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Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Rune Backlund (C) 
Anders Pansell (KD) 
Malin Wengholm (M) 
Jarl Karlsson (S) 
 
Övriga: 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Birgitta Romedahl, kulturhandläggare 
Helle Solberg, musikchef § 102-105 
Mike Bode, utvecklare bild och form § 102-106 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Carina Ödebrink (S) 

§ 102 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 
Malin Wengholm.  

§ 103 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
tillägg av följande punkter: ytterligare kursinbjudningar, 
möte med Kulturrådet och avsiktsförklaringen, lägesrapport 
om samverkansavtalet för naturbruksgymnasierna, kontakt 
med Landshövdingen angående Vandalorum, invigning av 
lampor och konstnärlig utsmyckning vid Spira. 

§ 104 
Dnr 
RU11- 
0047 

 

Bidragsansökan – Brassbandsfestival 
Svenska Brassbandförbundet ansöker om bidrag på 80 000 
kronor till årets Brassbandsfestival i Värnamo. 
Landstinget har vid minst fyra tillfällen beviljat bidrag till 
festivalen med belopp från 25 000 till 45 000 kronor. Med 
hänvisning till bidragspolicyn föreslås avslag på ansökan. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Svenska Brassbandförbundet 
avseende festival 2011 i Värnamo. 
 
Utdrag: Svenska Brassbandförbundet 
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§ 105 Barn och ungdomsverksamhet inom Smålands Musik 
och Teater, Musik Direkt, Freja musikteater m.m. 
Musik Direkt 
Musikchef Helle Solberg informerar om Musik Direkt som 
är en nationell tävling för unga musiker i åldern 13-19 år för 
alla sorters musik. Tävlingen har funnits i 25 år och den 
nationella finalen i maj 2012 är tänkt att hållas i Spira. 
Tidigare har Rikskonserter stått för kostnaderna för den 
nationella finalen medan respektive länsmusikorganisation 
stått för de lokala tävlingarna. Då nu Rikskonserter är 
nedlagt är inte den nationella finalen finansierad. 
Smålands Musik och Teater kommer att söka ett extra 
verksamhetsbidrag från Kulturrådet för finalen. Detta kan 
tas upp vid förhandlingarna med Kulturrådet i november 
men det är då viktigt att övriga länsmusikorganisationer står 
bakom ansökan eftersom något annat län kommer att ha 
finalen 2013. 
Club Orange och Stage 
Under våren kommer Smålands Musik och Teater att starta 
en Club orange i Spira för ungdomar mellan 18 och 25 år 
och en verksamhet kallad Stage för ungdomar från 13 år. 
Bägge verksamheterna kommer att bestå av konserter med 
lokala band och även av andra typer av framträdanden. 
Freja Musikteater 
Hittills har de ungdomar som medverkat i Freja inte haft 
några arvoden, det har varit en fritidsaktivitet i 
studiecirkelform. Nu finns planer på att anställa två 
personer per år i en skyddad anställning under en 
projektperiod på tre år. Då behövs också en handledare för 
dessa personer och där pågår diskussioner med Jönköpings 
kommun. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

§ 106 Information och presentation, Bild och form 
Utvecklare för bild och form Mike Bode presenterar sig 
själv och sitt uppdrag. Mike är nytillträdd på sin tjänst och 
har en bred bakgrund både som konstnär och forskare. Mike 
berättade bl.a. om sina planer på samarbete med befintliga 
institutioner och idéer om att underlätta för lokala 
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konstnärer att få nationella och internationella kontakter. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 107 Möte med Kulturrådet 
Mötet med Kulturrådet ang. kulturplanen kommer att äga 
rum den 17 november. Vid detta möte ska också en 
avsiktsförklaring presenteras. Den bör vara konkret med 
vilka områden som ska prioriteras, komplettera 
kulturplanen och innehålla en budget. Avsiktsförklaringen 
ska tas upp på landstingsstyrelsen den 7 november, bereds 
på planeringsdelegationen 1 november samt delges  
regionala utvecklingsdelegationen före 
planeringsdelegationens möte. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 108 Samverkansavtal, naturbruksgymnasierna 
Vid förra mötet med Regionala utvecklingsdelegationen 
beslutades att ordförande skulle ta kontakt med 
Primärkommunala nämndens ordförande eftersom Tranås 
kommun inte skrivit på avtalet. 
Ordföranden meddelar att han har haft kontakt med 
Primärkommunala nämndens ordförande som kommer att ta 
upp frågan med Tranås kommun. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 109 Vandalorum 
Ordföranden meddelar att Landshövdingen tagit kontakt för 
ett möte kring Vandalorum. Den 20 oktober kommer 
ordföranden och Landshövdingen att träffa 
kommunstyrelsens ordförande i Värnamo för att diskutera 
möjligheten att söka statliga medel till Vandalorum. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 110 Inbjudan till konstinvigning 
Regionala utvecklingsdelegationen är inbjuden till 
invigningen av Spiralamporna av Ingegerd Råman kl. 16.30 
den 24 oktober och till invigningen av den konstnärliga 
utsmyckningen utanför Spira ”Resonans” av Milo Lavén 
den 28 oktober kl. 10.30. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 111 Kursinbjudningar 
• Utvecklingsprogram för medarbetare och 

förtroendevalda inom kollektivtrafiken 15-16 nov, 
Nynäshamn 
 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

 
• Kollektivtrafik – den nya lagen med resenären i 

fokus 5-6 dec, Stockholm 
 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
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• Tre regionala konferenser om effekter av 
Kultursamverkansmodellen, 30 nov Malmö, 5 dec 
Luleå och 23 jan Norrköping 
 
Beslut: att lägga de två första inbjudningarna till 
handlingarna men förlägga delegationens möte 23 
jan till Norrköping så att hela delegationen kan delta 
i den konferensen. 

 
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Malin Wengholm 
 

 
 

 


