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Utbildning och kultur  
Staben 
 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Kulturbidrag 

Förslag till beslut 
• Utvecklingsbidrag på 410 000 kronor beviljas för fem projekt enligt 

redovisad specifikation. 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 anvisat 6,9 miljoner kronor för bidrag 
inom kulturområdet. Ramens ändamål är att utifrån den regionala kulturplanens 
mål och inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar och enskilda. 
Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. 
 
Landstingsstyrelsens regionala utvecklingsdelegation har genom beslut 2014-12-
01 disponerat 2,7 miljoner kronor. 
 
Redovisas 12 ansökningar om bidrag med förslag till utvecklingsbidrag för 5 
projekt.  

Information i ärendet 
Bakgrund - beslut 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 beslutat att anvisa 6 860 000 kronor 
för kulturbidrag. 
 
Enligt arbetsordning, reglementen, bestämmelser för politiska organ i Region 
Jönköpings län ska nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet fatta 
beslut om bidragsgivning inom kulturområdet. 
 
Ramens ändamål är att utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge 
stöd till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan ges i form av 

• verksamhetsbidrag för stadigvarande verksamhet enligt bidragpolicy 
fastställd av landstingsfullmäktige 2008-06-10, § 62.  
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• arrangörsbidrag enligt riktlinjer beslutade av landstingsstyrelsen  
2012-11-13, § 207 

• utvecklingsbidrag och kulturpolitiskt motiverade bidrag enligt riktlinjer 
beslutade av landstingsstyrelsen 2012-11-13,§ 207 

Ur ramen finansieras även regionens kultur- och arbetsstipendier samt särskilda 
aktiviteter som följer av kulturplanens utveckling och implementering. 

Kulturbidrag -tidigare beslut 
Landstingsstyrelsens regionala utvecklingsdelegation har genom beslut 
2014-12-01, § 150 godkänt följande verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag. 
  
Tabell: Verksamhetsbidrag 

Organisation Belopp 
Riksteatern i Jönköping län 755 000 
Jönköpings läns Hembygdsförbund 83 000 
Jönköpings läns Hemslöjdsförbund 37 000 
Bygdegårdarnas riksförbund 34 000 
Jönköpings läns Konstförening 21 000 
Sveriges Konstföreningars riksförbund 20 000  
Sverigefinska Riksförbundet 11 000 
Södra Folkets hus & Parkregion 65 000 
Föreningen Norden 8 000 
Summa 1 034 000 

 
Tabell: Utvecklingsbidrag 

Projekt Belopp 
”Lycka, en femårsplan”,  
- Stationskooperativ M,  

75 000 

”Letterbox Club Sverige” 
- Primärkommunal samverkan 

200 000 

Litteraturfestivalen 2015,  
- Nässjö kommun.  

100 000 

Jönköpingskravallerna,  
- Affekt film.  

 
100 000 

Polarcenter, Grenna Museum. 500 000 
Connecting Creativity,  
- Kultivera.  

200 000 

Inspiration Scenkonst, 
- Riksteatern i Jönköpings län. 

200 000 

Plattform för samtidskonst  JLPGL 275 000 
Summa 1 650 000 

 

Utvecklingsbidrag – nya ansökningar 
Utvecklingsbidragens syfte är att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter 
samt samverkansformer i Region Jönköpings län med stöd i den Regionala 
kulturplanen. Bidraget kan ges till utvecklingsprojekt på upp till tre år. 
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Bidrag kan ges för utvecklingsprojekt inom konstområdena dans, musik, teater, 
bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur samt museum och 
kulturarv och bildning.  
 

Projekt Sökt bidrag Förslag 
bidrag 

BeatMeet 
Studieförbundet Bilda Sydöst 
BeatMeet möter de uppsatta kriterierna för mottagande av 
utvecklingsbidrag, samt de kulturpolitiska prioriteringarna 
inom den regionala kulturplanen 2015 – 2017.  
Ansökan stöder särskilt följande kulturpolitiska 
prioriteringar: 
- kulturell infrastruktur 
- kultur med fokus på barn och unga 
- tillgänglighet till kulturliv och kulturarv 
 
Projektägaren bör göras särskilt uppmärksam på att verka 
för deltagande från hela Regionen. Vilket bör följas upp 
inför beviljande av medel inför år 2. 
 
Bidraget bör beviljas för två år med 75 000 kronor år 1 
samt 50 000 år två. 

150 000 för tre 
år 

75 000 

Jönköpings seriefestival 2015 
Seriefrämjandet.  
Jönköpings seriefestival möter de uppsatta kriterierna för 
mottagande av utvecklingsbidrag, samt de kulturpolitiska 
prioriteringarna inom den regionala kulturplanen 2015 – 
2017.  
Ansökan stöder särskilt följande kulturpolitiska 
prioriteringar: 
- villkor för konstnärligt skapande 
- tillgänglighet till kulturliv och kulturarv 
 
Projektägaren bör göras särskilt uppmärksam på att verka 
för deltagande och besökare från hela länet. 
 
Bidraget beviljas för 1 år med 60 000 kronor för att 
möjliggöra en fortsatt utveckling och samverkansdialog. 
 

180 000 60 000 

Kvarteret K 
-Eksjö kommun.  
Kvarteret K möter de uppsatta kriterierna för mottagande 
av utvecklingsbidrag, samt de kulturpolitiska 
prioriteringarna inom den regionala kulturplanen 2015 – 
2017.  
Ansökan stöder särskilt följande kulturpolitiska 
prioriteringar: 
-tillgänglighet till kulturliv och kulturarv 
- interregionalt, internationellt och interkulturellt 
samarbete 
- samverkan och dialog 
 
Regionens institutioner och kulturutvecklingsverksamhet 
bör särskilt beredas plats och följa utvecklingen av arbetet. 

170 000 75 000 
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The Lost Notes,  
- Björn Skallström och Per Tengstrand.  
En dokumentär om Wilhelm Stenhammar. Filmaren Björn 
Skallström och konsertpianisten Per Tengstrand möts i att 
skildra berättelsen om första konserten, de försvunna 
noterna och hur de hittades. En välutvecklad dramaturgi 
som skapar styrka i filmens möjligheter. Allt sammanvävt 
av den världsberömda pianisten Per Tengstrands 
framförande. Filmen har goda möjligheter att nå ut till en 
bred publik då formatet är TV anpassat. 
The Lost Notes, Björn Skallström och Per Tengstrand 
beviljas 100 000 kronor i bidrag. 

100 000 100 000 

Ava, Uta Arning. 
Uta Arnings film är aktuell och tar upp intressanta aspekter 
utifrån ett barnperspektiv. 
Filmens målgrupp är barn och ungdomar. Filmen är i 
långfilmsformat och kommer att spelas in i regionen. 
Filmare och manusförfattare har en bred och kompetent 
bakgrund inom film, vilket är en styrka för filmens. 

150 000 100 000 

Jönköpings Dance Festival  
Festivalen är redan genomförd och bidragsansökan ligger 
under beloppsnivån.  

          15 000 0 

Qom Ut festival 2015.  
Bidrag hanteras inom Regional utveckling. 

           130 000 0 

Parkinssons lag 
- Kent Larsson. 
Ansökan behöver utvecklas. 

           200 000 0 

Sommarkvällar på Dalen, Film och Foto. 
Ansökan bör hanteras inom den egnakommunen. 

450 000 0 

Våra Nordiska Väsen,  
- Jonathan Meza Howes.  
Ansökande part erbjuds kunskapsstöd  inom Kultur och 
utveckling för manusutveckling. 

110 000 0 

- Writeaway 
- Erica Elfström.  
Bidragsstöd ges genom Kultur och utveckling. 

40 000 0 

Österängens Konsthall, 
Föreningen Österängens Konsthall.  
Projektet bör   hanteras inom den egna kommunen. 

350 000 0 

Summa förslag till bidrag  410 000 
 

Avstämning utgiftsram 
Enligt förslag som här redovisas så disponeras 410 000 kronor ur ramen. 
 

 Belopp 
Fullmäktiges anvisade utgiftsram  6 860 000 
Organisationsbidrag –beslut RD 2014-12-01, § 150 -1 034 000 
Utvecklingsbidrag    -beslut RD 2014-12-01,§ 150 -1 650 000 
Arrangörsbidrag – beslut enligt delegation 0 
Här redovisade förslag till utvecklingsbidrag - 410 000 
Återstår av ramen   3 766 000 
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Beslutsunderlag 
Regional kulturplan 2015 – 2017 
Inkomna ansökningar. 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr   Ulrika Geeraedts 
regiondirektör   regional utvecklingsdirektör 
 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga sökanden 
Utbildning och kultur 
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