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Förvaltningsnamn  
 
 

Regionala utvecklingsdelegationen 

Kulturbidrag 
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.  

• 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. 

För att ge tidiga och tydliga finansiella förutsättningar för stadigvarande 
organisationer och för organisationer, föreningar och enskilda som sökt 
utvecklingsbidrag redovisas här förslag som disponerar del av utgiftsramen.    

 

Förslag med anledning av bidragsansökningar 

Verksamhetsbidrag 
Regionala utvecklingsdelegation beslutade i december 2013 att uppdra till 
förvaltningen att göra en översyn av regelverket inför 2015 års bidragsgivning. 
För närvarande pågår ett arbete med att se över Landstingets bidragsgivning inom 
samtliga utgiftsområden. Delegationens uppdrag behandlas i den översynen. 
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Bidrag föreslås lämnas till följande organisationer som driver regional verksamhet 
inom kulturområdet.  
 
 

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 

 

Utvecklingsbidrag o kulturpolitiskt motiverade uppdrag 
 

Sökande/ändamål Sökt bidrag Förslag 
bidrag 

”Lycka, en femårsplan”,  
- Stationskooperativ M,  
 
Bidraget riktas mot utveckling av konsthallen 
”Betel”, som har en nationell och 
internationell samtidskonstinriktning. 
Bidraget möjliggör att samtidskonsten 
tillgängliggörs även på en mindre ort som 
Mariannelund. 
 

150 000 75 000 

”Letterbox Club Sverige” 
- Primärkommunal samverkan  
 
Detta är ett projekt som anknyter till den 
regionala kulturplanen och den regionala 
biblioteksplanen med dess inriktning för 
läsfrämjande åtgärder. Länsbibliotek 
Jönköping medverkar i projektets 
genomförande vilket också stärker samverkan 
inom regionbildningen. 
 

700 000 200 000 

Litteraturfestivalen 2015,  
- Nässjö kommun.  
 
Projektet har koppling till kulturutvecklingen 
i länet avseende litteratur och ligger inom 
ramen för den regionala kulturplanen och den 
regionala biblioteksplanen 

150 000 100 000 

 
Jönköpingskravallerna,  
- Affekt film. Sökt bidrag:  

 
250 000 

 
100 000 
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Jönköpings kravallerna" har som filmidé ett 
aktuellt tema som anknyter starkt till 
regionens övergripande arbete med 
minoritetsspråken i Sverige och dess 
historiska förutsättningar 
Polarcenter, Grenna Museum.  
 
Polarcenter är en av de kulturarvsinstitutioner 
som har nationell särart och internationell 
status. I samverkan mellan länets museer kan 
Polar center medverka till en 
museipedagogisk utveckling i hela länet. 
Utvecklingsbidraget är en direkt konsekvens 
av det tidigare kulturpolitiskt motiverade 
uppdraget. Bidraget betalas ut då den 
sökande kan visa full finansiering för 
projektets genomförande. 
 

1 800 000 500 000 
(vardera åren 
2015 o 2016) 

Connecting Creativity,  
- Kultivera.  
 
Ett tvärkonstnärligt projekt med internationell 
samverkan. Bidrag har givits de två 
föregående åren och nu föreslås bidrag ett 
tredje år för att ge stabilitet inför framtiden. 
Samtal med projektägaren initieras för att ta 
del av information om den framtida 
verksamheten och finansieringen. 
 
 

257 000 200 000 

Inspiration Scenkonst, 
- Riksteatern i Jönköpings län.  
 
Projektet innebär att kartlägga och att skapa 
modeller för att inspirera och entusiasmera 
fler till att aktivt arrangera 
dansföreställningar främst för barn och unga. 
Därigenom ge möjlighet för publik och 
aktörer att hitta sin plattform för dans i länet. 
Samverkan ska ske med andra regionala 
utvecklings-verksamheter inom dansen samt 
med Riksteaterns utökade dansuppdrag och 
Riksteaterns danskompani Cullbergbaletten. 

900 000 200 000 
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”Plattform för samtidskonst JLPGL” 
Regionala utvecklingsdelegationen beslöt den 
2 december 201 att anvisa 325 000 kronor för 
projektet. 
 
”Plattform för samtidskonst JLPGL”, är ett 
samlat namn på ett strategiarbete för att 
stärka och utveckla bildkonsten länet 2014-
2016. Satsningen omfattar flera delprojekt 
som är sammankopplade till varandra på 
olika sätt och har som syfte att bidra till att 
skapa en kritisk massa kring samtidskonsten i 
länet, något som saknas idag och som är en 
förutsättning för bild- och formutvecklingen i 
länet.  
 
Ett finansiellt stöd bör ges 2016 men 
omfattning får prövas vid senare tillfälle. 

  
275 000 

Österängens konsthall –pilotprojekt,  
- Bostads AB Vätterhem.  
 
Detta är ett i huvudsak ett  kommunalt 
projekt. 
 

250 000 0 

Kulturnatt i Gislaved, Film och form.  
 
Detta är ett lokalt arrangemang och inte ett 
utvecklingsprojekt. 

 

50 200 0 

Streetdance-festival Tranås, 
- Folkets Hus i Tranås.  
 
Ett arrangemang som inte är av  
utvecklingsprojektkaraktär 

211 000 0 

A fistful of dice”, Cold Coffee.  
 
Ett filmprojekt som måste utvecklas 
ytterligare.  

 

65 000 0 

 
Nätverk för afrikaner i Sverige/Afro 
Nation,  Heritage (Festival of African 
Culture). 

Ett lokalt/kommunalt arrangemang 

 
100 000 

0 

 
Poetisk gestaltning, Populär poesi.  
 
Ett projekt som huvudsakligen äger rum 
utanför länet. 

 

 
200 000 

0 
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Utvidgad Skulpturrevolt,  
- Skådebanan i Jönköpings län.  
Bidrag har utgått två år tidigare till i princip 
samma projektinnehåll.  Projektet måste 
utvecklas ytterligare. 

130 000 0 

 
Två ytterligare bidragsansökningar som kan anses vara kulturpolitiskt motiverade 
är under beredning  
- ”Global folkrörelse i Jönköpings län”, Jönköpings läns Folkrörelsearkiv. 
- Kammarmusikfestival, Eksjö kommun.  

Avstämning utgiftsram 
Enligt förslag som här redovisas så disponeras 2 684 000 kronor ur ramen. 
 

 Belopp 
Fullmäktiges anvisade utgiftsram  6 860 000 
Disponerat för organisationsbidrag -1 034 000 
Disponerat för utvecklingsbidrag -1 650 000 
Återstår av ramen   4 176 000 

 

Förslag till beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslås besluta 
 
att godkänna föreslagen bidragsgivning inom kulturområdet. 
 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

Göran Stenström  
t f regional utvecklingsdirektör 
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