
 

       

2015-10-20      

  

 

Regionledningskontoret  

 

 

 

  

Revidering av regional kulturplan 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-10-13 

Protokollsutdrag från Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

2015-10-07 

Tjänsteskrivelse 2015-09-10 

 
 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 159-177 

Tid: 2015-10-13, kl 13:00-16:05 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 176 

RJL2015

/749 

Revidering av regional kulturplan 2015 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

1. Smålands Musik och Teaters uppdrag breddas med ökat 

fokus på musikteater. 

2. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 

uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar med samtliga 

verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. 

Uppdragsbeskrivningarna ska kopplas till regional utveckling 

och attraktivitet. 

3. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 

uppföljningsbara handlingsplaner för de särskilda satsningar 

samt kulturpolitiska prioriterade områden som beskrivs i 

gällande kulturplan. 

4. Revideringen av regional kulturplan 2015 beslutas av 

regionfullmäktige 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i 

punkt 1 till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

I enlighet med vad som beskrivs i nuvarande plan avseende mål och 

inriktning samt som en konsekvens av vad som påpekats från 

kulturrådet, dess styrelse och samverkansrådet, genomförs 

framtagande av uppdragsbeskrivningar med årlig uppföljning.  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar avslag på punkt 1 i föreliggande förslag med 

motiveringen: Att utan ordentligt underlag ge Smålands Musik och 

Teater ett nytt uppdrag genom kulturplanen utan att först bereda 

ärendet i det utskott nämnden utsett för att revidera kulturplanen är 

olämpligt.  

Kulturplanen är dessutom ett av regionfullmäktige antaget dokument 

vilket Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

därmed inte kan göra tillägg till utan en tydlig delegation från 

fullmäktige. 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 159-177 

Tid: 2015-10-13, kl 13:00-16:05 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Carina 

Ödebrinks yrkande och finner att styrelsen avslår Carina Ödebrinks 

yrkande om avslag av punkt 1.  

 

Styrelsen bifaller yrkandet om behandling av ärendet i 

regionfullmäktige. 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

  

Bo Kärreskog 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 120-138 
Tid: 2015-10-07 kl.13.00-16.00 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§ 131 
RJL 
2015/ 
749 

Revidering av regional Kulturplan 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionstyrelsen besluta 
1. Smålands Musik och Teaters uppdrag breddas med ökat fokus 
på musikteater. 
2. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 
uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar med samtliga 
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. 
Uppdragsbeskrivningarna ska kopplas till regional utveckling och 
attraktivitet. 
3. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 
uppföljningsbara handlingsplaner för de särskilda satsningar samt 
kulturpolitiska prioriterade områden som beskrivs i gällande 
kulturplan. 
 
Reservationer 
Miljöpartiets representant och den socialdemokratiska gruppen 
förutom Maria Hörnsten reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till 
förmån för eget förslag 
 
Sammanfattning 
I enlighet med vad som beskrivs i nuvarande plan avseende mål 
och inriktning samt som en konsekvens av vad som påpekats från 
kulturrådet, dess styrelse och samverkansrådet, genomförs 
framtagande av uppdragsbeskrivningar med årlig uppföljning. 
Dessa innehåller fastlagda sakområden med vidhängande planer. 
Handlingsplaner för de särskilda satsningarna samt för de 
kulturpolitiskt prioriterade områdena upprättas för att ge bättre 
utrymme för att lyckas med målstyrningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jon Heinpalu yrkar avslag på punkt 1 i presidiets förslag med 
motiveringen: Att utan ordentligt underlag ge Smålands Musik 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 120-138 
Tid: 2015-10-07 kl.13.00-16.00 

 
och Teater ett nytt uppdrag genom kulturplanen utan att först 
bereda ärendet i det utskott nämnden utsett för att revidera 
kulturplanen är olämpligt. Kulturplanen är dessutom ett av 
regionfullmäktige antaget dokument vilket Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet därmed inte kan göra 
tillägg till utan en tydlig delegation från fullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller presidiets förslag. Votering begärs med följande 
propositionsordning. De som bifaller presidiets förslag röstar Ja 
och de som bifaller Jon Heinpalus förslag röstar Nej.  
Ja röstar följande nio ledamöter: Anders Gustafsson (SD), Lars 
Carlborg (M), Gun Lusth (M), Per Eriksson (C), Jonas Lindahl 
(KD), Raymond Pettersson (C), Lennart Karlsson (V), Torbjörn 
Eriksson (KD), och Malin Wengholm (M). 
Nej röstar följande fem ledamöter: Jonas Magnusson (S), Martina 
Jansson (S), Anders Berglund (S), Kjell Ekelund (S), Jon 
Heinpalu (MP).  
Maria Hörnsten (S) avstår från att rösta. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 120-138 
Tid: 2015-10-07 kl.13.00-16.00 

 

Malin Wengholm Per Eriksson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 



 

Tjänsteskrivelse  

2015-09-10 RJL 2015/749 

  

 

   

Utbildning och kulturFörvaltningsnamn  
 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Revidering av regional kulturplan 
Jönköpings län 2015 - 2017 
 

Förslag till beslut  
 
1. Kulturplanen ändras inte i sitt innehåll under planperioden. 
2. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta uppföljningsbara 
verksamhetsbeskrivningar med samtliga verksamheter som ingår i 
kultursamverkansmodellen. 
Dessa verksamhetsbeskrivningar ska förutom beskrivningar om verksamheternas 
förhållande till de kulturpolitiska målen och prioriteringarna innehålla planer för 
verksamheternas arbete inom områdena: likabehandling, mångfald, tillgänglighet 
och minoritetsspråken i Sverige 
3. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta uppföljningsbara 
handlingsplaner för de särskilda satsningarna samt kulturpolitiskt prioriterade 
områden som beskrivs i gällande kulturplan. 
4. Kulturplanens giltighetstid ska gälla fyra år istället för tre.  
 

Sammanfattning  
I enlighet med vad som beskrivs i nuvarande plan avseende mål och inriktning 
samt som en konsekvens av vad som påpekats från kulturrådet, dess styrelse och 
samverkansrådet, genomförs framtagande av verksamhetsbeskrivningar med årlig 
uppföljning. Dessa innehåller fastlagda sakområden med vidhängande planer. Den 
totala planen gäller under fyra år. Detta för att ge bättre förutsättningar för planen 
att få en positiv inverkan på länets kulturutveckling och för att ge möjlighet till att 
höja konkretiseringsgraden. Handlingsplaner för de särskilda satsningarna samt 
för de kulturpolitiskt prioriterade områdena upprättas för att ge bättre utrymme för 
att lyckas med målstyrningen. 



 

Tjänsteskrivelse  

2015-09-10 RJL 2015/749 

 
 

 

 

Information i ärendet 
Fjorton kommuner eller organisationer har valt att inkomma med remisvar. 
 

Beslutsunderlag  
• Inkomna remissvar 
• Regional kulturplan Jönköpings län 2015 -2017 
• Sammanfattande noteringar Statens kulturråd 

 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Landstingsdirektör 
  

Carl-Johan Sjöberg 
Tf. direktör för utbildning och kultur 
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