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Plats: Malin Wengholms tjänsterum 

§12 
 
Utökat verksamhetsbidrag till Teateri – 
omdisponering av medel 
Diarienummer: RJL 2016/833 
Beslut: Presidiet föreslår att nämnden beslutar  

• att utöka ramen för kulturbidrag med 550 000 kronor genom 
minskning av ramen för Smålands Musik och Teater. 

• att bevilja 550 000 kronor i utökat verksamhetsbidrag till 
Teateri, som då totalt uppgår till 950 000 kronor.  

 
Sammanfattning 
Verksamhetsbidrag för 2016 har beviljats med 400 000 kronor för 
Teateris verksamhet. Jönköpings kommun bidrar med 850 000 
kronor och staten med 1 040 000 kronor. 
 
Smålands Musik och Teater har sedan många ett samarbetsavtal 
som med Teateri inom barn- och ungdomsteater. Avtalet har 
inneburit att ett årligt bidrag har utbetalts samt därutöver har 
resurser för bland annat marknadsföring och ateljéer 
tillhandahållits.   
 
Beslutet skickas till: 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 
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Malin Wengholm Torbjörn Eriksson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Charlotte Jerkelund 
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Utbildning och kultur  
Avsändare  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

Utökat verksamhetsbidrag till Teateri – 
omdisponering av medel 

Förslag till beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• att utöka ramen för kulturbidrag med 550 000 kronor genom minskning av 
ramen för Smålands Musik och Teater. 

• att bevilja 550 000 kronor i utökat verksamhetsbidrag till Teateri, som då 
totalt uppgår till 950 000 kronor.  

 

Sammanfattning 
Verksamhetsbidrag för 2016 har beviljats med 400 000 kronor för Teateris 
verksamhet. Jönköpings kommun bidrar med 850 000 kronor och staten med 
1 040 000 kronor. 
 
Smålands Musik och Teater har sedan många ett samarbetsavtal som med Teateri 
inom barn- och ungdomsteater. Avtalet har inneburit att ett årligt bidrag har 
utbetalts samt därutöver har resurser för bland annat marknadsföring och ateljéer 
tillhandahållits.   
 

Information i ärendet 
Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 9,7 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.  
 
Verksamhetsbidrag för 2016 har beviljats med 400 000 kronor för Teateris 
verksamhet. Jönköpings kommun bidrar med 850 000 kronor och staten med 
1 040 000 kronor. 
Smålands Musik och Teater har sedan många ett samarbetsavtal som med 
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Teateri inom barn- och ungdomsteater. Avtalet har inneburit att ett årligt 
bidrag har utbetalts samt därutöver har resurser för bland annat 
marknadsföring och ateljéer tillhandashållits. 
 
Strävan är att bidrag till organisation i normalfallet endast ska betalas ut från ett 
ställe i regionen. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan från Teateri, Dnr 2016/833 
• Nämndens beslut om kulturbidrag, Dnr 2015/2403 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 
Utbildning och kultur stab 
Smålands Musik och Teater 
Teateri 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör 
  

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur 
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