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MR-dagarna 2017 – ansökan om projektstöd  
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta  

 Bidra med 300 000 kronor till planering och genomförande av 

Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 med finansiering ur 

regionsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

 

Sammanfattning 

MR-dagarna 2017 kommer att genomföras i Jönköping. För att 

genomföra evenemanget har en ansökan till Region Jönköpings län gjorts 

om projektstöd.  

 

Förslag under sammanträdet 

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen bidra med 300 000 kronor i 

finansiering för planering och genomförande av MR-dagarna 2017.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande  

   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontoret  

Agneta Jansmyr 

  

 

 

Regionstyrelsen 

Projektstöd Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Bidra med 300 000 kronor till planering och genomförande av Mänskliga 

Rättighetsdagarna 2017 med finansiering ur regionsstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter. 

Sammanfattning 
Föreningen Ordfront ansöker om 500 000 kronor för att genomföra Mänskliga 

Rättighetsdagarna 2017 i Jönköping, en årlig konferens med över 3000 deltagare. 

Huvudman är Föreningen Ordfront. Syftet är bland annat att öka kunskapen om 

mänskliga rättigheter. Jönköpings kommun har beslutat bidra med 300 000 kronor 

och dialog om bidrag pågår även med bland annat Högskolan och Länsstyrelsen 

Information i ärendet 

Bakgrund 
Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) är Nordens största forum för 

mänskliga rättigheter. De är en årligen återkommande konferens som innefattar 

två-tredagars program och har mellan 3000 och 5000 besökare, ca 150 

programpunkter och omkring 70 utställare. Föreningen Ordfront är ekonomisk 

och juridisk huvudman och är tillsammans med ytterligare tio organisationer 

huvudarrangörer.  

 

Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att 

lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Evenemanget är icke-

vinstdrivande. 

Under MR-dagarna får Region Jönköpings län och andra lokala/regionala partners 

möjlighet att berätta om egna MR-satsningar. 

 

MR-dagarna 2017 planeras att arrangeras i Jönköping 9 – 11 november efter att 

ansökan gjorts av Destination Jönköping. Region Jönköpings län, dåvarande 

Landstinget i Jönköpings län har deltagit i förberedande möten och ställt sig 

positivt. En förutsättning är att ekonomiska förutsättningar finns. 
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Inför MR-dagarna 2017 har en lokal arbetsgruppetablerats i Jönköping med 

representanter från regionen, Jönköpings kommun, Högskolan, Länsstyrelsen 

samt Sensus studieförbund. Gruppen kommer sannolikt att utvidgas representanter 

för civilsamhället. 

 

Projektet omsätter årligen mellan 5 och 6 miljoner kronor och finansieras genom 

nationella och regionala/lokala bidrag, intäkter från besökande och avgifter för 

utställare. Under de senaste åren har det regionala/lokala ekonomiska stödet legat 

på 1 200 000 – 2 000 000 kronor per år. 

 

Föreningen Ordfront ansöker om 500 000 kronor från Region Jönköpings län för 

att planera och genomföra MR-dagarna 2017. Jönköpings kommun har beslutat 

om 300 000 kronor för genomförande samt eventuellt också stöd under 

planeringsåren 2015 och 2016. Dialog förs med Högskolan och Länsstyrelsen. 

 
Beslut skickas till 
Föreningen Ordfront 

Regionledningskontoret ekonomi 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

Agneta Jansmyr  Siw Kullberg 

Regiondirektör  Kanslidirektör 
















































