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Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 

 
Plats: Regionens hus, Sal B 

§5 Utvecklingsbidrag film 
Diarienummer: RJL 2016/3505 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• bevilja 150 000 kr i utvecklingsbidrag film: manus- och 
förproduktionsstöd ur 2016 års utgiftsram för 
kulturbidrag. 

 
Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 10,2 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.   
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-08 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson   
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UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Strand 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-11-08 RJL 2016/3505 

  

 

   

Utbildning och kultur   
Lars Johansson  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Utvecklingsbidrag film  

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  

• att bevilja 150 000 kr i utvecklingsbidrag film: manus- och 
förproduktionsstöd ur 2016 års utgiftsram för kulturbidrag. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 10,2 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.   

Information i ärendet 
Utvecklingsbidrag för film ska stimulera nya filmare och nya berättelser med 
koppling till Jönköpings län. Stödet riktar sig till filmprojekt som befinner sig i 
förproduktionsstadium där utvecklingsbidraget för film är till för att utveckla 
filmarbetet i ett inledande stadium och kan exempelvis användas till handledning i 
att utveckla historien till ett färdigt manus, rekognoscering av inspelningsplats, 
casting med mera.  

Utvecklingsbidrag som föreslås beviljas: 
Projekt Sökt bidrag Förslag 

bidrag 
Terje 
Nils-Hugo Produktion AB 
En dokumentärfilm om naturfotografen Terje Hellesö, Mullsjö, som 
utsågs till ”Årets Naturfotograf 2010” och några månader senare 
upptäcktes ha manipulerat flera av sina mest kända fotografier. Filmen 
vill problematisera och nyansera bilden av Terjes livsval och den 
medieuppståndelse som uppstod vid avslöjandet. 

150 000 150 000 

Summa  150 000 
 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-11-08 RJL 2016/3505 

 
 

 

 Avstämning utgiftsram 
 Belopp 
Fullmäktiges anvisade utgiftsram 10 286 000 
Verksamhetsbidrag, beslut ANA 2015-12-09 § 167 -4 706 000 
Utvecklingsbidrag, beslut ANA 2015-12-09 § 167 -3 420 000 
Arrangörsbidrag, beslut ANA 2015-12-09 § 167 -750 000 
Kulturplanens utveckling och implementering, beslut 
ANA 2015-12-09 § 167 

-425 000 

Fristäder, beslut ANA 2015-12-09 § 167 -225 000 
Utökat bidrag Teateri, beslut ANA 2016-04-27 § 12 -550 000 
Utvecklingsbidrag film, beslut ANA 2016-05-17 §12 -200 000 
Omdisponering kvarvarande medel arrangörsbidrag m.m.               -150 000 
Filmbidrag enl förslag ovan 150 000 
Återstår att fördela 10 000 

 

Beslutsunderlag  
• Regional kulturplan 2015-2017 
• Ansökning utvecklingsbidrag (RJL 2016/3505) 

 
Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur stab 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör 
  

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur 
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