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Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Adam Starck (S) Ordf. 

Hans Jarstig (KD) närvarande §§ 15-17 
Raymond Pettersson (C) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Ulf Svensson (SD)  
 

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

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

     Adam Starck (S) 
 
 
 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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§ 15  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Följande tas upp under punkten övrigt: 

 Utredning arkivförbundet  
 Folk och Kultur 2021 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 16  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 

 Kulturutskottet föreslås ha 5 mötestillfällen per år. 
 Översyn av utbildning och kulturs organisation och rekrytering av ny 

kulturchef har påbörjats. 
 Uppdragsbeskrivningar löper ut 2020. Regionledningskontoret har 

påbörjat processen med att ta fram nya uppdragsbeskrivningar i 
dialog med verksamheterna, kopplat till kultursamverkansmodellen 
och budgetarbetet.  

 Fördelning av tillförda medel tas upp för diskussion vid behandling 
av verksamhetsbidragen. 

 Extra kulturutskott den 18 december för att behandla projekt- och 
arrangemangsbidrag. Ansökningshandlingar kommer att finnas för 
genomläsning vid regional utvecklings lokaler den 10-11 december. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 17  
 
Sammanträdesplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1859 

Beslut  
Kulturutskottet 

 Fastställer sammanträdesplan för 2021 för Kulturutskottet enligt 
följande: 
29/1– digitalt sammanträde, utan ersättning, beredning av Paul 
Peterssons stipendium. 
4/3 – genomgång beslut från Kulturrådet om fördelning av medel. 
15-16/4 – verksamhetsdialoger 
17/9 – beredning av kultur- och arbetsstipendier 
19/11 – beredning av kulturbidrag 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2021 har tagits fram för Kulturutskottet 
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28 
 Sammanträdesplan 2021 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 18  
 
Verksamhetsbidrag kultur 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2290 

Beslut  
Kulturutskottet föreslår presidiet  

1. Bevilja 8 878 000 kronor i verksamhetsbidrag till organisationer 
enligt redovisad sammanställning ur nämndens anslag för bidrag 
inom kulturområdet. 

2. Kultivera tilldelas 300 000 kronor. 
3. Resterande 130 000 kronor övergår inom ramen för projektbidrag. 
4. Share Music tilldelas utöver uppräkning ett tillskott på 338 000 

kronor enbart för verksamhetsåret 2021 om totalt 1 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Nämndens totala budget för 2021 innehåller ett anslag på 13,1 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den 
regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, 
sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan ges i forma av 
verksamhetsbidrag, projektbidrag och arrangörsbidrag.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-17 
 Bilaga, översikt för nya sökanden av verksamhetsbidrag 
 Ansökningar om verksamhetsbidrag RJL 2020/2291 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kulturutskottet föreslår att Kultivera tilldelas 300 000 kronor för att 
matcha bidrag som lämnas från Tranås kommun och att resterande 130 000 
kronor övergår till ramen för projektbidrag. 
Kulturutskottet poängterar även att det är av vikt att vid beslut i ANA-
nämnden förtydliga om dessa är 3-åriga verksamhetsstöd eller bara för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutet skickas till 
Presidiet, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 19  
 
Övriga frågor 
 

 Folk och Kultur äger rum den 10-12 februari i form av en digital 
plattform. 

 Aktuellt för Arkivförbundet och Folkrörelsearkivet tas upp vid ett 
senare möte. 

Beslutets antal sidor 
1

7


	Protokoll förstasida
	Fastställande av dagordning
	Beslut KU 2020-11-19
Fastställande av dagordning

	Aktuell information
	Beslut KU 2020-11-19
Aktuell information

	Sammanträdesplan 2021
	Beslut KU 2020-11-19
Sammanträdesplan 2021

	Verksamhetsbidrag kultur 2021
	Beslut KU 2020-11-19
Verksamhetsbidrag kultur 2021

	Övriga frågor
	Beslut KU 2020-11-19
Övriga frågor


