 000 20 000 20 000 
- sponsring     5 000   5 000  5 000 
- bidrag främjandeorg, kommuner 10 000 10 000 10 000 
- regionalt arrangörsstöd  10 000 15 000 15 000 
Summa intäkter  45 000 50 000 50 000 

Överskott   15 000 10 000          0 
 
Regionens faktiska arrangörsstöd     5 0001) 15 0002) 15 0003) 
 
 
1) Överskott 15 000 överstiger regionens arrangörsstöd på 10 000 kronor varför 
detta reduceras med överskjutande belopp 5 000. 
 
2) Överskott understiger regionens arrangörsstöd varför ingen reduktion sker. 
 
3) Inget överskott föreligger – innebär oförändrat arrangörsstöd.  
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Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 84 
 
Uppdaterad rekommendation för assisterad 
befruktning med anledning av ny lagstiftning 
för ensamstående 
Diarienummer: RJL2016/1819 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Att godkänna och tillämpa SKL´s rekommendation om 

enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av 

offentligt finansierad assiterad befruktning 

 Att föreslå regionfullmäktige besluta att vårdavgiften ska 

vara oförändrad mot den som gäller inom Region 

Jönköpings län idag. 
 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Anne Karlsson yrkar avslag på rekommendationen och vill till 

protokollet göra följande anteckning, vilket beviljas:  

Barnkonventionen är tydlig:  

Artikel 3, 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 

offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

 

Artikel 7, 1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen 

och skall ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett 

medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om 

sina föräldrar och bli omvårdat av dem. 

Barnet har fråntagits rätten att få vetskap om sin far och få 

omvårdnad också av honom. Därmed har inte barnets bästa 

kommit i främsta rummet vid lagstiftningen.  

Det är vår övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform 

som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och 
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 74-85 

Tid: 2016-09-13, kl 13:00-16:15 

 

 

trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en 

samlevnadsform som inte fungerar för alla. Att bli förälder kan 

vara en extremt stark längtan. Den stora sorg och smärta som 

ofrivillig barnlöshet kan innebära kan leda till ohälsa. Men att bli 

förälder är ingen rättighet. Vuxna kan aldrig ha rätt till barn, 

däremot har barn alltid rätt till föräldrar. 

Sammanfattningsvis anser vi att det är självklart att barnets bästa 

och barnperspektivet, dvs. rätten till två föräldrar, ska väga 

tyngre än kvinnans önskan om barn. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande mot 

föreliggande förslag och finner att nämnden bifaller föreliggande 

förslag, med tillägget att föreslå regionfullmäktige besluta att 

vårdavgiften ska vara oförändrad mot den som gäller inom 

Region Jönköpings län idag. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk Jimmy Henriksson Sibylla Jämting 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-09-02 RJL2016/1819 

  

 

   

Regionledningskontoret   

Avsändare  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Uppdaterad rekommendation för 
assisterad befruktning med anledning 
av ny lagstiftning för ensamstående  

Förslag till beslut  
Nämnden föreslås besluta  

1. att godkänna och tillämpa Sveriges Kommuner och Landstings 

rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas 

erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning  

2. att vårdavgiften ska vara oförändrad mot den som gäller inom Region 

Jönköpings län idag. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

rekommenderats att följa och tillämpa rubricerade rekommendation om 

enhetlighet i landstingens/regionernas erbjudande av offentligt finansierad 

befruktning.  

 

Information i ärendet 

Rekommendationen syftar till att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik 

vård. Detta genom att få enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande till 

de patienter som genomgår behandling inom det offentliga åtagandet för 

assisterad befruktning. Rekommendationen har uppdaterats med anledning av ny 

lagstiftning från den 1 april 2016 gällande ensamstående kvinnor och assisterad 

befruktning. Uppdateringarna i rekommendationen innebär omformuleringar för 

att även omfatta ensamstående kvinnor samt behandlingsvillkor för donatorer. En 

undre åldersgräns införs som samanfaller med den undre åldersgräns som gäller 

vid adoption. 

 

I rekommendationen föreslås att assisterad befruktning för ensamstående ska vara 

landstingssubventionerad. Vårdavgift fastställas av landstingen i enlighet med § 

26 och § 26 a i Hälso- och sjukvårdslagen.  



 

Tjänsteskrivelse  

2016-09-02 RJL2016/1819 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 

 Uppdaterade rekommendation för assisterad befruktning med anledning av 

ny lagstiftning för ensamstående daterad 2016-05-19   

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret- Folkhälsa och sjukvård 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  

Regiondirektör 

  

Mats Bojestig  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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