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Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Rune Backlund (C), 
Anders Pansell (KD), 
Lilian Sjöberg- Wärn (M), 
Carina Ödebrink (S) 
 
Övriga 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Birgitta Romedahl, kulturhandläggare 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

Ej närvarande: Jarl Karlsson (S) 

§ 51 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 
Anders Pansell.      

§ 52 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastsälls enligt föreliggande förslag med 
tillägg av följande punkter: ett extra elevärende, 
en informationspunkt om kulturplanen, representation vid 
möte med Kulturrådet och SKL 8 sep, information om 
verksamhetsbesök 29 april och 2 sep. 

§ 53 Anmälningsärende 
Anmäls och läggs till handlingarna. 
 

§ 54 
RU11- 
0022 

Elevärende 
En elev på Tenhults naturbruksgymnasium, Susanna 
Lehtonen 19920723-0708, behöver gå en extra termin på 
skolan på grund av en länge sjukskrivningsperiod. Då 
kursen är praktisk måste den läsas in under våren 2012.  
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att låta eleven gå en sjunde termin på skolan under våren 
2012. 
 
Utdrag: Gislaveds kommun, Barn och utbildningskontoret 
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§ 55 
RU11- 
0026 

Elevärende 
En elev på Tenhult naturbruksgymnasium, Linnea Sällström 
19900329-1003, behöver gå ett extra år på skolan på grund 
av en längre sjukskrivningsperiod. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att låta eleven gå ett extra år på skolan. 
 
Utdrag: Jönköpings kommun, Utbildningsförvaltningen 
 

§ 56 
RU11- 
0016 

Bidragsansökan – En gränslös revy 
Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö ansöker om 106 000 
kronor för genomförande av en nyårsrevy med och för alla 
målgrupper. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan, 
Nässjö. 
 
Utdrag : Studieförbundet Vuxenskolan, Nässjö 

§ 57 
RU11- 
0018 

Bidragsansökan – Föreningen Jönköpings 
allmogemarknad 
Jönköpings Allmogemarknad ansöker om 20 000 kronor för 
genomförande av 2011:års upplaga av allmogemarknaden. 
Årets tema är ”Barn i 1800-talets Jönköping”. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Föreningen Jönköpings 
Allmogemarknad. 
 
Utdrag: Föreningen Jönköpings Allmogemarknad 

§ 58 
RU11- 
0024 

Bidragsansökan – Extra ekonomiskt anslag till 
Poesifestivalen i Nässjö 
Rektor vid Sörängens Folkhögskola ansöker om ett extra 
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anslag på 50 000 kronor på grund av det kommande 25-års 
jubileet i juni. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar  
 
att anslå 25 000 kronor till jubileet under förutsättning att 
Nässjö kommun bidrar med samma summa. 
 
Utdrag: Rektor, Sörängens folkhögskola 

§ 59 Regional kulturplan 
Jörgen Lindvall går igenom materialet kring arbetet med 
den regionala kulturplanen. 
Några ändringar har skett gällande tidplanen och följande 
gäller: 

• Remissupplagan kommer att skickas ut i början av 
maj. 

• Remissvaren ska vara inne senast 20 juni. 
• Regionala utvecklingsdelegationen har extra möte 

15 augusti. 
• 26 augusti genomförs ett samrådsmöte med länets 

kommuner. 
• Regionala utvecklingsdelegationen har möte 5 sep 
• Dialog med Kulturrådet, SKL och flera sydliga län i 

Växjö 8 sep 
• Överläggningar med Kulturrådet, landstingsråd och 

Regionala utvecklingsdelegationen i månadsskiftet 
aug-sep 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 60 
RU09- 
0057 

Redovisning av uppbyggnad och utveckling av daglig 
träning för länets dansare, koreografer och danslärare 
som en del av Dansröster 2010 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 61 Kursinbjudningar och konferenser 
Kommande konferenser: 

• Möte för skolledarna för Sveriges samtliga 
Naturbruksgymnasier förläggs till Spira i Jönköping 
26-28 mars 2012. Tenhults Naturbruksgymnasium 
är värd för konferensen. 

• SKL arrangerar sin årliga kulturkonferens i Visby 
10-11 oktober 

• Höstmöte för Länsteatrarna i Sverige (LTS) 
arrangeras i Kiruna 22-23 november 

• Vårmöte för Länsteatrarna i Sverige arrangeras 2012 
i Jönköping på Spira. 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 62 Rapporter från kurser och konferenser 
• Lilian Sjöberg-Wärn rapporterar från årsmöte med 

Länsteatrarna i Sverige i Kalmar 11-13 april 
• Anders Pansell rapporterar från årsmöte med 

Länsmusikens Samarbetsråd 13 april i Stockholm 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 63 Kontakter med Jönköpings läns bildningsförbund 
Rune Backlund och Anders Pansell har träffat 
representanter för Jönköpings läns bildningsförbund. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ha ett årligt möte mellan hela Regionala 
utvecklingsdelegationen och representanter för Jönköpings 
läns bildningsförbund. 
 

§ 64 Kallelse till årsmöte med Jönköpings läns arkivförbund 
Jönköpings läns arkivförbund har årsmöte 26 april i Sagan 
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på Stadsbiblioteket. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 65 Representation vid Dialog med Kulturrådet och SKL  
8 sep 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att utse Rune Backlund och Jarl Karlsson att representera 
Regionala utvecklingsdelegationen vid mötet i Växjö 8 sep. 

§ 66 Verksamhetsbesök för delegationen 
Fredagen 29 april kl. 9-15 gör delegationen 
verksamhetsbesök på Smålands musik och Teater. 
Fredagen den 2 september görs verksamhetsbesök på 
Värnamo folkhögskola kl. 9.30- ca 13 (inkl lunch). 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Anders Pansell 
 

 
 

 


