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Utbildning och kultur  
Staben 
 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Kulturbidrag 

Förslag till beslut 
• Bidrag på 300 000 kronor beviljas till Teater i 
• Bidrag på 110 000 kronor avsätts till stipendier 
• Bidrag på 400 000 kronor avsätts till arrangörsbidrag 
• Bidrag på 150 000 kronor avsätts till genomfört kulturting 
• Bidrag på 65 000 kronor avsätts till crowdfunding 
• Bidrag på 150 000 kronor avsätts för samverkansmodellen 
• Bidrag till Vandalorum på 1 000 000 
• Bidrag till Österängens konsthall på 50 000 kronor  

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 anvisat 7,0 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 och nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har genom tidigare beslut disponerat 
4,6 miljoner kronor. 
 

Information i ärendet 
Bakgrund - beslut 
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 
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• 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. 

Kulturbidrag -tidigare beslut 
Landstingsstyrelsens regionala utvecklingsdelegation har genom beslut 
2014-12-01, § 150 godkänt följande verksamhetsbidrag  
  
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 

 
Landstingsstyrelsens regionala utvecklingsdelegation och Nämnden för 
arbetsmarkand, näringsliv och attraktivitet har fattat följande beslut 
 
Tabell: Utvecklingsbidrag 

Projekt Belopp 
2014-03-15 
”JONK”, dansprojekt med fokus på barn och ungdom 
- Jönköpings kommun  (även beslut 2016, 500 000) 

 
 

500 000 
2014-12-01  
”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 
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Plattform för samtidskonst  JKPGL 275 000 
2015-02-04  
Fristadsverksamhet 250 000 
Smålands Kulturfestival 400 000 
2015-03-11  
Eksjö kammarmusikfestival 200 000 
Share Music Sweden 200 000 
2015-05-06  
”BeetMeet” – Musikfestival 
 -Studieförbundet Bilda Sydöst 

75 000 
 

Jönköpings seriefestival 
 -Seriefrämjandet 

60 000 

”Kvarteret K” – förstudie  
 -Eksjö kommun 

75 000 

”The Lost Notes” – förproduktion av dokumentärfilm 
 -Björn Skallström och Per Tengstrand 

100 000 

”Ava” – förproduktion till spelfilmen Ava 
 -Uta Arning   

100 000 

Summa 4 644 000 
 

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. 
 
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 

Teater i 
Teateri bildades 1997 av flera professionella skådespelare och regissörer 
i Jönköping med olika nationell bakgrund. Gruppen nyproducerar varje 
år flera uppsättningar för grundskolan och för unga vuxna/vuxna. Teateri 
utgör den enda fria teatergruppen i Jönköpings län och utför ett viktigt 
arbete för att nå ut med professionell teater till länets barn och ungdom. 
De turnerar med flexibla föreställningar som kan spelas i klassrum, 
gymnastiksalar eller aulor på små orter. Barn och ungdom är deras 
huvudsakliga målgrupp och deras största verksamhet ligger i 
skolturnéer. Deras beställare är oftast mindre kommuner där 
kulturutbudet inte är så stort. De ger även offentliga föreställningar 
landet runt. Och även tagit Småland till världen genom turnéer i Europa 
och Sydamerika. De har framgångsrikt producerat teater i 17 år. Teateri 
är en av de fria grupper i Sverige som idag uppbär nationella bidrag inom 
den fria scenkonsten. Med koppling till den regionala kulturplanens 
kulturpolitiska prioriteringar/kultur med fokus på barn och unga föreslås 
en höjning med 100 000 kr från 200 000  till 300 000 kr. 

  350 000  300 000 

Österängens konsthall 350 000 50 000 
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Föreningen Österängens konsthall bildades i februari 2015 med syfte att 
starta och driva en konsthall på Österängen i Jönköping. Man har som 
idé och vision en konsthall för svensk och internationell samtidskonst 
som också fungerar som mötesplats och ett Community Center i 
Österängens centrum.  
Österängens konsthall bör primärt vara en kommunal angelägenhet, 
detta även om det kommunala fastighetsbolaget Vätterhem stöttar 
verksamheten i sin inledning så har verksamheten och dess innehåll inte 
fått slutgiltigt stöd med ekonomiska medel varken kortsiktigt eller 
långsiktigt arbete från Jönköpings kommun. Ansökan bör ses i 
förhållande till vad som är ett regionalt eller kommunalt uppdrag. 
Regionalt styr kulturplanen och då den innehåller fler tydligt utskrivna 
prioriteringar och satsningar som det idag inte finns finansiering för bör 
det inte tillkomma fler prioriteringar utanför gällande bidragsmedel. 
Då verksamheten inom Österängens konsthall har påbörjats föreslås 
verksamhet komma ifråga för ett mindre utvecklingsbidrag under 1 år, 
som ett stöd för en fristående part som deltar i utvecklingen av 
samtidskonsten inom länet. 
Vandalorum – Centrum för Konst och Design 
”Vandalrum är ett konst- och designcentrum för kvalificerade 
presentationer och program inom konst- och designområdena, men 
också i gränslandet mellan dem. Vandalorum utgör en viktig mötesplats 
för det lokala och regionala, men har också en nationell relevans genom 
sina samarbeten med konstnärer, formgivare, den kreativa sektorn och 
näringslivet i övrigt. Vandalorum är den mest tydliga och tillgängligaste 
noden i regionen för kunskapsuppbyggnad, pedagogik och kreativa 
möten för en positiv utveckling av samtidskonst och design.” 
Ur den regionala kulturplanen där Vandalorum står med som en särskild 
satsning. 
Bidraget föreslås vara 1 miljon om året under åren 2015-2017. 
 

 1 000 000 

 
 
Ur ramen finansieras även särskilda aktiviteter som följer kulturplanens 
utveckling och implementering 
 
 

Projekt  
 

Förslag 
bidrag 

Arrangörsbidrag 
Bidraget riktar sig till och kan sökas av lokala arrangörer i Jönköpings län 
med syftet att ge ekonomiskt stöd för att uppnå: 
ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare 
förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet  
förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid 
stöd för en positiv utveckling av de lokala arrangörerna. 

Arrangörsbidraget kan finansiera maximalt 50 procent av gagekostnaden 
som en arrangör har för en grupp eller enskild person. 
Bidragsgrundande gagekostnad är maximalt 15 000 kronor, 
arrangörsbidraget kan alltså bli högst 7 500 kronor per arrangemang.  
Arrangörsbidraget går att söka under hela året. Ansökan ska lämnas in 
senast en månad innan arrangemanget startar.  

 400 000 

Stipendier 
Kultur- och arbetsstipendier Region Jönköpings län delar varje år ut 
totalt 100 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier för stöd och 
uppmuntran inom konstområdena: litteratur, folkbildning, dans, film och 
rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och 
kulturarv.  
Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull 

 110 000 
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verksamhet inom konstområdena. 
Arbetsstipendiet är avsett för att 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. Annonseringskostnader tillkommer på 10 000 kronor. 
Kulturting 
Kostnader i samband med genomförande av det regionala kulturtinget 
med koppling till skrivningarna i den regionala kulturplanen och rubriken 
Strategi för samråd och samverkan.  
Dessa tillfällen samlar regionens kulturpolitiker och chefstjänstemän. 
Dessa överläggningar utgör en gemensam mötesplats för inspiration, 
kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt 
perspektiv. Fokus ligger på att spegla och följa upp aktuella 
kulturpolitiska utmaningar. Denna mötesplats ska omfatta även 
kulturlivet och civilsamhället. 

 150 000 

Samverkansmodellen inkl. kulturdatabasen 
Tillkommande kontinuerliga kostnader för upprätthållande av 
samverkansmodellen. 
Konferenser, workshop, seminarier bland annat inom SKL, Reglab, 
Myndighetens för kulturanalys, Kulturrådet samt nationell 
kulturdatabas. 
 

 150 000 

Crowdfounding 
CrowdCulture är en crowdfoundingplattform där privata och offentliga 
medel slås ihop i en gemensam pott. Pengar från potten delas ut till de 
kulturprojekt som söker stöd via systemet. Genom CrowdCulture vill 
Region Jönköpings län skapa möjlighet för fler att söka och ta del av den 
regionala kulturbudgeten. Satsningen är ett komplement till redan 
befintliga finansieringsmöjligheter. Filmprojekt kommer att prioriteras. 

 65 000 

 

Avstämning utgiftsram 
Enligt förslag som här redovisas så disponeras 2 225 000 kronor ur ramen. 
 
 
 

 Belopp 
Fullmäktiges anvisade utgiftsram  7 000 000 
Organisationsbidrag –beslut RD 2014-12-01, § 150 -1 034 000 
Utvecklingsbidrag    - beslut RD 2014-02-04,§ 16 -500 000 
Utvecklingsbidrag    - beslut RD 2014-12-01,§ 150 -1 650 000 
Utvecklingsbidrag    - beslut ANA2015-02-04, § 15 -650 000 
Utvecklingsbidrag –   beslut ANA 2015-03-11 §25 -400 000 
Utvecklingsbidrag –   beslut ANA 2015-05-06 §59          -410 000 
Enligt förslag ovan -2 225 000 
Återstår av ramen    131 000 

 

Beslutsunderlag 
Regional kulturplan 2015 – 2017 
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REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr   Ulrika Geeraedts 
regiondirektör   regional utvecklingsdirektör 
 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga sökanden 
Utbildning och kultur 
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