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Närvarande 
Beslutande Adam Starck (S) Ordf. 

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

Övriga Ulf Fransson, t.f regional utvecklingsdirektör 
Göran Stenström, ekonomichef 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
Annie Johansson, kulturutvecklare 
Linda Byman, nämndsekreterare 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

    Adam Starck (S)
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§ 8  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Verksamhetsdialoger tas upp under punkten övrigt. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 9  
 
Aktuell information 
 
T.f. Regional utvecklingsdirektör informerar: 

 Karin Hermansson, ny regional utvecklingsdirektör tillträder sin 
tjänst den 17 maj. 

 Rekrytering av ny ekonomichef och kulturutvecklingschef pågår. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 10  
 
Statliga medel till regionala kulturverksamheter inom 
kultursamverkansmodellen 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2254 

Beslut  
Kulturutskottet föreslår presidiet 

1. Godkänna förslag till fördelning av statsbidrag, med undantag: 
2. Att Jönköpings läns museum tilldelas totalt 600 000 kr och 

resterande 300 000 kr överförs till kultur och utveckling. 
3. Att Vandalorums tilldelning villkoras med att även Värnamo 

kommun förstärker sitt verksamhetsbidrag utifrån uppgörelsen om 
ett lika delat stöd mellan Stat, Region och Kommun, samt att ett 
långsiktigt avtal mellan Värnamo kommun och Regionen 
Jönköpings län tas fram angående Vadalorum. 

4. Att samtliga fördelning gäller för 2021 och kan komma att justeras i 
budgetarbetet inför 2022.  

Sammanfattning  
Statens Kulturråd har för 2021 beviljat Region Jönköpings län 40 129 tkr i 
bidrag till Kultursamverkansmodellen att fördelas i enlighet med 
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag. I jämförelse 
med 2020 års statsbidrag, har Kulturrådet tillfört ytterligare 4 014 tkr i 
utökad ram. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 (Dok.ID 174494)  
 Framställan om statliga medel till regional kulturverksamhet inom 

kultursamverkansmodellen 2021 (Dok.ID 14059 RJL2020/2254) 
 Beslut statliga medel till regionala kulturverksamheter inom 

kultursamverkansmodellen 2021 (Dok.ID 2021.812 RJL2020/2254)  
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till 

regional kulturverksamhet /www.riksdagen.se//forordning-
20102012-om-fordelning-av-vissa_sfs-2010-2012 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Koalition för Region Jönköpings län ställer sig bakom 
tjänstemannaförslaget och yrkar på följande justering. Att 300 000 kr utgår 
från Jönköpings läns museum och tillförs kultur och utveckling. 
 
Kristina Nero (V) yrkar bifall till förslaget. 
 
Ulf Svensson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Presidiet - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2
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§ 11  
 
Uppdragsbeskrivningar regional kulturplan 2018-2022 
Diarienummer: RJL 2018/456 

Beslut  
Kulturutskottet föreslår presidiet 

1. Godkänna revideringen av uppdragsbeskrivningar för Jönköpings 
Läns Museum, Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv, Riksteatern 
Jönköpings län och Vanadlorum  inom ramen för 
kultursamverkansmodellen. 

2. Godkänner att uppdragsbeskrivningarnas giltighetsperiod förlängs 
till och med år 2022. 

3. Överlämnar Kulturutskottets förslag till justeringar gällande 
uppdragsbeskrivning för Smålands musik och teater 
från rubriken Verksamhetsbeskrivning och framåt, för Smålands 
Musik och Teater att gälla 2021-2023. 

4. Kulturutskottets föreslagna uppföljningsprocess för Smålands musik 
och teater föreslås se likadan ut för sektionen för kulturutveckling.  

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för 
uppdrag till och uppföljning av regionala kulturverksamheter inom ramen 
för kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer den regionala kulturplanen 
och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera enligt de 
nationella och regionala kulturpolitiska målen, den regionala 
utvecklingsstrategin samt kulturplanens prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
 Budget med flerårsplan, RJL 2020/76  
 Regional Kulturplan RJL 2016/2976 

 
Följande handlingar ur ärende RJL 2018/456: 

 Tjänsteskrivelse, Revidering och förlängning av 
uppdragsbeskrivningar till kultursamverkansmodellens 
verksamheter, daterad 2021-02-22  

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Smålands Musik och 
Teater, revidering 2021  
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 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Sektionen för 
kulturutveckling, revidering 2021  

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Jönköpings läns museum, 
revidering 2021  

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Riksteatern Jönköpings län, 
revidering 2021  

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv, revidering 2021  

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Vandalorum Museum för 
Konst och Design, revidering 2021  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Koalition för region Jönköpings län presentera ett eget förslag till 
uppdragsbeskrivning för Smålands Musik och teater enligt bilaga 1. 
 
Kulturutskottet ställer sig bakom förslaget och föreslår att en språklig 
granskning görs samt att det markeras vilka justeringar som gjorts. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget under proposition mot 
Kulturutskottets förslag gällande uppdragsbeskrivning för Smålands musik 
och teater och finner att Kulturutskottets förslag läggs fram till presidiet. 

Beslutet skickas till 
Presidiet - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2
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§ 12  
 
Övriga frågor 
 
Verksamhetsdialoger planeras till den 19-20 april, dialogerna kommer att 
ske digitalt. 
 
Regionledningskontoret tar fram frågeställningar och samtalsunderlag 
kopplat till uppdragsbeskrivningarna inför dialogerna. 

Beslutets antal sidor 
1

9



Inga föreslagna förändringar från tjänstemannaförslaget innan nedanstående avsnitt.
Rött: Text som strukits
Blått: Text som ersätter och kompletterar

Verksamhetsbeskrivning 

Smålands Musik och Teater är Region Jönköpings läns egna regionteater och regionmusik 
sammanslaget. Verksamheten finns till för länets invånare och har ett tydligt uppdrag att verka i hela 
länet med god närvaro i samtliga kommuner. Smålands musik och teater har både en teaterensemble 
och en sinfonietta och är därmed länets största arbetsgivare av konstnärlig personal. Smålands 
Musik och Teater ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region genom att i första hand med egna 
ensembler producera professionell scenkonst. Smålands Musik och Teater ska erbjuda ett varierat 
utbud av musik, teater och dans för barn, ungdomar och vuxna och ska verka i hela Jönköpings län 
alla åldrar. För att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel, 
samarbeten med det regionala kulturlivet och samverkan med externa arrangörer. Samverkan i olika 
former med länets kommuner och det fria kulturlivet inom musik och teater ska vara en viktig del i 
verksamheten och skapa förutsättningar för nya mötesplatser, nya utövare och ny publik. Genom sitt 
främjandearbete ska man väcka och stimulera intresse för scenkonst, och stötta och involvera 
morgondagens kulturaktörer. Smålands Musik och teater driver också scenkonsthuset Spira i 
Jönköping med fyra scener, där även konferensverksamhet bedrivs, dock underordnad 
kulturupplevelser för allmänheten. 

Uppföljningsprocess 

ÅRLIG UPPFÖLJNING. 
I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en kortfattad redovisning av föregående års 
viktigaste aktiviteter och resultat utifrån uppdragsbeskrivningen. 

ÅRLIG DIALOG. 
I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det långsiktiga uppdraget utifrån det 
underlag som verksamheten lämnat i mars. En uppföljning och avstämning görs sen under följande 
höst. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och tjänstemän och verksamheten 
representeras av ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen bedömer 
som viktiga för samtalet. 

AVSTÄMNING…

PLANRAPPORT. 
Under det sista året i planperioden ska verksamheten rapportera hur det långsiktiga uppdraget för 
planperioden har uppfyllts. Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av 
delar eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall bidra med att ta fram 
relevanta uppgifter. 

Tidplan 

MARS. Årlig uppföljning/planrapport: Kvantitativ och kvalitativ redovisning som förs vidare till 
Kulturrådet, med verksamhetsberättelse som relaterar till uppdragsbeskrivningen. 
APRIL. Årlig dialog. 



MAJ-OKTOBER. Region Jönköpings läns fortsatta budgetprocess, revidering av kulturplan samt 
dialog med staten. 
SEPTEMBER-NOVEMBER. Uppföljning och avstämning av Årlig Dialog
NOVEMBER. Politiskt beslut om revidering av kulturplan och uppdragsbeskrivningar. 
DECEMBER. Politiskt beslut om budget. 

Uppdrag 2018-2022 2021–2023 

Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala 
kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens utvecklingsstrategi. Det regionala 
uppdraget ska samspela med verksamhetens egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag 
utgår från de viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018–2020 tills dess att ny kulturplan 
har beslutats.

Det regionala uppdraget för Smålands Musik och Teater 2021-2023 innefattar att: 

Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten 

• Utgöra en professionell scenkonstinstitution samt ett nav för scenkonsten i länet. 
• Producera och/eller arrangera musik, teater och dans av hög kvalitet med både spets och bredd, 

för barn, unga och vuxna. 
• Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer. 
• Arbeta för att öka jämställdhet i produktion och de konstnärliga processerna. 
• Verksamheten ska bidra till utvecklingsarbetet inom aktivt arbeta för att utveckla och skapa bättre 

förutsättningar för regionens scenkonst. Detta gör delvis tillsammans med sektionen för 
kulturutveckling inom Regional utveckling och Riksteatern andra lämpliga regionala aktörer.

Öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter 

• Utifrån kulturhuset Spira verka och bedriva turnéverksamhet främst i länets 13 kommuner samt, 
vid möjlighet, på den nationella och internationella kulturarenan. Producera turnerande 
föreställningar av hög kvalité, i första hand för länets 13 kommuner.

• Samverka med det fria kulturlivet för att stärka densamma och dess möjligheter. 
• Skapa förutsättningar för det fria kulturlivet att utöva kulturverksamhet i Kulturhuset Spira till 

rimlig kostnad. Skapa goda förutsättningar för regionens fria kulturlivet att utöva 
kulturverksamhet i Kulturhuset Spira.

• I samarbete med relevanta aktörer genomföra projekt med fokus på digital tillgänglighet.
• Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med funktionsvariationer.

Främja barns och ungas möte med scenkonsten 

• Stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga i hela länet. 
• Medverka till att stärka det kulturpedagogiska arbetet, i samarbete och samverkan med länets 

kulturskolor.
• Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN’s barnkonvention i ett systematiskt och 

utvecklingsinriktat arbete. (stod med längre ner i tjänstemannaförslaget)



Främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och ideella scenkonstlivet och 
kommunerna 

• Vara delaktiga i kunskapsutveckling och produktionssamarbete inom dansområdet i 
Regionsamverkan Sydsverige. 

• Samverka och samarbeta med civilsamhället, det fria kulturlivet samt med andra regionala och 
interregionala kulturverksamheter. 

• Samverka och samarbeta med regionens övriga verksamheter inom Regional utveckling (främst 
med sektionen för kulturutveckling), och Folkhälsa och sjukvård.

• Främja samverkan med andra samhällsområden, till exempel näringsliv, skola, vård och omsorg 
och utbildning.

Övergripande uppdrag 

• Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som möjligt.
• Verka för löpande samarbetsavtal med samtliga kommuner.
• Säkerställa en hög beläggningsgrad på Spiras scener med ett varierat kulturinnehåll för 

allmänheten.
• Främja interkulturella möten. 
• Säkra ett gott förtroende för verksamheten hos kommunerna, det fria kulturlivet och 

länsinvånarna.
• Utveckla strukturer för samråd inom berört konst/bildningsområde.
• Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens roll för god hälsa.

Någon gång under uppdragsperioden

• Producera en större föreställning utifrån hela verksamhetens möjligheter. Planeras och genomförs 
så att övrig verksamhet inte påverkas mer än tillfälligt.

• Minst en gång bjuda in regionens fria kulturliv för dialog kring samverkan.

Handlingsplaner 

• Smålands Musik och Teater har en handlingsplan för tillgänglighet för enkelt avhjälpta hinder 
samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp och uppdateras under planperioden. 

• Smålands Musik och Teater har handlingsplaner för likabehandling samt nationella minoriteter 
och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras under planperioden. 

• Likabehandlingsplanen ska uppdateras löpande med aktuella åtgärder för att förebygga och 
motverka sexuella trakasserier.

• Smålands Musik och Teater ska uppfylla standard WCAG 2.1 för sin webbplats och mobila 
applikationer enligt gällande EU-direktiv.
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