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Policy för regionalt stöd till civilsamhället 

Denna policy avser stöd till organisationer inom folkhälsa (folkhälsa, 

funktionshinder och projekt) och regional utveckling (kulturbidrag samt stöd till 

ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer och studiedistrikt). Policyn 

utgår från Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”, 

vilket innebär ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och 

utveckling, bra kommunikationer och ett rikt kulturliv.  

Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och 

kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull 

fritid för länets invånare. Regionalt stöd ska utgå från regionens grundläggande 

värderingar och alla människors lika värde. 

Stöden ska bidra till att: 

• stärka och utveckla demokratin i hela länet 

• ge invånare i hela länet möjlighet att påverka sin livssituation  

• höja bildnings- och utbildningsnivån för invånare i hela länet 

• ge bättre livskvalitet för länets invånare 

 

Vid arbete med stöden är det särskilt viktigt att beakta: 

• FN:s barnkonvention och deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

• ett mångfaldsperspektiv med tillgänglighet och användbarhet även för 

personer med olika funktionsnedsättning 

• hållbar utveckling inom de tre dimensionerna social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet 

Allmänna villkor för regionalt stöd 

Verksamheter som får stöd från Region Jönköpings län ska vara demokratiskt 

uppbyggda och ha hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, 

demokratiska och/eller sociala funktioner.  

Särskilda villkor för regionalt stöd 

Särskilda villkor för de olika regionala stöden finns att läsa i respektive stöds 

riktlinje. 
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Administrativa rutiner och beslutsordning 
Ansökan 

Ansökan om stöd ska ske via Region Jönköpings läns plattformar. Ansökan ska 

vara inlämnad senast sista ansökningsdatum och vara komplett med samtliga 

begärda handlingar. Sent inkommen     eller ej fullständig ansökan handläggs inte. 

Ej fullständig ansökan kan kompletteras efter beslut av nämnds presidium. 
 
Handläggning 

Efter sista ansökningsdatum bereds ansökningar i enlighet med gällande riktlinjer. 
 
Beslut 

Beslut om stödens storlek fattas av politisk nämnd eller enligt delegationsordning. 
 
Uppföljning och kontroll 

Alla former av stöd ska återrapporteras i enlighet med framtagna riktlinjer i 

syfte att säkerställa att stöd används på ett korrekt sätt. 

Ett stöd som inte används på det sätt som beslutats ska återbetalas. 

Återbetalningsskyldighet föreligger om beslut om stöd har fattats på felaktiga 

grunder, om villkor inte har uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om 

redovisning uteblir. 

Region Jönköpings län har rätt att ta del av räkenskaper och andra uppgifter som 

krävs för kontroll av beviljade stöd, i syfte att säkerställa att stöden används för 

avsedda ändamål. Uppföljning av beviljade stöd sker med föreningarna vid 

redovisning eller möten för att säkerställa att stödet används på rätt sätt.  

Stöd inom folkhälsoområdet 
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".  För att 

bidra till att uppnå målet har strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra 

liv i Jönköpings län” tagits fram på uppdrag av den politiska ledningen i Region 

Jönköpings län tillsammans med länets kommuner och andra aktörer.  

 

Folkhälsoarbetet i regionen bedrivs i samverkan mellan en mängd aktörer, där 

civilsamhället är en viktig aktör. Tillsammans kan vi bidra till att stärka individer 

att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och leva ett hälsosamt liv i ett 

socialt sammanhang. För att uppnå en mer jämlik hälsa är det av stort värde att 

samskapa med personer som annars har svårt att göra sin röst hörd i samhället.  

 

Stödet kan sökas för hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra 

invånarens hälsa med fokus på en eller flera av de fyra hälsodimensionerna:  

 

• Fysisk hälsa 

• Psykisk hälsa 

• Social hälsa  

• Existentiell hälsa  
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Stöd inom Regional utveckling 
Den regionala utvecklingsstrategin är en viktig utgångspunkt för att skapa 

attraktivitet och tillväxt tillsammans med andra aktörer i Jönköpings län där 

förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser företag och kapital är 

avgörande för att utveckla ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det regionala 

stödet till studiedistrikt, ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer är 

en viktig del för att uppnå detta. 

Stöd till studiedistrikt 
Stöd 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 ett studieförbund som får statsbidrag via 

Folkbildningsrådet samt ha verksamhet i minst fem av länets kommuner. 

 

Studiedistriktet ska använda stödet för den regionala verksamheten i Jönköpings 

län för stöd och samordning av: 

• folkbildning 

• anordnande av kulturarrangemang 

 

Syftet med stödet är att främja studiedistriktets utveckling att skapa 

likvärdiga förutsättningar och arbeta inkluderande för alla i länet. 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer 
Stöd kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i minst fem 

av länets kommuner. Dessutom ska moderpartiet vara representerat i 

regionfullmäktige. 

 

Syftet med stödet är att främja barns och ungdomars demokratiska fostran genom 

engagemang och deltagande i samhällsutvecklingen.  

Stöd till övriga ungdomsorganisationer 
Stöd kan utgå till ungdomsorganisationer som är verksamma i minst fem av länets 

kommuner och som har en riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala 

verksamhet. Organisationen ska ha minst 300 medlemmar bosatta inom länet i 

åldern 6–25 år. 

 

Syftet är att stödja barn och ungdomars engagemang i föreningslivet och 

därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och 

målsättning. 

Stöd till pensionärsorganisationer 
Stöd kan utgå till pensionärsorganisationer som bedriver verksamhet i 

minst fem av länets kommuner samt ha minst 1 000 

pensionärsmedlemmar. Organisationen ska vara öppen för medlemskap 

för alla pensionärer och tillhöra en riksorganisation. Syftet med stödet är 

att främja pensionärers intressen. 
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Kulturstöd 
Stödets syfte är att det ska bidra till att uppnå målen i den regionala kulturplanen 

och ges i form av fyra olika stöd. 

Verksamhetsstöd 
Stödet utgår till i länet verksamma organisationer (juridiska personer) som 

bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak och där 

verksamheten bedöms vara viktig i länets kulturpolitiska infrastruktur. 

Arrangemangsstöd 
Stöd i form av arrangörsstöd riktar sig till föreningar som genomför 

kulturarrangemang i Jönköpings län inom områdena dans, musik, teater, 

hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och 

kulturarv. 

Projektstöd 
Stödet syftar till att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten 

till kulturyttringar i hela länet och har tre delar; utveckling, etablering och 

produktion. Stödet kan sökas av juridiska personer såsom föreningar, bolag utan 

vinstintresse, stiftelser och kommuner. 

Kultur- och arbetsstipendier 
Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och 

uppmuntran inom litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild 

och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.  

 

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom 

konstområdena. Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under 

viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och 

uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området. 

 


