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Presidium Nämnden för attraktivitet, 
näringsliv och arbetsmarknad 
Tid: 2016-03-03 13:30-16:30 

 
Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 

§4 Direktiv – översyn av kulturbidrag, bidrag 
regional utveckling samt bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer.  
 
Diarienummer: RJL 2016/512 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att nämnden beslutar att godkänna föreslaget till 
direktiv och tidsplan   

 
Sammanfattning  
Nämnden har beslutat att direktiv ska tas fram för översyn av 
samtliga bidrag på kulturområdet, projektbidrag inom regional 
utveckling samt reglerna för bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer. Regionledningskontoret lägger fram 
förslag på direktiv med tidsplan.  
 
Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Malin Wengholm   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
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Charlotte Jerkelund 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-02-15 RJL 2016/512 

  

 

   

Regionledningskontoret   

Avsändare  

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet  

Direktiv – översyn av kulturbidrag, 
bidrag regional utveckling samt bidrag 
till politiska ungdomsorganisationer.  

Förslag till beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  

 godkänna föreslaget till direktiv och tidsplan   

Sammanfattning  
Nämnden har beslutat att direktiv ska tas fram för översyn av samtliga bidrag på 

kulturområdet, projektbidrag inom regional utveckling samt reglerna för bidrag 

till politiska ungdomsorganisationer. Regionledningskontoret lägger fram förslag 

på direktiv med tidsplan. 

 

Information i ärendet 

 Nämnden för Arbetsliv, näringsliv och attraktivitet beslutade  

2015-11-04 ge regionledningskontoret i uppdrag att se över formerna för 

kulturbidrag för presentation på nämndens sammanträde i mars. Senare i 

november förtydligades uppdraget till att ta fram ett förslag på direktiv för 

att göra en strukturerad översyn över samtliga bidrag på kulturområdet och 

projektbidrag inom regional utveckling 

 

   Vid nämndens sammanträde i januari 2016 gjordes en förteckning över 

uppdrag där det framgår att regionledningskontoret ska ta fram ett förslag 

på direktiv för att göra en strukturerad översyn över samtliga bidrag på 

kulturområdet och projektbidrag inom regional utveckling till nämndens 

möte 16 mars. Det bör innefatta samtliga bidrag samt uppdelningen mellan 

medel till egen verksamhet och externa bidrag.  

Vid sammanträdet bestämdes också att den kommande översynen av 

bidragsregler även ska gälla reglerna för bidrag till politiska 

ungdomsorganisationer.  
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2016-02-15 RJL 2016/512 

 
 

 

 

Översyn 
Arbetet med översynen ska utgå från de bidragspolicies som finns för 

kulturbidrag, projektbidrag inom regional utveckling samt för politiska 

ungdomsorganisationer. Områden för förbättringar ska belysas och eventuella 

förslag till förbättringar lämnas. 

 

Följande ska särskilt beaktas: 

 

 Är kriterier och prioriteringsgrunder tillräckligt väl beskrivna? 

 

 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 

ungdomsförbunden 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. 

 

Tidplan 
Start i mars 2016. 

Översyn med förslag presenteras för nämnden i juni 2016. 

Översynen ska vara klar så att eventuella ändringar kan ligga till grund för 

bidragsbeslut inför 2017.  

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 

Utbildning och kultur 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

Agneta Jansmyr 

Regiondirektör 

Ulrika Geeraedts  

Regional utvecklingsdirektör 

Lars Johansson 

Utbildnings- och kulturdirektör 

 


