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Plats: Hemslöjdens hus, Hus B9 Ryhov 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) 
Anders Pansell(KD)  
Lilian Sjöberg-Wärn (M)  
Jarl Karlsson(S)  
Carina Ödebrink (S)  
 
Övriga:  
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Märit Lundsten, kultursekreterare 
Niklas Flinck hemslöjdskonsulent 
Eva Landén, hemslöjdskonsulent 
Anya Ison Wallace, danskonsulent 
Svante Rosberg, filmkonsulent 
Annhild Ottosson, bibliotekskonsulent 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

       

§ 30 Presentation 
Ledamöterna i Regionala utvecklingsdelegationen 
presenterar sig för övriga närvarande. 

§ 31 Hemslöjdskonsulenterna 
Hemslöjdskonsulenterna presenterar sig och sitt arbete. 
Niklas Flinck är ansvarig för verksamhet kring hård slöjd 
och Eva Landén för verksamhet kring textilslöjd. Man har 
ännu en konsulent i gruppen Kerstin Ydreborg som främst 
arbetar med barn- och ungdom. 
Sedan 1985 är hemslöjdskonsulenterna anställda av 
Landstinget och tillhör kulturenheten. 
Konsulenterna berättade bl.a. om de olika aktiviteter man 
har för barn- och ungdomar och om den utställning Eco- 
Craft som visats på Länsmuseet och sedan turnerat i länet. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 32 Danskonsulenten 
Anya Ison Wallace, danskonsulent presenterar sig och sitt 
arbete. Landstinget fick sin första danskonsulent 2007. 
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Danskonsulentens verksamhet handlar mycket om att vara 
en länk mellan arrangörer och dansare. Mycket av arbetet 
handlar också om barn- och ungdomsverksamhet och om att 
bygga upp en infrastruktur för dans i länet. Man har arbetet 
med daglig träning för professionella dansare och det har 
bl.a. lett till att ett flertal professionella dansföreställningar 
har kunnat skapas i och för länet. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 33 Filmkonsulenten 
Svante Rosberg som arbetar med Film i Jönköpings län 
presenterar sin verksamhet. Tjänsten har funnits sedan 2002 
och var först kopplad till animationsutbildningen i Eksjö. 
När den utbildningen las ner flyttades tjänsten till 
Jönköping och nu är filmkonsulenten placerad på 
Mediacenter på Rosenlundsområdet i Jönköping.  
Den viktigaste delen av arbetet handlar om filmpedagogisk 
verksamhet. Det riktar sig främst till skolor och arbetet med 
film som kompletterande läromedel. Man har Anna Rydell 
anställd på deltid för detta arbete och har också en koppling 
till Kulturskolan i Jönköping. Man arbetar också med 
talangutveckling där ungdomar kan få ekonomiskt stöd för 
att göra film, filmfestivalen TellUs och viss egen 
produktion. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 34 Länsbiblioteket 
Bibliotekskonsulent Annhild Ottosson presenterar 
Länsbibliotekets verksamhet. Länsbiblioteken i Sverige är 
en 70-årig tradition som från början hade till syfte att 
komplettera de kommunala bibliotekens bestånd av böcker.  
Man sitter placerade på Jönköpings stadsbibliotek. 
Idag arbetar man främst med fortbildning av 
bibliotekspersonal och man är inget fysiskt bibliotek utan är 
en utvecklingsenhet som jobbar regionalt. Verksamheten 
stöds av bibliotekslagen från 1996 där det numera också 
står att alla kommuner ska ha en biblioteksplan. Dessa 
planer arbetar man också med. Sedan 1 juli 2010 är 
personalen på Länsbiblioteket anställda av Landstinget, 
tidigare var man finansierade av Landstinget men anställda 
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av Jönköpings kommun. Länsbiblioteket är också ansvarigt 
för länets taltidning som ges ut en gång per vecka. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 35 Bild och form 
Kulturchef Jörgen Lindvall presenterar Landstingets arbete 
med bild och form. Man kommer inom kort att börja arbetet 
med att rekrytera en konsulent/utbildningsledare på det 
området. Den personen ska arbeta både med 
konstpedagogik, utställningar och med den samling 
Landsstinget har. Landstinget äger ca 14 500 konstverk och 
producerar utställningar för att understödja konstlivet. Man 
köper konst för ca 1 miljon per år och man anordnar 
Smålands salong för foto varje år. Man har i dag många 
verk stående i förråd och en fråga som måste besvaras 
längre fram är om dessa tavlor ska bevaras eller säljas. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 36 Övrig verksamhet på kulturenheten 
På kulturenheten arbetar också Märit Lundsten som 
kultursekreterare. Hon arbetar med stöd till film- och 
danskonsulenterna och med kultur och hälsa m.m. Hon 
kommer antagligen också att arbeta med projektet kring 
Fristadsförfattare. 
Jörgen Lindvall informerar också mer om arbetet med 
kulturplanen. Det avtal som kommer att skrivas där handlar 
mer om en dialog med Kulturrådet. Kulturplanen kommer 
att tas upp igen på nästa möte med Regionala 
utvecklingsdelegationen. Jörgens presentation kommer att 
skickas ut med e-post till delegationens ledamöter. 
Dagens möte avslutas med ett besök på ramverkstaden som 
också fungerar som förråd för konstsamlingen. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund  
 

 
 

 


