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Närvarande 
Beslutande Adam Starck (S) Ordf. 

Hans Jarstig (KD)  
Raymond Pettersson (C) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
 

Övriga Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
Annie Johansson, kulturutvecklare 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

     Adam Starck (S) 
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§ 9  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, följande tillägg tas upp 
under punkten övrigt: 

 Övrig fråga från Kristian Nero 
 Bibliotekssamverkan 
 Arkivförbundets framtid 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 10  
 
Aktuell information 
 

 Lägesrapport dans redovias. 
 Arbetsbefriad regional utvecklingsdirektör. 
 Fördröjning av rekrytering av kulturchef och chef vid Smålands 

musik och teater. 
 Ante Jankovic träffa Kulturrådet tillsammans med ANA nämndens 

presidium nästa vecka, förslag till åtgärder för att få utökade anslag 
diskuteras. 

 Share Music träffar ANA presidiet den 30 september. 
 Uppstart av ansökning av kulturbidragen drar igång, nya 

ansökningsformulär och information går ut. 
 Kulturforum kommer inte att genomföras i november och skjuts 

förslagsvis fram till vårvintern 2021. 
 Kulturfesten har avslutats och över 4300 har streamat och tagit del 

av programmet. En utvärdering av Kulturfestens genomförande har 
påbörjats. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 11  
 
Sydsvenska filmutredningen 
Diarienummer: RJL 2020/1875 

Beslut  
Kulturutskottet 

 Har tagit del av den sydsvenska filmutredningen och meddelar att 
Kulturutskottet är positiv till utredningen men önskar att man ser 
över finansieringen i sin helhet. 

Sammanfattning  
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav i maj 2019 ett gemensamt 
uppdrag till de båda utskotten kultur och regional utveckling att genomföra 
en filmutredning med fokus på att öka produktionen av film och rörlig bild i 
Sydsverige. Den utredningen är nu klar och Region Jönköpings län behöver 
lämna sitt svar på hur utredningen ska hanteras. 
 
Kulturutskottet diskuterar den sydsvenska filmutredningen, beslut i ärendet 
tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
 Utredningen: Film- och Tv-produktion som tillväxtmotor i 

Sydsverige. Hur gör vi?    
 Skrivelse angående behandling av filmutredningen 

Beslutet skickas till 
Presidiet nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 12  
 
Uppdragsbeskrivningar 
Diarienummer: RJL 2018/456 

Beslut  
Kulturutskottet 

 Föreslår att presidiet ger Kulturutskottet i uppdrag att göra en 
översyn av uppdragsbeskrivningarna så att de taktar med den nya 
kulturplanen inför kommande verksamhetsår. 

Sammanfattning  
Uppdragsbeskrivningarna löper ut 2020 och en översyn av dessa behöver 
göras.  

Beslutsunderlag 
 Uppdragsbeskrivningar 2018-2020 

Beslutet skickas till 
Presidiet  nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 13  
 
Övriga frågor 
 
Kristina Nero (V) har anmält en övrig fråga: 
Jag önskar få information om vad som gäller med bedömningskriterierna 
inför kommande bidragsrunda. Vid tidigare nämnd antyddes att vissa 
justeringar gjorts efter att modellen använts ett år. Jag undrar vilka och 
varför? 
 
Frågan besvaras av Ante Jankovic. 
 
Raymond Pettersson (C) informerar om utredning av 
biblioteksverksamheten i Jönköpings län kopplat till folkbiblioteken. 
 
Raymond Pettersson (C) informerar om Arkivförbundet och Jönköping läns 
folkrörelsearkivs och förslag på framtida arkivorganisation. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 14  
 
Kultur- och arbetsstipendium 2020 
Diarienummer: RJL 2020/964 
 
Adam Starck (S) anmäler jäv i ett av förslagen vid beredningen av 
kulturstipendium, han lämnar sammanträdet och deltar ej handläggningen av 
ärendet. 

Beslut  
Kulturutskottet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet bevilja 

1. Kulturstipendium 2020 på 50 000 kronor 
2. Arbetsstipendium 2020 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 2020-08-26 
 Kriterier för Kultur- och arbetsstipendier 
 Samtliga ansökningar och nomineringar 2020 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kulturutskottet yrkar bifall till föreliggande förslag. 
  
Kristina Nero (V) anmäler att hon inte deltar i beslutet med motiveringen att 
underlaget inte presenterats i förväg. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1
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