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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 158-
167 
Tid: 2012-10-15 kl.13.00-14.25 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M),  
Jarl Karlsson (S),  
Carina Ödebrink (S) 
Övriga: Ola Lundmark, regional 
utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör, 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

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

§ 159 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: en punkt med 
information från regionala utvecklingsdirektören, en punkt 
med rapport från konstutställningen Dokumenta i Kassel 
samt en punkt om förslag till valberedning i Svensk 
kollektivtrafik. Punkt 8 om Kultur och hälsa stryks. 

§ 160 Anmälningsärende 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 161 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1213 

Ny bidragspolicy för kulturbidrag 
Ärendet behandlades på Regionala utvecklingsdelegationens 
sammanträde 2012-09-17 och vissa tillägg och preciseringar 
är nu gjorda i policyn. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att anta föreliggande förslag till riktlinjer för Landstingets 
bidrag till kulturaktiviteter att gälla från och med  
2013-01-01. 
Landstingsstyrelsen föreslås vidare besluta 
att till regional utvecklingsdirektör delegera att besluta att 
inom ramen för kulturanslaget besluta om arrangörsgarantier 
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upp till 10 000 kronor. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 162 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1245 

Bidragsansökan - Teater Diagonal 
Teater Diagonal ansöker om 100 000 kronor för 
uppsättningen av pjäsen ”Timmarna med Rita”. Pjäsen ska 
spelas på Fokus i Jönköping och gruppen har ambitionen att 
göra gästspel på andra scener i Jönköpings län. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ur anslaget för kulturaktiviteter anslå 100 000 kronor till 
Teater Diagonal för uppsättningen av ”Timmarna med Rita” 
med motiveringen att man vill stödja gruppens ambition att 
spela i hela länet. 
 
Utdrag: Teater Diagonal 

§ 163 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1324 

Bidragsansökan – Remix festival 
Kulturforumsgruppen (arbetsgruppen för barn- och 
ungdomskultur) ansöker om 150 000 kronor för att 
genomföra Remix festival. Festivalen är ett 
utvecklingsprojekt för både ny kompetens och 
verksamhetsutveckling, den är framtidsinriktat och med 
ungdomar som primär målgrupp. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ur kulturaktivitetsanslaget anslå 150 000 kronor till 
Remix festivalen. 
 
Utdrag: Kulturforumsgruppen 

§ 164 Kursinbjudningar  
• Infrastrukturseminarium 19 okt, Jönköping 

Beslut: Rune Backlund deltar 
• Svensk kollektivtrafiks årsstämma 27 nov, Göteborg 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
• Föreläsning med Tina Thörner 13 nov, Jönköping 
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Beslut: de av delegations ledamöter som har 
möjlighet kan själva anmäla sig. 

• Dialogdag om infrastruktur och transporter 24 okt, 
Stockholm 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

• Dialogdag om transportsystemet – fokus på 
anläggningsbranschen och beställare 22 nov, 
Stockholm 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

• Svensk Vuxenutbildning & Folkbildning i ett 
nordiskt och europeiskt perspektiv 6 nov, Kungälv 
Beslut: en ledamot ges möjlighet att delta.  

§ 165 Information från regionala utvecklingsdirektören 
• Revideringen av den Regionala kulturplanen 

kommer att tas upp på delegationens möte 5 nov. Det 
har kommit in skrivelser från några kommuner och 
andra instanser med förslag på ändringar. 

• Tillsättningen av ny rektor för Sörängens 
folkhögskola pågår. 

• Samarbetsavtalet med kommunerna kring 
naturbruksgymnasierna kommer att diskuteras 14 dec 
med Primärkommunala nämnden. 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 166 Rapport från konstmässa 
Malin Wengholm rapporterar från besök på Dokumenta 13 i 
Kassel en av världens största konstutställningar som 
genomförs var femte år. I år kom över 800 000 besökare till 
evenemanget. 
Mer information: http://art-talks-
jkpgl.blogspot.se/2012/08/art-talksin-situ-documenta-
13.html   
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

  

http://art-talks-jkpgl.blogspot.se/2012/08/art-talksin-situ-documenta-13.html
http://art-talks-jkpgl.blogspot.se/2012/08/art-talksin-situ-documenta-13.html
http://art-talks-jkpgl.blogspot.se/2012/08/art-talksin-situ-documenta-13.html
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§ 167 Förslag till valberedning för Svensk kollektivtrafik 

Vid Svensk kollektivtrafiks årsmöte ska en valberedning 
väljas på tre år. 
Varje parti har möjlighet att nominera ledamöter. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Anders Pansell  
 
 
 
Protokollet är justerat 2012 -10 -     och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


