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Bidrag till Jönköpings läns arkivförbund 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
• Jönköpings läns arkivförbund beviljas 50 000 kronor ur 

anslaget för kulturbidrag 
• Ge regionledningskontoret i uppdrag att se över formerna 

för kulturbidrag så att detta kan presenteras på nämndens 
sammanträde i mars. 

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. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen och nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har genom tidigare 
beslut disponerat 6,9 miljoner kronor. 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 
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Malin Wengholm   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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Utbildning och kultur  
Staben 
 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Kulturbidrag 

Förslag till beslut 
• Jönköpings läns arkivförbund beviljas 50 000 kronor ur anslaget för 

kulturbidrag 

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. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen och nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet har genom tidigare beslut disponerat 6,9 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 

• verksamhetsbidrag för stadigvarande verksamhet enligt bidragpolicy 
fastställd av regionfullmäktige 2015-06-16, § 103.  

• arrangörsbidrag enligt riktlinjer beslutade av regionfullmäktige  
2015-06-16, § 103 

• utvecklingsbidrag och kulturpolitiskt motiverade bidrag enligt riktlinjer 
beslutade av regionfullmäktige 2015-06-16 § 103 
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Ur ramen finansieras även regionens kultur- och arbetsstipendier samt särskilda 
aktiviteter som följer av kulturplanens utveckling och implementering. 

Kulturbidrag - tidigare beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen 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 

 
Regionala utvecklingsdelegationen och Nämnden för arbetsmarknad, 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 

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  
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”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 

2015-06-17  
Teater i 300 000 
Vandalorum (årligt beslut 2015-2017) 1 000 000 
Arrangörsbidrag 400 000 
Stipendier 110 000 
Kulturting 150 000 
Samverkansmodell 150 000 
Crowdfounding 65 000 
2015-10-07  
Österängens konsthall 80 000 
Summa 6 899 000 

 

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 

Jönköpings läns arkivförbund 
Enligt stadgarna ska förbundet ta tillvara medlemmarnas och regionens 
intresse i arkivfrågor. Arkivens dag anordnas årligen som en del i arbetet. 
I kulturplanen framgår att ”För att arkivverksamheten i regionen skall 
kunna utvecklas på ett positivt sätt krävs en stärkt infrastruktur och ett 
tydliggörande av roller och ansvarsområden inom arkivväsendet.  
Jönköpings kommun bidrar med motsvarande belopp i form av 
arbetskraft. Jönköpings läns arkivförbund bör få den övergripande rollen 
som samordnare inom arkivväsendet”. 

50 000 50 000 
 
 

RMX spelarena - Under 2014 beslutade dåvarande Regionala 
utvecklingsdelegationen att avsätta medel för projektet. Projektet 
genomfördes inte varför dessa medel återförts årets ram. 

 -105 000 
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Avstämning utgiftsram 
 

 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 
Utvecklingsbidrag -    beslut ANA 2015-06-17 -2 175 000 
Utvecklingsbidrag -    beslut ANA 2015-10-07 -80 000 
Förslag enligt ovan -50 000 
RMX spelarena – återföring av ej genomfört projekt (beslut 
2014) 

105 000 

Återstår av ramen    156 000 
 

Beslutsunderlag 
Regional kulturplan 2015 – 2017 
 

Beslutet skickas till 
Jönköpings läns arkivförbund 
Utbildning och kultur 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr   Carl-Johan Sjöberg 
Regiondirektör   Tf. direktör för utbildning och kultur 
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