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Landstingsstyrelsen

Utvecklingsmedel för kultur
Bakgrund
I förbundsordningen för Regionförbundet i Jönköping, § 17 regleras att
Landstinget till förbundet överför de utvecklingsmedel som landstingsfullmäktige
anvisar.
Under åren 2005-2011 har Landstinget årligen överfört ca 8 miljoner kronor. Av
utvecklingsmedlen har regionstyrelsen disponerat ca 1 miljon kronor för projekt
inom kulturområdet.
De projekt som fått stöd av regionstyrelsen har i många fall också erhållit
särskilda medel från Landstinget. Under 2011 har en överenskommelse träffats
med Regionförbundets ledning att renodla bidragsgivningen så att stöd till
kulturutvecklingsprojekt inte ges både av Landstinget och Regionförbundet.
Landstinget har ett ansvar för den regionala kulturplanen och det är därför rimligt
att Landstinget är den part på regional nivå som stöder utvecklingsprojekten inom
området. Överenskommelsen med Regionförbundet om att stöd bara kan ges av en
organisation ska gälla från och med 2012.
Landstingets ansvar för detta stöd ska regleras genom motsvarande minskning av
de utvecklingsmedel som tillförs Regionförbundet. Mot bakgrund av att
Regionförbundet har ackumulerade utvecklingsmedel har landstingsfullmäktige
inte anvisat några nya utvecklingsmedel för 2012. Reducering av bidraget till
Regionförbundet kan därför göras först 2013.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att för stöd till utvecklingsprojekt inom kulturområdet anvisa 1 miljon kronor
att finansiering sker ur landstingsstyrelsen ram för oförutsedda utgifter
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Utvecklingsmedel för projekt inom kulturområdet
Under åren 2005-2011 har landstinget årligen överfört ca 8
miljoner kronor till Regionförbundet. Av utvecklingsmedlen
har regionstyrelsen disponerat ca 1 miljon kronor för projekt
inom kulturområdet. Landstinget har ett ansvar för den
regionala kulturplanen och det är därför rimligt att
Landstinget är den part på regional nivå som stöder
utvecklingsprojektet inom området.
Beslut
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår
landstingsstyrelsen besluta
att för stöd till utvecklingsprojekt inom kulturområdet
anvisa 1 miljon kronor samt
att finansiering sker ur landstingsstyrelsens ram oförutsedda
utgifter.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
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