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Avsändare Landstingsfullmäktige  

Nya bidragsformer för kulturaktiviteter  

Bakgrund 
Landstingsfullmäktige har i juni 2008 beslutat om policy och riktlinjer för 

Landstingets bidragsgivning.  

 

En del av dessa riktlinjer avser ”Bidrag till övriga organisationer för regional 

utveckling” vars syfte är att bredda och förnya kulturlivet med ökad tillgänglighet 

till kulturyttringar. 

 

I den regionala kulturplanen 2012 -2014 anges att nya bidragsformer ska 

implementeras och ersätta det befintliga kulturaktivitetsanslaget.  

 

I bilaga redovisas förslag till nya riktlinjer för kulturaktiviteter som föreslås 

ersätta nuvarande riktlinjer 2013-01-01. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att anta föreliggande förslag till riktlinjer för Landstingets bidrag till 

kulturaktiviteter att gälla från och med 2013-01-01. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  
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Förvaltningsnamn  

   

Riktlinjer för kulturaktiviteter 
 

Bakgrund och syfte 
Den regionala kulturplanen 2012-2014 för Jönköpings län framhåller behovet och 

möjligheterna med en utveckling av bidragssystemet med syftet att nå en positiv 

kulturutveckling, öka tillgängligheten, mångfalden och delaktigheten för länets 

invånare. 

Syftet är också att öppna för nya nationella och internationella samarbeten samt 

stimulera nya och befintliga arrangörer och kulturproducenter. 

Nya och bredare bidragsformer ger också en större flexibilitet med att rikta bidrag 

mot enskilda konstområden, utvecklingsområden och målgrupper. 

De nya bidragsformerna ska utöver den regionala kulturplanen även beakta FN:s 

barnkonvention. 

Bidragsområden 
Bidrag ur anslaget för kulturaktiviteter kan ges i form av 

- arrangörsbidrag 

- utvecklingsbidrag 

- bidrag för kulturpolitiskt motiverade uppdrag 

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. 

 

Kriterier 
Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis 

utföras av professionella utövare, det vill sägas av personer som får sin 

huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet. Stödet kan ges i form av en 

arrangörsgaranti för 50 procent av gagekostnaden för en grupp eller enskild 

person. Kostnader för resor, traktamente, lokal, marknadsföring, förmedling eller 
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andra kringkostnader för arrangemanget är inte bidragsgrundande. Garantin får 

inte utgöra del i överskott/vinst, vilket betyder att arrangörsgarantin reduceras 

med intäkter som överstiger 50 procent av gagekostnaden. Kommunala bidrag och 

bidrag från främjandeorganisationer räknas inte som intäkt, utan kan utgöra en del 

av finansieringen. Minimibeloppet är 3 500 kronor och maxbeloppet är 7 500 

kronor. 

 

Verksamhet som till största delen är landstingsfinansierad omfattas inte av stödet. 

Med verksamhet som till största delen är Landstingsfinansierad avses 

kulturverksamheten och kulturutvecklingsverksamheten inom Landstinget, samt 

Länsmuseet, folkhögskolorna och bildningsförbunden. 

Dessa verksamheter kan dock samverka och samarbeta med organisationer som 

uppbär stöd inom stödformen arrangörsbidrag. Organisationer eller föreningar 

som uppbär stöd inom bidragsformerna utvecklingsbidrag eller kulturuppdrag, 

kan inte ta del av arrangörsbidrag så länge man tar del av någon utav dessa 

bidragsformer. 

 

Bidragsformen arrangörsbidrag riktar sig till den ideella sektorn inom 

civilsamhället. 

 

Arrangörsgarantin kan inte sökas av kommersiella arrangörer.  

 

Ansökan och redovisning 
Ansökan kan göras löpande under året. Organisation som erhåller stöd ska efter 

slutfört arrangemang lämna en ekonomisk redovisning som styrks med 

revisionsintyg. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Arrangörsbidragen följs upp två gånger per år och bidragsformen utvärderas efter 

2 år. 

Utvecklingsbidrag 
Bidraget kan sökas av enskilda personer eller grupper som vill utveckla 

kulturverksamhet med stöd i den regionala kulturplanen.  

 

Kriterier 
Bidrag kan ges för utvecklingsprojekt omfattande upp till 3 år. Inriktningen för 

utvecklingsbidraget kan variera över åren. Bidraget kan ingå som del i 

finansieringen av projekt som även får bidrag från Staten, EU-medel eller 

liknande. 

 

Ansökan och redovisning 
Ansökan kan göras vid två tillfällen per år. Ansökningar handläggs av en 

referensgrupp med deltagande av externa sakkunniga. 
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Redovisning ska göras efter avslutad bidragsperiod med ekonomisk redovisning 

som styrks med revisionsintyg samt med svar på ett antal verksamhetsspecifika 

frågor. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Vid flerårigt beviljat bidrag ska verksamheten följas upp och redovisas för 

Landstinget inför nästkommande bidragsår.  

 

Bidragsformen utvärderas efter två verksamhetsår.  

Kulturbidrag/ kulturpolitiskt motiverade bidrag 
Enskilda personer och/eller grupper inom Jönköpings län som vill utveckla 

kulturverksamhet med tydlig koppling till de kulturpolitiska aspekterna i den 

regionala kulturplanen kan erhålla ekonomiskt stöd. 

 

Kriterier 
Kulturuppdrag delas ut till enskild person eller grupp som kulturpolitiken finner 

lämplig och vars verksamhet stödjer en positiv utveckling inom kultursektorn. 

Bidragsformen går inte att söka. En stark koppling till de kulturpolitiska 

aspekterna och dess utvecklingsområden så som de beskrivs i den regionala 

kulturplanen ska tillämpas. Bidraget kan ingå som del i finansieringen av projekt 

som även får bidrag från Staten, EU-medel eller liknande. 

Kulturpolitiska aspekterna 
 Kultur och hälsa 

 Kultur och näringsliv/kulturella och kreativa näringar 

 Barn och unga 

 Mångfald 

 Delaktighet 

 Tillgänglighet 

 Jämställdhet/jämlikhet 

 Utvecklingssamverkan med fokus på forskning och analys 

 Det fria kulturlivet 

 Civilsamhället 

 Interregionala, interkulturella och internationella samarbeten 

 

Bidrag kan erhållas mellan 1-2 år. 

 

Redovisning 
Redovisning ska göras efter avslutad bidragsperiod med ekonomisk redovisning 

som styrks med revisionsintyg samt med svar på ett antal verksamhetsspecifika 

frågor. 
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Uppföljning och utvärdering 
Vid flerårigt beviljat bidrag ska verksamheten följas upp och redovisas för 

Landstinget inför nästkommande bidragsår. 

 

Bidragsformen utvärderas efter två verksamhetsår.  

 

Beslut om bidrag 
Beslut om samtliga bidrag fattas av landstingsstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 186-208 

Tid: 2012-11-13, kl 13:00-16:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 207 

Dnr 

LJ2012 

/1213 

Nya bidragsformer för kulturaktiviteter 
Landstingsfullmäktige har i juni 2008 beslutat om policy 

och riktlinjer för Landstingets bidragsgivning. 

 

Föreligger förslag till nya bidragsformer för 

kulturaktiviteter.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att anta föreliggande förslag till riktlinjer för Landstingets 

bidrag till kulturaktiviteter att gälla från och med 

2013-01-01.  

 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att till regional utvecklingsdirektör delegera att inom 

ramen för kulturanslaget besluta om arrangörsgarantier upp 

till 10 000 kronor.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

             Regional utvecklingsdirektör  

            Ekonomiavdelningen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Lilian Sjöberg-Wärn  

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


