
 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet § 1-9 
Tid: 2019-10-08 kl. kl.09.00-12.10 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: Beslutande:  
Adam Starck (S) Ordf. 
Hans Jarstig (KD)  
Raymond Pettersson (C) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Heinpalu (MP) deltar ej i § 7 pga. jäv 
Kristina Nero (V) 
Ulf Svensson (SD)   
 
Övriga:  
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling  
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och 
livsmiljö  
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§1  Välkomsthälsning 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och tjänstemän välkomna 
till Kulturutskottet där fokus ska läggas på en fungerande och bra 
kulturverksamhet i regionen utifrån armlängdsprincipen. 
 
Samtliga ledamöter och tjänstemän presenterar sig. 

§2  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 
tillägg: 

• Uppföljning av tidigare beslut  
• Ramar och område för utskottet  
• Folk och kultur 2020 

§3  Aktuellt 
Följande noteras och diskuteras: 

• Bedömning av kulturbidrag och uppföljning.  
• Revidering av policy och riktlinjer för bidragsgivning 

presenteras vid nämnden i november. 
• Nämndens uppdrag att se över processen kring 

bidragshantering av arrangörs- utvecklings- och 
verksamhetsbidragen, träder i kraft 2020. 

• Redovisning av prognos för bl.a. Smålands musik och 
teater hanteras vid delårsbokslutet. 
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• Pågående medarbetarenkät är likadan i hela 

organisationen, resultatet klart under hösten.  
• Jörgen Lindvall har slutat sin tjänst som kulturchef och 

Ante Jakovic har gått in som T.f. Rekryteringsprocessen 
klar efter årsskiftet.  

• Kulturforum den 16 november i Gislaved. 
• Statistik över fördelning av kulturbidraget under de 

senaste 5 åren önskas, inför kommande beredning. 

§4  Årshjul – kulturfrågor 
Årshjul 2019 nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
anmäls och läggs till handlingarna 

§5  Uppdrag från presidiet 
Presidiet i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
har gett kulturutskottet i uppdrag:  

• Att bereda Paul Petersons stipendium  
• Att utföra årliga verksamhetsdialoger med mottagare av 

verksamhetsbidrag enligt kulturplan 
• Att bereda kulturbidrag i form av verksamhets- 

utvecklings- och arrangörsbidrag 
• Att följa upp och bereda kulturplanen 

 
Kulturutskottet föreslår att ordföranden bjuds in till kommande 
presidiemöte med nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet för att bland annat diskutera Kulturutskottets mandat 
och ramar. 

§6  Önskad information till nästa möte 
• Regionledningskontoret tar fram förslag till tidsplan inför 

framtagande av ny kulturplan. 
• Kulturutskottet önskar bjuda in Lars Wallström till 

kommande kulturutskott för att redogöra för ekonomisk 
uppföljning och statistik inför kommande 
verksamhetsdialoger. 

• Ordföranden och Ante Jankovic återkommer med förslag 
på datum inför genomförande av verksamhetsdialoger. 
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• Information önskas vid nämnden angående tidigare beslut 

gällande; Spelkulturinstitut och högre konstnärlig 
utbildning på preparandnivå. Frågan lyfts på nämndens 
sammanträde. 

§7  Kultur- och arbetsstipendier 2019 
Diarienummer: RJL 2019/1013 
 
Jon Heinpalu (MP) anmäler jäv, han lämnar sammanträdet och 
deltar ej handläggningen av ärendet. 
 
Beslut 
Kulturutskottet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet bevilja 

1. Kulturstipendium 2019 på 50 000 kronor 

2. Arbetsstipendium 2019 på 50 000 kronor 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län vill med kultur- och arbetsstipendierna 
stödja och uppmuntra framstående verksamhet inom 
konstområdena: litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, 
musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30 
• Kriterier kultur- och arbetsstipendier 
• Samtliga sökanden kultur- och arbetsstipendier 2019 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kulturutskottet yrkar bifall till föreliggande förslag men vill 
förtydliga att utskottet till kommande bredningar önskar en mer 
omfattande insyn i bredningsprocessen. 
 
Kristina Nero (V) anmäler att hon inte deltar i beslutet med 
motiveringen att underlaget är otillräckligt. 
 
Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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§8  Sammanträdestider 
Diarienummer: RJL 2019/2042  
 
Sammanträdesdagar för Kulturutskottet 2019/2020 föreslås: 

• 31 oktober 
• 22 november  
• 29 januari 

 
Preliminärt föreslårs även 

• 3 april 
• 25 september 
• 20 november 

§9  Övrigt 
• 26 mars 2020 besök av statens kulturråd 
• Starkt önskemål om att kulturutskottet ges möjlighet att 

delta vid folk och kultur 5-8 februari 2020. 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Adam Starck 
Ordförande 
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