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Plats: Landstingets kansli, sal C 

Närvarande: Rune Backlund (C), 
Anders Pansell (KD), 
Jarl Karlsson (S), 
Carina Ödebrink (S) 
 
Övriga: 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Birgitta Romedahl, kulturhandläggare, 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
Atle Bye, projektledare § 120 

Ej närvarande: Malin Wengholm (M) 

§ 112 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Jarl 
Karlsson. 

§ 113 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
tillägg av följande punkter: elevärende, det fortsatta arbetet 
med kulturplanen, kommande sammanträden, önskemål 
från Riksteatern och aktuellt i media. 

§ 114 Anmälningsärenden 
Till anmälningsärendena läggs en rapportserie om 
konstnärernas inkomster från Konstnärsnämnden, materialet 
finns hos kulturchefen. Samtliga ärenden anmäls och läggs 
till handlingarna.  

§ 115 
Dnr 
RU11- 
0038, 
LK11- 
0691 

Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet 
Förslag på fördelning av bidrag redovisas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 
för år 2012. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 116 
Dnr 
RU11- 
0052 

 

Bidragsansökan – Arkitektur frusen musik 
Smålands Musik och Teater, musiken, ansöker om ett 
bidrag till projektet Arkitektur. Det är ett 
samverkansprojekt mellan musiken och Jönköpings läns 
museum och medverkande kommuner ute i länet. 
Arkitekturprojektet har sin grund i Kulturhuset Spira och 
målgruppen är mellanstadiebarn från länet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 165 000 till projektet med kostnadstäckning ur 
kulturaktivitetsanslaget samt delegerade medel till Regional 
utveckling ur 2011 års budget 
 
Utdrag: Smålands Musik och Teater, musiken 

§ 117 
RU11- 
0049 

 

Bidragsansökan – Verksamhetsbidrag TEATERi 
Teateri är en mångkulturell fri professionell teatergrupp 
både vad gäller teamsammansättning och produktioner. 
Bidrag till verksamheten har utgått från Kulturrådet, 
Jönköpings kommun och Landstinget. Som ett allmänt 
verksamhetsbidrag har den tidigare delegationen haft som 
princip att anslå 20 % av Kulturrådets bidrag, innebärande 
180 000 för 2011. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 180 000 kronor till Teateri för verksamhetsåret 
2012. 
att uppdra till Regional utvecklings kansli att göra en 
översyn av gällande bidragssystem. 
 
Utdrag: Teateri 

§ 118 
RU11- 
0063 

Beslut om ny fördelningsmodell för statsbidrag till 
folkhögskolorna från Folkbildningsrådet. 
Rune Backlund och Carina Ödebrink deltog i SKL:s 
konferens i oktober där man informerade om de nya 
reglerna. SKL kommer fortsättningsvis att kalla till möten 
om styrelsens roll för offentligägda folkhögskolor. 
 



 

PROTOKOLL 3(6)

 Regionala utvecklingsdelegationen §§ 112-127 

 Tid: 2011-12-05 Kl.13.30-15.45 
 

 

  

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att initiera 
diskussioner med rektorerna för Landstingets folkhögskolor 
om utveckling och förtydligande av skolornas profiler samt 
att återrapportera resultatet av dessa diskussioner till 
regionala utvecklingsdelegationen under andra halvåret 
2012. 

§ 119 
Dnr 
RU11- 
0054 

Skrivelse från Tenhults Naturbruksgymnasium 
Programrektor och huvudskyddsombud på Tenhults 
Naturbruksgymnasium har i en skrivelse till delegationen 
beskrivit de problem man har med fuktskadade 
elevbostäder. Elevbostäderna byggdes 1978 och har sedan 
dess inte renoverats. Kostnaderna för att renovera 
bostäderna är beräknad till 1,8 miljoner/år under tre år. 
Regionala utvecklingsdirektören kommer att ta upp frågan 
med landstingdirektören och har i detta stöd från Regionala 
utvecklingsdelegationen. 
 
Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

§ 120 
 

Animationen i Eksjö 
Med hjälp av medel från Regionförbundet, Eksjö kommun 
och Film i Jönköpings län har Atle Bye anställts som 
projektledare för att göra en förstudie om ett nordiskt 
branschcentrum för animation i Eksjö. Atle Bye presenterar 
sig själv och sitt uppdrag. Han har tidigare arbetat som 
producent på Sveriges Television och med 
långfilmsproduktion. Han kommer att arbeta med att göra 
en omvärldsanalys och en behovsanalys och lägga fram sitt 
arbete i slutet av mars. 
 
Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att förstudien ska tas upp i delegationen när den är färdig 
samt 
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att det då tas beslut om arbetet ska fortsätta och om man 
ska söka medel från Svenska Filminstitutet. 

§ 121 Utvecklingsarbetet gällande litteratur enligt 
kulturplanen 
Kulturchef Jörgen Lindvall informerar om det arbete som 
påbörjats inom litteraturområdet bl. a. en utveckling av 
poesifestivalen i Nässjö och implementering av 
fristadsförfattare i länet. Länsbiblioteket har fått uppdraget 
att arbeta med detta och kommer att ha en nätverksträff i 
januari. Man kommer även att arbeta med att synliggöra 
mycket som redan görs idag bl.a. kartlägga 
programverksamhet och att arbeta med litteraturdagar 
någonstans i länet. 
 
Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 122 Konkurrensfrågor 
Ordföranden Rune Backlund har blivit kontaktad av en 
näringsidkare i Jönköping som menar att Club Orange på 
Spira är en direkt kopia på hans koncept när det gäller 
målgrupp och program. Han ifrågasätter om en 
skattefinansierad verksamhet ska ägna sig år detta. 
 
Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att skapa 
en samverkansgrupp med berörda företagare och personal 
från Smålands Musik och Teater för att diskutera detta med 
syfte att öka samarbetet och undvika konkurrens. 

§ 123 
RU11- 
0065 

Elevärende 
Rektor vid Värnamo folkhögskola begär att en elev 
Sussanné Jensen, 670206-2446 som studerar på den 
behandlingspedagogiska linjen avstängs från utbildningen.  
Eleven har brutit mot de etiska regler som finns beskrivna i 
utbildningen när det gäller behandlarens roll. 
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Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att utifrån rektors information och begäran avstänga eleven 
från undervisningen. 
 
Utdrag: Värnamo folkhögskola 

§ 124 Arbetet med genomförandet av den Regionala 
kulturplanen 
Ordföranden rapporterar från mötet med Kulturrådet den 17 
november där man redovisade avsiktsförklaringen för 
Kulturrådets ordförande, generaldirektör och två 
handläggare. Besked om statsbidragets storlek kommer i 
slutet av januari och det finns sedan möjlighet att även söka 
utvecklingsmedel. 
Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utvecklings kansli i uppdrag att till 
delegationens sammanträde den 23 januari ta fram en 
arbetsplan för genomförandet av den regionala 
kulturplanen. 

§ 125 Kommande sammanträden 
Ordföranden föreslår några förändringar av 
sammanträdesplanen för 2012. 
Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att sammanträden med Regionala utvecklingsdelegationen 
startar kl. 13.00, 
att mötet den 9 januari främst ägnas åt trafikfrågor, 
att sammanträdet 23 jan förläggs i Norrköping i samband 
med konferens där om kultursamverkansmodellen 
(heldagsmöte) samt 
att ordföranden för Jönköpings Länstrafik AB adjungeras 
till de möten som behandlar trafikfrågor under 2012. 

§ 126 Önskemål från Riksteatern 
Riksteatern har framfört önskemål om att få komma till 
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Regionala utvecklingsdelegationen. 
 
Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge kulturchefen i uppdrag att kontakta Riksteatern och 
bestämma om ett tillfälle när deras representant kan komma 
till delegationens möte. 

§ 127 Aktuellt i media 
Spira 
Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om 
läget bland personalen på Spira. Det har varit och är 
fortfarande en ansträngande period eftersom mycket var 
försenat inför invigningen och det har varit en stor 
arbetsbelastning som har lett till sjukskrivningar. Den 
trasiga läktare som varit omskriven i pressen kommer att ta 
2-3 dagar att laga. 
Brev från länets kulturchefer 
Länets kulturchefer har skrivit ett brev till landstinget där 
man framfört synpunkter på kulturplanen och förankringen i 
kommunerna. Kulturchefen kommer tillsammans med sina 
medarbetare inom kulturenheten att göra kommunbesök 
under nästa år för att sprida information om vad landstinget 
gör idag inom kulturområdet. 
Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 
Justeras 

 
Rune Backlund 

 
Jarl Karlsson  

 
 

 


