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Regional utveckling
DATUM:

Konsekvensbeskrivning av besparingar för finansiering inprio 2018
Verksamhetsområ
de
Besparingsförslag

Kultur

Belopp

Alt 1: 1,5 mkr
Alt 2: 2 mkr
1,5 respektive 2 milj kr från 2018 och årligen framåt.

Ekonomisk effekt
2018 och därefter
(belopp)
Konsekvens för
övergripande
målluppfyllnad

Organisationsbidrag till externa organisationer

RUS mål – Civilsamhället ska stärka sin roll i kulturlivet. Följs upp genom
studieförbundens kulturprogram samt antal projektbidrag kulturens sökbara
medel. Minskat organisationsbidrag till Studieförbunden försämrar
möjligheterna att nå övergripande RUS-mål. Minskat organisationsbidrag till
övriga regionala organisationsgrupper (ungdomsorganisationer,

handikapporganisationer, Idrottsförbund, pensionärsorganisationer,
nykterhetsorganisationer och övriga regionala samhällsorganisationer)

Konsekvenser för
arbetsmiljö

påverkar organisationernas möjlighet att stötta och utveckla det lokala
föreningslivet och bidra till regional tillväxt, demokrati, folkhälsa,
sammanhållning och integration.
Viss negativ inverkan.

Kommentarer
enligt rutin för att
bereda ett ärende
med
jämställdhets-,
jämlikhets- och
barnrättsperspekti
v
Övervältringsrisk
(till andra

Pga av civilsamhällets minskade förutsättningar att bidra till folkhälsa,

Postadress
Box 654, 831 27 Östersund

Besöksadress
Rådhusgatan 72

Webbadress
www.regionjh.se

områden)
Övrigt

sammanhållning och integration m.m. så blir regionens eget arbete än mer
betungande.
En procentuell generell hyvling av organisationsbidragen drabbar
organisationerna väldigt olika. Det blir extrema konsekvenser för
studieförbund och idrottsförbund vilket kan leda till minskning av
statsbidrag, ev uppsägning av personal och en kraftigt försämrad
verksamhet. Betydande konsekvenser för handikapporganisationer vilket
kan leda till minskning av personal och minskad verksamhet. Mindre
konsekvenser för ungdoms-, pensionärs-, nykterhets- och övriga org. vilket
leder till en minskad verksamhet. Det kan vara politiskt svårt att motivera en
generell hyvling som slår olika hårt.
Vi föreslår en besparingsmodell där Regionen prioriterar verksamhet som
riktar sig till unga, lärande, integration och hälsa vilket innebär besparing på
samtliga organisationsgrupper men en mindre procentuell besparing på
studieförbund, idrottsförbund, handikapp- och nykterhetsorganisationer.
Denna modell leder dock till att bidrag till vissa övriga
samhällsorganisationer helt uteblir och att Pensionärsorganisationer får en
kraftig minskning. En stor minskning läggs på ungdomsorganisationer och
förklaras av en minskad verksamhet och färre organisationer över tid. Politisk
utmaning att motivera prioriteringen samt besparingen då den får
betydande konsekvenser för civilsamhället.

