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Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 
utbildning och kultur 
 
Organisationer som får bidrag från Region Jönköpings län ska vara demokratiskt 
uppbyggda och ha hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, 
demokratiska och/eller sociala funktioner. Med demokratiskt uppbyggda avses att 
medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De organisationer 
som stöds av Region Jönköpings län ska bedriva sin verksamhet över större delen 
av länet. Riktlinjerna är framtagna utifrån den reviderade Policy för 
bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur (RJL 2019/2430) 
som antagits av Regionfullmäktige och som gäller från och med 2020-06-08.  

Riktlinjerna ska komplettera policyn och underlätta bidragshanteringen i en 
handläggningsprocess och skapa tydlighet gentemot ansökande parter.  

Allmänna förutsättningar för bidrag och syfte med bidragsgivning finns 
beskrivna i ovan nämnda policy.  

Dessa riktlinjer avser bidrag inom följande utgiftsområden: 

 Studiedistrikt 

 Politiska ungdomsorganisationer 

 Övriga ungdomsorganisationer 

 Pensionärsorganisationer 

 Kulturbidrag 
o Verksamhetsbidrag  
o Projektbidrag 
o Arrangemangsbidrag 
o Kultur- och arbetsstipendium  

 
Allmänna riktlinjer för samtliga bidrag.   
Ansökan                                                                                                    
Föreningens styrelse eller utsedda firmatecknare (nedan kallad verksamhet)  är 
ansvarig för ansökan.  

Ansökan ska göras på det sätt och vid den tidpunkt som anges för respektive 
bidrag. För att ansökan ska kunna handläggas ska följande aktuella underlag 
bifogas:  
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- Verksamhetens stadgar 
- Beskrivning av verksamhet och budget (intäkter och kostnader) för det 

sökta bidraget  
- Organisationsnummer från Skatteverket 
- Uppgift om plusgiro- eller bankgirokonto  

 
Verksamheter som samverkar kring en gemensam ansökan ska utse en verksamhet 
som ansvarar för bidragsansökan.  

En verksamhet  som väntar på beslut om ansökta medel från annan bidragsgivare 
eller om medel för verksamhet beviljats av annan bidragsgivare ska ange detta i 
ansökan. 

 

Handläggning 

Handläggningsprocess genomförs enligt gällande delegationsordning för Region 
Jönköpings län.  

Om ansökan inte är komplett ska kompletteringar begäras in. Ansökan som inte 
kompletteras inom angiven tid ska avslås. 

Fördjupad granskning kan också förekomma och verksamhet kan då komma att 
behöva skicka in ytterligare dokument. 

Ställning ska tas till fråga om jäv inför handläggning av ansökan och beslut om 
bidrag. Om jäv föreligger ska detta dokumenteras och ny 
handläggare/beslutsfattare utses. Jävig är beslutsfattare eller handläggare som är: 

- Intressent i ärendet 
- Sakägare 
- Släkt med ansökande  
- Ställföreträdare för ansökande 
- Tidigare inblandad i handläggningen av ärendet 
- Ombud eller biträde för ansökande 
- eller om det i övrigt finns någon omständighet som kan rubba förtroendet 

för hens opartiskhet 
 

Bidrag ska inte beviljas till verksamhet med skatteskuld som drivs in av 
Kronofogden. 

Överklagande av beslut  

Beslut om avslag på en ansökan om bidrag eller bidragets storlek kan inte 
överklagas i särskild ordning.    
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Minskat, stoppat och återbetalat bidrag 

Verksamhet  som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna 
händelser under året, som medför markanta avsteg från den planerade 
verksamheten utifrån det beviljade bidraget. Region Jönköpings län kan besluta 
om att stoppa utbetalning eller minska bidraget eller besluta om återbetalning om 
bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för bidragsgivning, att 
verksamheten ändrats eller övriga förhållanden väsentligt förändrats jämfört med 
vad som angett i ansökan.  Bidrag ska inte användas för att finansiera annan 
verksamhet än för den som är ansökt och beviljad.   

 

Allmänna villkor    
För att få bidrag ska föreningen ha:  

 Fastställda stadgar styrelse och revisorer.  
 En förening måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om de når upp 

till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren: 

-fler än  3 anställda (i medeltal) 
-mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
-mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning 
  Samma gränsvärden ska uppnås båda åren. 

 Ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring eget plus- eller 
bankgirokonto firmatecknare, stadigvarande verksamhet. 

 

Särskilda riktlinjer  
Bidrag till studiedistrikt 
 

Bidrag kan utgå till studiedistrikt som är verksamma i Jönköpings län och som 
främjar länsinvånarnas intresse och behov av bildning, gemenskap och kultur. 
Samt uppfyller villkoren i policyn. Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i 
minst fem av länets kommuner med geografisk spridning. 

Kriterier och bidragskonstruktion 
Bidraget ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. 
Organisationsbidraget utgör 60 procent av den totala summan och baseras på 
studiedistriktens statsbidragstilldelning de två föregående verksamhetsåren. 
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Verksamhetsbidraget som utgör 35 procent och som baseras på antal genomförda 
studietimmar. Resterande  5 procent fördelas på genomförda kulturarrangemang.  

Ansökan ska skickas in senast 1 september för bidrag till nästkommande 
verksamhetsår. Ansökan sker via framtagen ansökningsblankett. 

Redovisning och uppföljning 
För att få bidrag krävs en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och 
revisionsrapport. Uppföljning görs antingen genom protokollförda besök eller 
genom att årligen granska verksamhetsberättelser.  

 
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 

Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i 
Jönköpings län. Det totala anslaget för bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
beslutas i Region Jönköpings läns budget. 

Kriterier och bidragskonstruktion 
Bidraget ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. 
Organisationsbidraget räknas ut genom att summera två delar, ett prisbasbelopp 
per organisation vars moderparti är företrätt i regionfullmäktige. Hälften av 
kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation utifrån moderpartiets mandat i 
Region Jönköpings län. Den andra hälften utgör verksamhetsbidrag och fördelas 
utifrån redovisade verksamhetsberättelse 

Ansökan ska skickas in senast 1 september för bidrag till nästkommande 
verksamhetsår. Ansökan sker via framtagen ansökningsblankett.  

Redovisning och uppföljning 
För att få bidrag krävs en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och 
revisionsrapport. Uppföljning görs antingen genom protokollförda besök eller 
genom att årligen granska verksamhetsberättelser. 

 
Bidrag till övriga ungdomsorganisationer 
 

Bidrag kan utgå till ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län 
och som har en riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet. 
Ungdomsorganisationer som har koppling till nykterhetsorganisationer och 
funktionshinderorganisationer kan få bidrag ur folkhälsoanslaget.  

Kriterier och bidragskonstruktion  
Föreningen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år som är folkbokförda 
inom länet. Med medlem menas en individ som genom en aktiv och frivillig 
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handling sökt medlemskap och accepterats i organisationen. Bidragsberättigade 
medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ska ha inflytande över verksamheten. 

Ansökan ska skickas in senast 1 september för bidrag till nästkommande 
verksamhetsår. Ansökan sker via framtagen ansökningsblankett. 

Redovisning och uppföljning 
För att få bidrag krävs en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och 
revisionsrapport. Uppföljning görs antingen genom protokollförda besök eller 
genom att årligen granska verksamhetsberättelser. 

 

Bidrag till pensionärsorganisationer 
 

Kan utgå till pensionärsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län. 
Huvudorganisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för 
medlemskap för alla pensionärer  

Kriterier och bidragskonstruktion                                                    
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom 
länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner 

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.    
Ansökan ska skickas in senast 1 september för bidrag till nästkommande 
verksamhetsår. Ansökan sker via framtagen ansökningsblankett. 

Redovisning och uppföljning 
För att få bidrag krävs en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och 
revisionsrapport. Uppföljning görs antingen genom protokollförda besök eller 
genom att årligen granska verksamhetsberättelser. 

 

Kulturbidrag  
 Verksamhetsbidrag 

 Arrangemangsbidrag 

 Projektbidrag 

 Kultur- och arbetsstipendier 
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Verksamhetsbidrag  
 

Bidrag kan ges till i länet verksamma organisationer (juridiska personer) 
verksamma i Jönköpings län som bedriver stadigvarande verksamhet inom 
kulturområdet i huvudsak och där verksamheten bedöms vara viktig i länets 
kulturpolitiska infrastruktur och betydelsefull för länets kulturutveckling.  

Kriterier och bidragskonstruktion 
Varje ansökan bedöms utifrån hur väl den stämmer in på den regionala 
utvecklingsstrategin RUS och den regionala kulturplanens mål och inriktningar. 
Kriterier för en sådan bedömning är att ansökande organisations verksamhet ska: 

 Bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin samt regionala 
kulturplanen 

 Ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling, 
attraktionskraft och livsmiljö samt bidra till tillgång till kultur i hela länet 

 Samarbeta och samverka med andra aktörer 

 Arbeta med ett hållbarhetsperspektiv och bidra till en hållbar utveckling 
inom de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

 Arbetar för att uppfylla ett eller fler kulturpolitiska prioriteringar i den 
regionala kulturplanen 

 
Ansökan skickas in senast den 21 oktober via Regionens aviserade plattform. 
Ansökan ska innehålla en verksamhetsplan. Verksamheter som inte tidigare har 
uppburit verksamhetsbidrag från Region Jönköpings län ska även bifoga en treårig 
utvecklingsplan för verksamheten i ansökan.  

Verksamhetsbidrag kan sökas för upp till 3 år åt gången, med årlig inlämning av 
årsredovisning och verksamhetsplan  

Redovisning och uppföljning  
Redovisning för verksamhetsbidrag ska skickas in senast 1 maj för genomfört 
verksamhetsår. Redovisning av föregående verksamhetsår krävs för att 
verksamheten ska kunna få verksamhetsbidrag nästkommande år. 

Redovisningen ska inkludera verksamhetsberättelse, årsredovisning och 
revisionsberättelse samt redovisning av hur verksamheten bidragit till att nå målen 
i den regionala utvecklingsstrategin samt regionala kulturplanen 
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Arrangemangbidrag 
 

Bidrag i form av arrangörsstöd kan ges för kulturarrangemang i Jönköpings län 
inom områdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, 
bildning, litteratur , museum ,  kulturarv samt nya konstformer.  

Kriterier och bidragskonstruktion 
Arrangemangsbidrag 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.  

Bidraget går att söka från 1 december 2020 för arrangemang som äger rum under 
perioden 1 januari–30 juni 2021. Samt från 1 juni för arrangemang som äger rum 
under perioden 1 juli–31 december 2021.  

Arrangörsstöd ges i form av ett bidrag på maximalt 50 procent av 
bidragsgrundande gagekostnad för en grupp eller enskild kulturaktör. 
Gagekostnad kan räknas samman för arrangemang som pågår under flera 
efterföljande dagar eller i en serie.  

Gagekostnad är bidragsgrundande  

- inom intervallet 7 500-40 000 kronor 

 Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten. 

 Ska helt eller delvis utföras av professionella utövare,  

 En arrangör kan under ett år maximalt erhålla 45 000 kronor i arrangörsstöd. 

 Arrangemangsstöd reduceras om arrangemanget ger överskott som är större 
än beslutat bidrag och sänks med belopp som motsvarar den del av 
överskottet som överstiger beslutat bidrag..  

 I arrangemangets kommunikation och marknadsföring ska det tydligt 
framgå att det genomförs med stöd från Region Jönköpings län. 

 

Verksamhet som till största delen är finansierad av Region Jönköpings län kan 
inte erhålla arrangörsbidrag. Med verksamhet som till största delen är finansierad 
av Region Jönköpings län avses Regionens egna kulturverksamheter, länets 
folkhögskolor, bildningsförbunden samt verksamheter som ingår i 
kultursamverkansmodellen. Dessa verksamheter kan ändå samverka och 
samarbeta med organisationer som får stöd genom arrangörsbidrag. Organisation 
som får projektbidrag från Region Jönköpings län kan inte få del av 
arrangörsbidrag för samma projekt.   
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Ansökan görs via Regionens aviserade plattform och lämnas in senast en månad 
innan arrangemanget startar. Om ansökan uppfyller policy och riktlinjer fattas ett 
preliminärt beslut om bidrag. Slutligt beslut och utbetalning sker efter att 
arrangemanget är genomfört och redovisat. Bidrag beviljas löpande tills anslaget 
är förbrukad, därefter stängs ansökan. 

Redovisning och uppföljning  
Redovisning görs via Regionens aviserade plattform senast en månad efter 
genomfört arrangemang. Om redovisning uteblir efter en påminnelse ges ansökan 
avslag. Redovisningen ska inkludera en ekonomisk sammanställning för 
kostnader och intäkter samt publiksiffror. Gagekostnaden måste framgå tydligt 
och styrkas med bilaga i form av kopia av exempelvis faktura eller avtal med 
anlitad kulturaktör. Till redovisningen ska även marknadsföringsmaterial med 
Region Jönköpings läns logotyp bifogas. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att 
redovisningen har godkänts av handläggare. 

 
Projektbidrag 
 

Bidraget syftar till att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka 
tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län. Bidraget struktur ger en 
möjlighet för breddning av kultursatsningar utifrån tre huvudområden.  

Kriterier och bidragskonstruktion 
Bidraget kan sökas av juridiska personer och enskild firma.  Bidrag beviljas till 
projekt inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till 
Jönköpings läns utveckling och attraktionskraft. Med projekt avses insatser 
utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade ifråga om tid, ekonomi och 
arbetsinsats Projektbidrag kan sökas med upp till 3 år för samma projekt. För 
projekt som avser mer än ett år ska ny ansökan lämnas för respektive år och med 
ansökan ska följa en lägesrapport för föregående/innevarande år.  

Projektbidrag kan ges till:  

 Etablering  
Med det avses: 
- Etablering och uppbyggnad av en ny kulturverksamhet i Jönköpings län 
med en långsiktig plan som har betydelse för länets kulturutveckling.  

 Eller: 
 - Etablera samarbete och samverkan. Interregionalt, internationellt eller 

interkulturellt samarbete så som internationella besök och utbyten mellan 
professionella kulturaktörer som bidrar till länets kulturliv och 
kulturutveckling.  
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 Produktion 
Med det avses professionella scenkonstproduktioner (teater, dans, musik 
etcetera) samt professionell filmproduktion i manus- och 
förproduktionsstadium. Stödet är ett förhandsbidrag och kan inte sökas för 
redan genomförda produktioner. Produktioner som står för mångfald, 
spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras. 
Projektbidraget kan sökas för enskild produktion, presentation, eller 
samproduktion.  
- Bidrag till scenkonstproduktioner kan användas för olika 
uppsättningskostnader, så som rättigheter, ljud/ljus, kostym, 
projektledning och lön. Produktionen ska vara offentlig och i första hand 
ske i Jönköpings län.  
- Bidrag till filmproduktion i manus- och förproduktionsstadium ska ha en 
tydlig koppling till Jönköpings län genom ett eller flera av följande 
kriterier: 1. Filmaren har anknytning till länet, vuxit upp eller är bosatt 2. 
Filminspelningen sker i länet 3. Filmens historia har koppling till länet; 
kan vara en händelse, person eller plats. Bidraget kan inte tilldelas projekt 
som passerat förproduktionsstadiet. 

 Utveckling  
Projektbidraget kan möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och 
innovation inom kulturområdet. För att utveckla eller prova en ny metod 
eller nytt arbetssätt, utveckling av befintliga eller nya konstformer och 
tvärkonstnärliga konstformer. Så som till exempel kultur-, konst- och 
kulturarvsprojekt med regional inriktning som vänder sig mot prioriterade 
målgrupper utifrån gällande regional kulturplan.  
 

I ansökan ska det tydligt framgå inom vilket av område (etablering, produktion 
och/eller utveckling) som projektet syftar till. Projektbidrag kan ges lokala projekt 
som är av regionalt intresse.   

Ansökningarna bedöms utifrån projektets 

 Regional potential. Med det avses hur projektet bidrar till kulturell 
infrastruktur och utveckling. Utvecklar kulturell samverkan över 
kommungränser och sprids utanför den egna orten. Hur projektet bidrar till 
regional tillväxt, till att stärka länets attraktivitet och till ett varierat 
kulturutbud av hög kvalitet. 

 Bidrar till ökad kulturell delaktighet. Möjligheter till breddat deltagande i 
kulturlivet genom att engagera, nå och involvera nya målgrupper 
exempelvis barn- och unga eller nya svenskar/integration. 

 Nyskapande. Med det avses konstnärlig och kulturell nyskapande 
metodutveckling och experiment. Förnyelse och innovation inom 
kulturområdet. 
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 Hållbarhet. Menas hur projektet aktivt arbetar med hållbarhetsaspekter (till 
exempel mångfald, jämställdhet och hållbar utveckling) i planering, 
genomförande och uppföljning av projektet. 

 Samverkan med andra parter och aktörer. Överskrider gränser – mellan 
nationer, regioner och kommuner, mellan grupper, organisationer och 
konstområden. 

 Möjlighet att motverka alla former av diskriminering 

 Genomförbarhet 
 

Varje ansökan viktas emot ovanstående kriterier. Regionens fördelning av 
projektbidrag ska varje år sträva mot att  merparten av perspektiven i listan totalt 
sätt uppfylls. 

Projektet ska  

 Vara förenligt med prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin och 
regionala kulturplanen. 

 Ha projektkostnader på minst 50 000 kronor. 

 Ha finansiering även genom egeninsats alternativt från annan aktör och 
detta ska intygas i ansökan. 

 Medverkan av professionella kulturaktörer.  

 I sin kommunikation och marknadsföring tydligt framhålla att projektet 
genomförs med stöd från Region Jönköpings län. 

 Om knutet till enskild kommun endast ges bidrag om berörd kommun ger 
stöd i form av bidrag eller andra resurser. Som kommunalt bidrag räknas 
inte förlustgaranti eller motsvarande villkorat stöd. 
 

Projektbidrag kan inte ges för:  

 Ordinarie verksamhet eller pågående projekt 

 Investeringar i lokaler, teknik eller utrustning 

 Slutproduktion och utgivning av musik, media, böcker, film, konstverk 

 Föreningars årsmöten eller jubileer 

 Projekt som bedöms vara av huvudsakligen lokalt intresse, exempelvis 
stadsfester och liknande lokala arrangemang 

 Inköp av konst 
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Projektbidrag kan sökas senast  – 25 oktober. Ansökan sker via Regionens 
aviserade plattform.  

Redovisning och uppföljning  
Redovisningen skickas in via Regionens anvisade plattform senast en månad efter 
avslutad i ansökan angiven projektperiod, om inte särskild ansökan om anstånd 
lämnats och beviljats av Region Jönköpings län. Vid flerårigt beviljat 
projektbidrag ska projektet följas upp och redovisas för Region Jönköpings län 
inför nästkommande bidragsår i samband med ansökan om fortsatt finansiering 
och vid avslut slutredovisas projektet. Redovisningen ska redogöra för hur 
projektet genomförts och vilka effekter som uppnåtts. Ekonomisk redovisning 
efter projekttidens slut ska vara styrkt med revisionsintyg. 

 

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, kulturarv samt nya konstformer. 

Kriterier och bidragskonstruktion 
För Kulturstipendium sker förslag via nominering och för arbetsstipendium 
skickas ansökan in från den ansökande. Det är nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet som bestämmer hur medlen ska fördelas mellan 
kulturstipendiet och arbetsstipendiet. Stipendier ges till en eller flera 
kulturarbetare i samverkan. Utdelning till samma person eller personer kan ske 
högst två år i följd.  
 
Ansöknings- och nomineringsperioden är 1 april – 1 juli. Ansökan inkommen 
efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Minst en månad före 
ansökningstidens utgång ska genom annons eller och på annat lämpligt sätt 
stipendierna annonseras 

Syfte 

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  hållbara och innovativa experiment inom det kulturella området. 

 Arbetsstipendiet delas ut till aktiva kulturarbetare som är bosatta i 
Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet. 
Arbetsstipendium delas ut efter ansökan, där det ska anges hur stipendiet är 
tänkt att användas.  

 Kulturstipendiet ges som uppmuntran till förtjänstfull verksamhet inom 
konstområdena i eller med koppling till Jönköpings län. Kulturstipendiet 
delas ut efter nominering. Nomineringen ska innehålla: namn och 
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kontaktuppgifter på den som nominerar, motivering och kontaktuppgifter till 
den som nomineras.  
 

 Utdelning av stipendierna sker i samband med ett av regionfullmäktiges möten. 

Redovisning och uppföljning 
Kulturstipendiater behöver inte inkomma med redovisning. Arbetsstipendiater 
ombes inkomma med en redovisning om hur stipendiaten har använt sig av 
arbetsstipendiet senast ett år efter utdelning
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