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 Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  

Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd 
2017-08-30  kl. 15:00 – 18:00 
 

Beslutande  
 

Ewa Magnusson, (L) ordförande  
Tuula Ingner, (S)  
Sverker Bernhardsson, (C) 
Lars Ljungqvist, (KD) 
Lars Seger, (M) 
Michael Anderberg, (MP) 
Jan Gustavsson, (S)  
Tommy Ottosson, (S) 
Jan Sjögren, (SD) 
 

Övriga närvarande Göran Svensson, förvaltningschef 
Beata Vilkhed, handläggare och sekreterare 
Hillevi Andersson, (C) ej tj g ers 
Victoria Önneby, (KD) ej tj g ers 
Carl Johansson, (M) ej tj g ers 
 

  
Utses att justera Tommy Ottosson Paragrafer 085 

 
Justeringens plats  
och tid 

Skillingehus, Skillingaryd 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

  Beata Vilkhed 
  

Ordförande  
  Ewa Magnusson 
  

Justerande 
 
 

  Tommy Ottosson 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-08-30 Paragrafer 085 

Anslaget sätts upp 2017-08-30 Anslaget tas ner 2017-09-21 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Beata Vilkhed 
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Remissvar – Regional kulturplan Jönköpings län 2018-
2020 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Innehållet i denna remiss är framtaget i nära samverkan mellan GGVV-
kommunerna. Den del av svaret som är den enskilda kommunen eget, 
presenteras med särskild underrubrik under respektive avsnitt. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss från Region Jönköpings 
län gällande regionala kulturplanen. 
 
Den regionala kulturplanen är tänkt som ett styrdokument för det kulturpolitiska 
arbetet på regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret. 
Kulturplanen är ett verktyg för dialogen med staten avseende fördelning av 
statliga medel, samt ett visionsdokument som beskriver hur regionen vill att 
kulturområdet ska utvecklas.  
 
Alla länets kommuner, kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter inom 
kulturområdet, organisationer, myndigheter, föreningar, det fria kulturlivet 
samt övriga inom civilsamhället har möjlighet att lämna synpunkter på den 
regionala kulturplanen för 2018-2020. 
 
Svar ska lämnas senast 1 september 2017. 
 
Ett gemensamt övergripande yttrande har sammanställts från GGVV 
kommunerna utifrån ett tjänstemannasamarbete där varje kommun har 
möjlighet att göra sina tillägg och synpunkter på kulturplanen. 
 
Det är kultur- och fritidsnämnden som har uppdraget att lämna Vaggeryds 
kommuns synpunkter på planen.  
 
Beslutsunderlag 
GGVV kommunerna yttrande 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 097, 2017-08-16 
Region Jönköpings län remiss 2017-06-08 
 


