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Närvarande 
Beslutande Adam Starck (S) Ordf. 

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

Ej närvarande  Ulf Svensson (SD) 

Övriga Magnus Jonsson, Kulturutvecklingschef, närvarande §§ 7-13 
Cajsa Löf, kulturutvecklare, närvarande §§ 7-13 
Linda Byman, nämndsekreterare, närvarande §§ 7-13 
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Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

           Adam Starck (S) 
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§ 6  
 
Workshop med Nätverkstan om Kulturplan 
 
Dagen inleds med en workshop tillsammans med Nätverkstan, inför 
revidering av regional kulturplan 2023-2025. 
 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tar beslut om 
remissversion av kulturplanen den 30 mars. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 7  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Kristina Nero (V) anmäler en övrig fråga gällande Kulturutskottets uppdrag. 
Frågan tas upp under punkten övrigt. 
 
Raymond Pettersson (C) önskar lämna aktuell information från Värnamo 
och Länsmuseet under punkten övrigt. 

Beslutets antal sidor 
1 

4



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 6-13 
Tid: 2022-03-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens  hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 8  
 
Aktuell information 
 
Kulturutvecklingschef Magnus Jonsson informerar: 

• Arbetet med remissversionerna av Kulturplan och Biblioteksplan 
pågår.   

• Henrik Hermansson ny litteraturutvecklare. 
• Tjänsten som dansutvecklare är vakant och ansökningsprocessen 

pågår, 11 ansökningar har inkommit. 
• Rekrytering till tjänsten som scenkonstutvecklare påbörjas. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 9  
 
Komplettering efter uppföljningssamtalet med SMOT 
 
Magnus Jonsson besvarar kompletterande frågor efter uppföljningssamtal 
med Smålands musik och teater: 

• Arbetar fortsatt med personalfrämjande frågor. 
• Mätetal för social hållbarhet under våren. 
• Ställtider för verksamheten under flerårsbasis. 
• Kulturplanen implementeras i verksamhetens fortsatta arbete. 
• Samverkan med fria kulturlivet fortgår. 
• Barn är en prioriterad grupp för verksamheten. 
• Löpande dialog med olika nätverk. 
• Löpande arbete pågår med att nå skolornas verksamhet. 
• Långsiktighet behövs för att bredda utbudet och nå fler. 
• Beslut som fattas på politisk nivå skapar en trygghet i verksamheten. 
• Årlig dialog fria kulturlivet tas upp vid kommande dialog. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 10  
 
Kommande dialogsamtal 
 
Kommande dialogsamtal planeras till den 19 maj i Jönköping, och den 25 
maj i Vandalorum Värnamo. 
 
Kulturutskottet önskar få en kortare rapportering av året som gått, och mer 
framåtsyftande dialoger med verksamheterna. 
En mindre mängd frågor skickas ut fån Kulturutskottet inför dialogerna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 11  
 
Förstärkning av Kultursamverkansmodellen 
 
Statens Kulturråd har för 2022 beviljat Region Jönköpings län 44 417 tkr i 
bidrag till Kultursamverkansmodellen att fördelas i enlighet med 
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag. 
Utifrån Kulturrådets beslut föreslås att: 

- Alla verksamheter får en ökning på 2,5 %. 
- ShareMusic & Performing Arts lyfts in i kultursamverkansmodellen.  
- Riksteatern Jönköpings läns arbete med barn och unga prioriteras.  
- Jönköpings läns Folkrörelsearkiv prioriteras . 
- Sektionen för kulturutvecklings arbete kring film riktat mot 

målgruppen barn och unga prioriteras.  
 
Beslut tas i nämnden den 30 mars. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 12  
 
Beloppsgränser för arrangörsbidraget 
 
Utifrån dialog med civilsamhället och kulturaktörer, samt den statliga 
utredningen Så fri är konsten föreslås en översyn av samtliga kulturbidrag 
inom Region Jönköpings län. Arrangörsbidraget föreslås förändras redan 
under 2022 som ett led i att stärka arrangörsledet efter pandemin. 
 
Vid nämndsammanträdet i mars föreslås regionledningskontoret ges i 
uppdrag att göra en översyn av arrangörsbidraget under våren 2022, samt att 
göra en översyn av övriga kulturbidrag under 2023. 

Beslutets antal sidor 
1 

9



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 6-13 
Tid: 2022-03-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens  hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Övriga frågor 
 
Kristina Nero (V) lyfter en fråga kring Kulturutskottets uppdrag och mening 
inför kommande mandatperiod. 
 
Raymond Pettersson (C) informerar  

• 16 maj årsmöte och Jönköpingsläns arkivförbund folkrörelsearkivet 
• Länsmuseet förslag om nya arkivlokaler i Lovsjö 
• Vakanta tjänster tillsatta vid Länsmuseet 
• Filmfestival i Värnamo 21-24  april 

 
Adam Starck (S) poängterar att verksamhetsbidragen är fleråriga och att 
detta behöver förtydligas.  
Kulturutskottet önskar att bidragsansökningarna förenklas.  

Beslutets antal sidor 
1 
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