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Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Adam Starck (S) Ordf. 

Hans Jarstig (KD)  
Raymond Pettersson (C) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) närvarande §6-7 
Kristina Nero (V) 
Ulf Svensson (SD)  
 

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

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

    Adam Starck (S) 
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§ 4  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Följande punkter tas upp under punkten övrigt: 

 Datum för kulturutskottet 
 Kulturutskottets arbetsmodell 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 5  
 
Aktuell information 
 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö informerar, se 
bildspel, bilaga 1: 

 Ansträngt läge för kulturlivet under rådande pandemi. 
 Daglig kontakt med det fria kulturlivet. 
 Utbetalning av kulturbidrag. 
 Ytterligare statliga medel i form av krisstöd väntas 

 
Genomgång av framställan från kulturrådet, se bildspel, bilaga 1. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.10.10 för gruppmöte och återupptas kl. 10.40. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 6  
 
Statliga medel till regionala kulturverksamheter inom 
kultursamverkansmodellen 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2254 
 
Beslut 
Kulturutskottet överlämnar följande synpunkter till presidiet inför 
behandling av ärendet. 

1. Kulturutskottet föreslår att den förstärkning som nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog beslut om gällande 
Share Music, 2020-12-09 §146, tas från potten från Kulturrådet. 

2. Förstärkning till Vandalorum utifrån verksamhetens uttryckta behov. 
3. Förstärkning för en pedagogtjänst vid Jönköpings Länsmuseum. 
4. Förstärkning  i form av en musikutvecklare och en teaterutvecklare 

för kultur och utveckling. 
5. Tillskjuta medel för kulturutvecklings egna löpande verksamhet, där 

prioritet för 2021 är en förstudie av spelkulturinstitut. 
6. Förstärkning till Folkrörelsearkivet för att höja tjänstegraden.  
7. Förstärkning av Riksteaterns verksamhetsbidrag. 
8. De pengar som frigörs från potten till verksamhetsbidrag ska gå till 

att stärka upp organisationer som blivit beviljade verksamhetsbidrag 
men ett lägre belopp än sökt, och där aktuell kommun bidrar med 
mer. 

Samanfattning  
Kulturrådet har för 2021 beviljat Region Jönköpings län bidrag med  
40 129 tkr kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) 
om fördelning av vissa statsbidrag. 3 559 000 är fördelningsbara medel 
resten är fördelat i liggande budget för 2021. 
 
Kulturutskottet har getts möjlighet att bereda ärendet inför beslut i 
presidium och nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
 Beslut Kulturrådet om statliga medel till regionala 

kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen 2021  
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 Framställan till Kulturrådet om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2021, daterad 
2020-11-18 

Beslutet skickas till 
Presidiet, Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2
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Justerare, signatur 

 

§ 7  
 
Övriga frågor 
 

 Kulturutskottets verksamhetsdialoger kommer att hållas den 19 och 
20 april 

 Kristina Nero (V) lyfter en övrig fråga om att Kulturutskottets 
politiska arbetsordning behöver struktureras upp och få en större 
tydlighet.  
Ordföranden noterar Kristina Neros påpekande. 

Beslutets antal sidor 
1
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