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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Adam Starck (S) Ordf. 

Raymond Pettersson (C) 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Lena Danås (V) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ej närvarande Hans Jarstig (KD) 

Övriga Magnus Jonsson, Kulturutvecklingschef 
Cajsa Löf, kulturutvecklare 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

       Adam Starck (S) 
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§ 14  
 
Fastställande av dagordning 
 
Lena Danås (V) ny ledamot efter Kristna Nero hälsas välkommen till  
Kulturutskottet. 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande tillägg som tas 
upp under punkten övrigt. 

• Framställan till kulturrådet 
• Konstarkivet i Värnamo 
• Hovrättsarkivet 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 15  
 
Aktuell information 
 
Kulturutvecklingschef Magnus Jonsson informerar: 

• Anställningsintervjuer pågår till tjänsten som filmutvecklare för barn 
och unga. 

• På nämndsammanträdet i oktober kommer det hållas information om  
strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige. 

• Nämnden för hemslöjdsfrågor, Hemslöjd Humaniora och Region 
Jönköpings län, arrangerar seminariet - Olika vägar till kunskap, den 
9 november i Stockholm. 

• Konferens i Hässleholm Kulturella och kreativa näringar, KKN i 
november. 

• Beslut om kulturplanenen tas på Regionfullmäktige den 4 oktober. 
• Kulturverkstan delaktiga i arbetet med kulturplaner i länet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 16  
 
Arrangemangsbidrag 
 
Cajsa Löf, utvecklare kultur informerar: 
Ansökningsperioden för arrangemangsbidrag är stängd. 
Efter ändrade riktlinjer är medlen slut och de större arrangörerna är de som 
tagit del av de största bidragen. 
 
Redovisning och analys kommer att presenteras efter att arrangemangen är 
redovisade.  

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 17  
 
Samfinansiering av projekt 
 
Kulturutvecklingschef Magnus Jonsson informerar om förslag till 
samfinansierings projekt – Smålandstriennalen som får stöd av kulturrådet 
även Region Kronoberg och Kalmar ingår i projektet. Smålands konstarkiv 
leder projektet tillsammans med Österängens konsthall och Vandalorum.  

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 18  
 
Kultur- och arbetsstipendier 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1256 

Beslut  
Kulturutskottet föreslår Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet godkänna  

1. Föreliggande förslag till kulturstipendiat med en summa på  
50 000 kr. 

2. Föreliggande förslag till arbetsstipendiater med en summa på 
175 000 kr. 

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. Den totala budgeten på 225 000 kr har 
fördelats på ett kulturstipendium på 50 000 kr och fem arbetsstipendier på 
175 000 kr (35 000 kr vardera).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 
• Ansökningar  
• Riktlinje och policy för bidragsgivning 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kulturutskottet ställer sig bakom föreliggande förslag till kultur- och 
arbetsstipendium 2022. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 19  
 
Tankar kring kulturutskottet inför kommande 
mandatperiod 
 
Kulturutskottet sammanfattar den gångna mandatperioden och 
Kulturutskottets arbete. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 20  
 
Övriga frågor 
 

• Region Jönköpings län hemställer från statens Kulturråd om ett utökat 
statligt stöd för att möta inriktningarna i Region Jönköpings läns 
kulturplan 2023-2025. Arbetet har påbörjats gällande framställan till 
kulturrådet, och förslag finns om att politiska prioriteringar tas med i 
beredningsarbetet. 

 
• Konstarkivet i Värnamo är underfinansierat och äskar om ytterligare 

medel där bland annat Region Jönköpings län föreslås utöka sitt 
anslag. Dialoger förs med Region och kommuner. 

 
• Hovrättsarkivet kommer att hyras ut och förslag finnas om att  

lokalerna kan nyttjas till annan verksamhet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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