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Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) 
Anders Pansell (KD)  
Lilian Sjöberg-Wärn (M)  
Jarl Karlsson (S) 
 
Övriga:  
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Carina Ödebrink (S) 

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

§ 17 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
följande tillägg: Kurser och konferenser, information om 
torsdagens verksamhetsbesök samt information från 
regionala utvecklingsdirektören. 

§ 18 
Dnr 
LK11- 
0060 

Bidrag till ungdomsorganisationer 
Förslag på fördelning av bidrag redovisas. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2011 års bidrag till 
ungdomsorganisationer. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen              

§ 19 
Dnr 
LK11- 
0061 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Förslag på fördelning av bidrag redovisas. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
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att godkänna fördelning av 2011 års bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen                

§ 20 
Dnr 
LK11- 
0062 

Bidrag till Folkhögskolor 
Förslag på fördelning av bidrag till redovisas. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2011 års bidrag gällande 
rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 21 
Dnr 
RU07- 
0050 

Kulturpolitisk vision 2008-2010 
En ny vision kommer att formuleras under 2011 i samband 
med framtagandet av länets kulturplan. Kulturplanen 
kommer att gälla 2012-2014. Under mellanperioden 
föreslås att nuvarande vision förlängs att gälla under 2011. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att förlänga Kulturpolitisk vision 2008-2010 att gälla fram 
tills den regionala kulturplanen är fastställd. 
 

§ 22 
Dnr 
RU09- 
0057 
 

Bidragsansökan – Uppbyggnad av länets 
dansinfrastruktur 2011 
Landstingets åtagande inom dansen är att genom 
danskonsulentens verksamhet arbeta med att förmedla, 
vidareutveckla och synliggöra dans och dansupplevelser i 
Jönköpings län. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ur anslaget för kulturaktiviteter anvisa 200 000 kronor 
till daglig träning 2011. 

 

 

Utdrag:Danskonsulenten 
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§ 23 
Dnr 
RU11- 
0005 

Bidragsansökan – Eksjö animation 2011 
Festivalen anordnas vartannat år och är det enda 
återkommande nationella arrangemanget som enbart visar 
animerad film. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ur anslaget för kulturaktiviteter anvisa 70 000 kronor till 
Eksjö Animation Festival 2011. 
 
Utdrag:  
Föreningen Eksjö Animation 

§ 24 
Dnr 
RU11- 
0009 

Bidragsansökan – Festivalen Hip hop revolution 2011 
Arrangemanget är direkt riktat till och skapat av ungdomar 
och är en kulturinriktning som aldrig fått medel ur 
kulturaktivitetsanslaget. Festivalen besöks av ungdomar 
både från länet och utanför länet. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ur anslaget för kulturaktiviteter anvisa 15 000 kronor till 
festivalen Hiphop revolution 2011. 
 
Utdrag: 
Identity crew 

§ 25 Tidplan för Regional kulturplan 
Ola Lundmark presenterar en ny tidplan för arbetet med den 
Regionala kulturplanen. Ett extra sammanträde med 
Regionala utvecklingsdelegationen kommer att behövas i 
augusti. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna samt 
att ha ett extra möte med Regionala 
utvecklingsdelegationen den 15 augusti kl. 13.30 där 
remissammanställningen behandlas. 
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§ 26 Kurser och konferenser 
• Dialogmöte om styrelsens förändrade roll, 16 mars 

på Stadsmuseet, Stockholm 
Arr: Svensk Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige och 
Länsmusikens samarbetsråd 
Anders Pansell är anmäld  

• Årsmöte för Länsteatrarna i Sverige, 12 april på 
Byteatern i Kalmar 
Beslut: en representant från majoriteten och en 
representant från oppositionen 

• Länsmusikens Samarbetsråd, årsmöte 13 april på 
Nybrokajen Stockholm 
Beslut: Anders Pansell och en representant från 
oppositionen 

• Folkhögskolornas förening vår- och årsmöte, 25 
mars. Beslut: en representant från majoriteten och 
en från oppositionen. 

§ 27 Rapporter från Kurser och konferenser 
• Rune Backlund rapporterar från styrelsekurs med 

Folkhögskoleföreningen den 3-4 februari på Åsa 
folkhögskola 

• Lilian Sjöberg-Wärn och Anders Pansell rapporterar 
från Kultur Sverige 2040, 31 januari i Stockholm 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 

att lägga rapporterna till handlingarna.  

§ 28 Verksamhetsbesök 
Torsdagen den 17 februari gör Regionala 
utvecklingsdelegationen verksamhetsbesök på Hemslöjdens 
Hus kl. 9.00-13.00 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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§ 29 Information från Regionala utvecklingsdirektören 
Ola Lundmark meddelar att en ny teaterchef nu är anställd, 
teaterchefen heter Lars Melin och börjar arbeta i Jönköping 
i november. 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling 
delas ut. 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga ovanstående information till handlingarna  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Jarl Karlsson 
 

 
 
 

 


