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PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 13-18 
Tid: 2021-10-08 kl. 10:00-15:40  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Adam Starck (S) Ordf. 

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

Ej närvarande Ulf Svensson (SD)  
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Magnus Jonsson, Kulturutvecklingschef 
Ante Jankovic,  T.f Kulturchef / sektionschef attraktivitet och 
livsmiljö 
Annie Johansson, kulturutvecklare 
Cajsa Löf, kulturutvecklare 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

     Adam Starck (S) 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 13-18 
Tid: 2021-10-08 kl. 10:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Välkomsthälsning och fastställande av dagordning 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens fysiska möte med 
kulturutskottet. 
 
Ante Jankovic t.f kulturchef och Annie Johansson kulturutvecklare kommer 
att lämna sina uppdrag och tackas för sitt arbete med kulturfrågor. 
Magnus Jonsson nytillträdd kulturutvecklingschef och Cajsa Löf ny 
kulturutvecklare hälsas välkomna till kulturutskottet. 
 
En presentationsrunda av samtliga närvarande görs. 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande justering: 
Uppföljningssamtal med kulturutveckling tas upp under punkten 2. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 13-18 
Tid: 2021-10-08 kl. 10:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 14  
 
Uppföljningssamtal kulturutveckling 
 
T.f kulturchef Ante Jankovic informerar: 

• Utökad samverkan mellan kulturutveckling och Smålands musik och 
teater. 

• Resursförstärkning inom kulturutveckling, scenkonstutveckling och 
spelkultur, kommer att arbeta vidare med konstformen inom 
spelkultur. 

• Region Skåne, västra Götaland och Region Jönköping har diskutera 
frågan om ett nationellt uppdrag för Share Music. Efter 
uppföljningsmöte med departementet hänvisas till kulturrådet för att 
tillföra projektstöd till verksamheten. 

• Vakans i tjänsten som litteraturutvecklare. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 13-17 
Tid: 2021-10-08 kl. 10:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 15  
 
Revidering av kulturplan 
 
Processen för att ta fram en reviderad kulturplan har presenterats i nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
Kulturplanen föreslås gälla 2023-2026, ska vara hållbar och resurseffektiv 
samt följa kultursamverkansmodellens förordning. 
 
En samverkansgrupp kommer att kvalitetssäkra och utforma 
dialogprocessen i länet inför kommande remissrunda. En extern 
processledare kommer att leda processen, och en kulturvaneundersökning 
kommer att utföras. Beslut planeras i regionfullmäktige i oktober 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 13-18 
Tid: 2021-10-08 kl. 10:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 16  
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 12.15 för lunch och gruppmöte och återupptas 
kl. 15.00. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 13-18 
Tid: 2021-10-08 kl. 10:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 17  
 
Kultur- och arbetsstipendium 2021 
Diarienummer: RJL 2021/832 

Beslut  
Kulturutskottet föreslår Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet bevilja  

1. Kulturstipendium på 100 000 kronor. 
2. Arbetsstipendium på 300 000 kronor. 
3. Hedersomnämnande med anledning av pandemin. 

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. 
Ledamöterna i kulturutskottet har getts möjlighet att ta del av  
ansökningshandlingarna inför dagens möte. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16 
• Riktlinje och policy för bidragsgivning RJL 2019/2430 
• Ansökningar och nomineringar RJL 2021/832 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kulturutskottet ställer sig bakom föreliggande förslag till kultur- och 
arbetsstipendium samt hedersomnämnande. 

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

Beslutets antal sidor 
1 
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Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 13-18 
Tid: 2021-10-08 kl. 10:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 18  
 
Övriga frågor 
 

• Raymond Petterson (C) informerar om att Värnamo kommun 
planerar att i april 2022 anordna en filmhistorisk festival i 
Gummifabriken i Värnamo. 

 
• Diskussion kring kulturutvecklaruppdraget för scenkonst, musik , 

teater och dans diskuteras. Önskvärt att få en utvecklare för varje 
konstform. 
Region Jönköpings län arbetar för att styra mot den kulturpolitiska 
målbild som finns i länet. 
 

• Nästa kulturutskott planeras till den 19 november. 
Regionledningskontoret återkommer med förslag till datum för 
Kulturutskottets sammanträden under 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 
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