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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 

§6 Kulturbidrag 2017 
Diarienummer: RJL 2016/3505, 928 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

1. bevilja 6 318 000 kronor i verksamhetsbidrag till 
organisationer enligt redovisad sammanställning   

2. bevilja 844 000 kronor i utvecklingsbidrag för projekt 
enligt redovisad sammanställning 

3. avsätta 1 000 000 kronor till arrangörsbidrag 
4. avsätta 825 000 kronor för kultur- och arbetsstipendier, 

fristäder samt kulturplanens utveckling och 
implementering 

 
Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i budget för 2017 anvisat 10,7 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. Ur ramen ska även finansieras regionens 
kultur- och arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av 
kulturplanens utveckling och implementering. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-09 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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Utbildning och kultur   
Lars Johansson  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Kulturbidrag 2017  

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. beviljar 6 318 000 kronor i verksamhetsbidrag till organisationer 
enligt redovisad sammanställning   

2. beviljar 844 000 kronor i utvecklingsbidrag för projekt enligt 
redovisad sammanställning 

3. avsätter 1 000 000 kronor till arrangörsbidrag 
4. avsätter 825 000 kronor för kultur- och arbetsstipendier, fristäder 

samt kulturplanens utveckling och implementering 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budget för 2017 anvisat 10,7 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. Ur ramen ska även finansieras regionens kultur- och 
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens utveckling och 
implementering. 

Information i ärendet 
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och 
enskilda som driver verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och 
inriktningar. Stöd kan ges i tre olika former enligt policy och riktlinjer för 
bidragsgivning beslutad av regionfullmäktige 2016-09-27 § 93: 

• verksamhetsbidrag 

• arrangörsbidrag  

• utvecklingsbidrag  

Verksamhetsbidrag  
Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i 
Jönköpings län. Organisationen ska bedriva permanent verksamhet och ha sin 
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huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet. Verksamheten ska vara viktig för 
regionens kulturpolitiska infrastruktur.  
 
För att vara aktuell för verksamhetsbidrag ska organisationen: 

• vara en juridisk person verksam i Jönköpings län 
• ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet, exempelvis dans, 

musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, 
museum och kulturarv 

• stödja den regionala kulturplanens mål och kulturpolitiska prioriteringar 
• ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och 

attraktionskraft 
• samarbeta och samverka med andra aktörer 

 
Storleken på verksamhetsbidraget beror på verksamhetens omfattning samt hur 
väl den stödjer den regionala kulturplanens mål och inriktning. 
 

Följande organisationer föreslås få bidrag för sin verksamhet 2017: 
 
Organisation 2016 Sökt 2017 Förslag 

2017 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv 1 951 000 1 981 765 2 004 000 
Riksteatern Jönköpings län 810 000 810 000 832 000 
Teateri 950 000 1 040 000 976 000 
ShareMusic & Performing Arts 600 000 1 000 000 617 000 
Jönköpings läns Hembygdsförbund 90 000 150 000 93 000 
Sydöstra Folkets hus och Parkregion 69 000 85 000 71 000 
Jönköpings läns arkivförbund 50 000 50 000 50 000 
Jönköpings läns hemslöjdsförbund 40 000 50 000 42 000 
Jönköpings läns distrikt av 
Bygdegårdarnas Riksförbund 

36 000 37 000 37 000 

Jönköpings läns konstförening 23 000 45 000 24 000 
Sveriges Konstföreningars riksförbund 
distrikt Jönköping 

21 000 35 000 22 000 

Smålands konstarkiv 493 000 550 000 550 000 
Stiftelsen Museum Vandalorum 0 1 100 000 1 000 000 
Föreningen Ryhovsminnen 41 000 44 212 0 
Föreningen Norden Jönköpingsdistriktet 9 000 9 000 0 
Min(i)opera 0 200 000 0 
Jönköpings läns FN-distrikt 0 25 000 0 
Soldathemmet Eksjö 62 000 0 0 
Sverigefinska Riksförbundet 11 000 0 0 
Summa 5 256 000 7 211 977 6 318 000 
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Kommentarer verksamhetsbidrag 
Stiftelsen Museum Vandalorum står som en särskild satsning i den regionala 
kulturplanen 2015-2017. 2015 beviljades utvecklingsbidrag på 1 000 000 kr per 
år 2015-2017 (Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-06-
17 §87, LJ 2015/244). I handlingsplan för särskilda satsningar i kulturplanen 
(Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 2016-04-27 §53, RJL 
2016/238) föreslås att beviljat bidrag ska överföras till verksamhetsbidrag inför 
2017. 
Smålands Konstarkiv får 2017 ett utökat verksamhetsbidrag i koppling till 
verksamhetsförändring och -utökning. 
Föreningen Norden Jönköpingsdistriktet bedöms inte uppfylla kriterier för 
verksamhetsbidrag enligt bidragspolicyn.   
Föreningen Ryhovsminnen bedöms inte uppfylla kriterier för 
verksamhetsbidrag enligt bidragspolicyn.   
FN-förbundet Jönköpings läns distrikt bedöms inte uppfylla kriterier för 
verksamhetsbidrag enligt bidragspolicyn.   
Min(i)opera bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag enligt 
bidragspolicyn.   
Soldathemmet Eksjö har inte inkommit med ansökan inför 2017.  
Sverigefinska Riksförbundet har inte inkommit med ansökan inför 2017. 
 

Utvecklingsbidrag 
Utvecklingsbidragets syfte är att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter 
samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i den Regionala 
utvecklingsstrategin och den Regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till 
utvecklingsprojekt på upp till tre år.  
 
Bidraget ska bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till 
kulturyttringar i hela Jönköpings län. 
 
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.  
 
Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets 

• regionala potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, 
utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids 
utanför den egna orten 

• möjlighet till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och 
involvera nya målgrupper 

• möjlighet att motverka diskriminering 
• nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment 
• konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer. 
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Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den 
regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet 
och FN:s barnkonvention. 
 
Regionens verksamheter kan söka utvecklingsbidrag som medfinansiering till 
projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande.  
 
Tabell: Tidigare inriktningsbeslut   
Connecting Creativity, Kultivera 300 000 300 000 
Stiftelsen Museum Vandalorum 1 000 000 0 
Summa 1 300 000 300 000 

 
Stiftelsen Museum Vandalorum överförs inför 2017 till verksamhetsbidrag.  
 
Tabell: Ansökningar om utvecklingsbidrag som föreslås beviljas  
Österängens konsthall 350 000 350 000 
JKPG Dance festival, Bilda Sydöst 118 784 118 000 
ilYoung, Kultur och utveckling/dans 184 000 150 000 
Rörande rörelse, Kultur och utveckling/dans 380 000 350 000 
Hemslöjd Humaniora, Kultur och 
utveckling/hemslöjd 

300 000 300 000 

Eksjö kammarmusikfestival, Eksjö kommun 200 000 150 000 
AVA, UMA Pictures 100 000 50 000 
Mina sanna lögners historia, LodeDetlof Produktion 76 000 76 000 
Summa 1 708 784 1 544 000 

 
Tabell: Ansökningar om utvecklingsbidrag som föreslås avslag  
Tranås at the fringe, Populär Poesi 100 000 0 
Screen dance festival, Smartse AB/Cyntia Botello 300 000 0 
Tillgängligare smultronställen, Jönköpings läns 
museum 

965 000 0 

Festival 2.0, Huskvarna Folkets Park 1 250 000 0 
Bä bä krokodil, Min(i)opera 90 000 0 
A Dove in Winter, Keur Yakaar 187 000 0 
Varubussen, Erik Hugander 100 000 0 
The Girl Who Didn't Wanna Leave, Firdaus Bohari 35 000 0 
Nordiska sagor, Film och Foto 288 929 0 
Efter IDA, FLICKFILM GbR 50 000 0 
Summa 3 365 929 0 
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Utvecklingsbidrag 
Projekt Konstområde Förslag bidrag 
Österängens konsthall 
Österängens konsthall  
Projektet syftar till att utveckla Österängens 
konsthalls roll i den samtida konstscenen i länet 
samt utveckla den utåtriktade, demokratiska 
och deltagande delen av konsthallens 
verksamhet. Österängens konsthall bedriver 
sedan 2015 utställningsverksamhet, pedagogisk 
verksamhet samt arrangemang med olika 
kulturyttringar och vill genom ett större fokus 
på uppsökande och deltagande/egenskapande 
verksamhet nå nya målgrupper, 
samverkansparter och tillgängliggöra 
samtidskonst. 

Bild och form 350 000 

JKPG Dance festival 
Bilda Sydöst 
Projektet innefattar en dansfestival i Jönköping 
med fokus på barn och unga, samt en länsturné 
för att involvera deltagare i samtliga kommuner 
i festivalen och erbjuda fria workshops lokalt. 
Syftet är att förena och skapa mötesplatser för 
barn, unga och eldsjälar i länet, att öka intresset 
för dans samt utveckla samarbete och skapa 
nätverk mellan amatörer och professionella 
dansverksamheter. 

Dans 118 000 

Hemslöjd Humaniora 
Kultur och utveckling hemslöjd 
Projektet är ett främjandeprojekt för handgjort 
skapande i förhållande till mänskliga 
perspektiv. Med ett tvärdisciplinärt och 
bildande perspektiv ska hemslöjd lyftas in i 
olika fält och fördjupa samt bredda synen på 
det handgjorda skapandet. I samverkan med 
lokala och nationella aktörer ska ett antal 
aktiviteter och händelser arrangeras och 
produceras, med varierande utförandeform 
utifrån vilken frågeställning som lyfts. Exempel 
kan vara seminarier, poddradio, kortfilmer 
m.m.  
 
Projektet är treårigt och söker stöd för år 1. 
Projektet söker bidrag från Nämnden för 
hemslöjdsfrågor. Beslutet förutsätter och 
grundas på att övrig medfinansiering infrias. 

Hemslöjd 300 000 
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Rörande rörelse 
Kultur och utveckling dans/hemslöjd 
Projektet är tvärkonstnärligt och syftar till att 
öka kunskap och ge fördjupad förståelse för 
dans, hemslöjd och musik, att utveckla nya 
konstnärliga möten och att tillsammans med 
deltagare och publik utforska konstformerna i 
kombination med teknik.  
 
Projektet delfinansieras av Jönköpings läns 
museum och kultur och utveckling 
dans/hemslöjd, samt söker bidrag från 
Kulturrådet. Beslutet förutsätter och grundas på 
att övrig medfinansiering infrias. 

Hemslöjd, 
dans, musik 

350 000 

Eksjö kammarmusikfestival 
Eksjö kommun 
Eksjö kammarmusikfestival är omnämnd som 
en särskild satsning i den regionala 
kulturplanen 2015-2017 för att under 
planperioden stödjas för att skapa ytterligare en 
plattform för konstmusiken. 

Musik 
 

150 000 

ilYoung 
Kultur och utveckling dans 
Projektet innefattar en förstudie som genomförs 
tillsammans med Gislaveds kommun, med 
syftet att stimulera kommunen att bygga upp en 
långvarig och hållbar residensverksamhet för 
dans. Ett professionellt ungdomskompani 
verkar i kommunen under sommaren 2017 och 
arbetar fram en produktion som sedan spelas i 
Gislaved och Jönköping. Dansutövare i länet 
erbjuds att delta i aktiviteter kopplade till 
residenset. Projektet har beviljad finansiering 
från Gislaveds kommun. 

Dans 
 

150 000 

Ava 
UMA Pictures 
En barn- och familjefilm om en nioårig flickas 
resa från utanförskap och rädsla till acceptans 
och mod.  

Manus- och 
förproduktions
stöd film 

50 000 

Mina sanna lögners historia 
LodeDetlof Produktion 
Ett autobiografiskt filmprojekt där fiktion och 
verklighet blandas och berättar historien om 
relationen mellan filmskaparen och dennes 
imaginära tvillingbror, samt utforskar sociala 
gränser mellan religiösa och icke-troende. 

Manus- och 
förproduktions
stöd film 

76 000 
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Tranås at the fringe 
Populär Poesi 

Bild och form, 
dans, 
film/rörlig 
bild, litteratur, 
musik, teater 

Avslag 

Screen dance festival 
Smartse/Cyntia Botello  

Dans, film Avslag 

Festival 2.0 
Huskvarna Folkets Park 

Musik Avslag 

Bä bä krokodil  
Min(i)opera 

Musik, teater 
 

Avslag 

Tillgängligare smultronställen 
Jönköpings läns museum 

Museum/kultur
arv 

Avslag 

Varubussen 
Erik Hugander 

Manus- och 
förproduktions
stöd film 

Avslag 

Nordiska sagor 
Film och Foto 

Manus- och 
förproduktions
stöd film 

Avslag 

Efter Ida 
FLICKFILM GbR 

Manus- och 
förproduktions
stöd film 

Avslag 

A Dove in Winter 
Keur Yakaar  

Manus- och 
förproduktions
stöd film 

Avslag 

The Girl Who Didn’t Wanna Leave 
Firdaus Bohari 

Manus- och 
förproduktions
stöd film 

Avslag 

 

Arrangörsbidrag 
För beslut om arrangörsbidrag enligt särskilda riktlinjer och delegationsordning 
föreslås 1 000 000 kronor avsättas.  
 
Tabell: Avsättning för arrangörsbidrag 
Arrangörsbidrag 2016 2017 
Arrangörsbidrag 750 000 1 000 000 

Summa 750 000 1 000 000 
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Kulturplanens implementering och utveckling 
Ur utgiftsramen för kulturbidrag ska även regionens kultur- och arbetsstipendier 
samt aktiviteter som följer av kulturplanens utveckling och implementering 
finansieras.  
 
Kulturplanens implementering och utveckling 2016 Förslag 

2017 
Fristäder 225 000 300 000 
Stipendier 110 000 110 000 
Kulturting   100 000 100 000 
Samverkansmodell inkl. Kulturdatabasen 150 000 250 000 
Crowdfunding 65 000 65 000 
Summa 650 000 825 000 

 

Avstämning utgiftsram  
    Belopp 
Fullmäktiges anvisade utgiftsram  10 712 000 
Förslag till beslut  -9 987 000 
Återstår att disponera  725 000 

Beslutsunderlag  
• Regional kulturplan 2015-2017 
• Ansökningar utvecklingsbidrag (RJL 2016/3505) 
• Ansökningar verksamhetsbidrag (RJL 2016/928) 

 
Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur stab 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör 
  

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur 
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