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Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Rune Backlund (C) 
Anders Pansell (KD) 
Jarl Karlsson (S) 
Carina Ödebrink (S) 
 
Övriga 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Birgitta Romedahl, kulturhandläggare 
Susanne Rydén, projektledare § 26-30 
Marie Reifelton, teaterkonsulent § 26-30 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

 Ej närvarande: Malin Wengholm (M) 

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

§ 27 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
tillägg av punkterna om besök av revisionen och 
information om arrangemang på Spira. 

§ 28 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 29 
Dnr 
RU11- 
0069 

Bidragsansökan – Smålands kulturfestival 
Smålands Kulturfestival, ideell förening, ansöker om bidrag 
på 200 000 kronor för genomförande av en festival med 
samma namn. Projektet är långsiktigt och syftar till en ny 
samverkan mellan kultur och näringsliv. Projektledare 
Susanne Rydén närvarar vid sammanträdet och lämnar 
ytterligare information om festivalen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 200 000 kronor till Smålands Kulturfestival. 
 
Utdrag: Smålands Kulturfestival 
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§ 30 Information och presentation från Riksteatern 
Teaterkonsulent Marie Reifelton, Riksteatern Jönköpings 
län presenterar sig och sitt uppdrag.  
Riksteatern är en folkrörelse och räknas som Sveriges och 
världens största teater. Man har 236 lokala teaterföreningar 
spridda över landet och hade förra året 1,2 miljoner 
besökare på sina föreställningar.  
Marie redogör för arbetet med avsiktsförklaringen och 
projektet ” Det händer nu”. 
Maries roll är bl. a att arbeta med arrangörsutveckling. 
Numera är alla Riksteaterns produktioner samproduktioner 
som t.ex. tillsammans med Smålands Musik och Teater. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 31 Information ang. arrangemang på Spira 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att Svensk 
scenkonst kommer att ha sina branschdagar på Spira 2-4 
maj. Dessutom kommer Scenkonstbiennalen att äga rum 
22-26 maj 2013 på Spira. Kring den senare kommer mer 
information vid ett senare möte. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 32 
Dnr 
LJ 
2012/ 
126 

Bidrag till folkhögskolor 2012 
Förslag på fördelning av bidrag till Folkhögskolor 
redovisas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2012 års bidrag gällande 
rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 33 
Dnr 
LJ 
2012/ 
134 

 

Samverkansavtal gällande Jönköpings folkhögskola 
Nytt avtal för samarbete mellan Sörängen och Ädelfors 
folkhögskolor har tagits fram. 
 
Inför ärendets behandling har Carina Ödebrink angett jäv 
och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna avtal om samarbete mellan Sörängen och 
Ädelfors gällande Jönköpings folkhögskola perioden  
2010-06-01 – 2014-05-31. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 34 
Dnr 
LK11- 
0754 

Framställan från Transportstyrelsen om ändring av 
bestämmelserna om miljözonerna i trafikförordningen 
Landstinget i Jönköpings län har av Näringsdepartementet 
beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade remiss. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingstyrelsen besluta 
 
att godkänna yttrandet som svar till Näringsdepartementet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 35 
Dnr 
LJ 
2012/ 
123 

Delegationsordning för folkhögskolor 
Folkhögskolornas verksamhet är inte reglerad i lagar och 
förordningar på det sätt som t.ex. gymnasieskolan är. Detta 
innebär att någon delegationsordning i likhet med 
gymnasieskolan/komvux inte behöver fastställas. Däremot 
har ett förslag utarbetats när det gäller vilka beslut som ska 
tas av Regionala utvecklingsdelegationen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att föreslagen beslutsordning ska gälla.  
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§ 36 
Dnr 
LJ 
2012/ 
94 

 

Bidragsansökan – Mullsjö amatörteatersällskap 
Mullsjö Amatörteatersällskap ansöker om 30 000 kronor till 
amatörteaterverksamhet på Ryfors. Smålands Musik och 
Teater medverkar som samverkanspartner. Från Mullsjö 
kommun söks 10 000 kronor i bidrag. Enligt nuvarande 
policy medfinansierar inte Landstinget med större belopp än 
det kommunala bidraget. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 10 000 kronor till teaterprojektet ”Tåget kommer”. 
 
Utdrag: Mullsjö amatörteatersällskap 

§ 37 Fortsatt process kring Kulturplanen, ansvarfördelning 
m.m. 
Kulturchefen redogör för de olika stegen i det fortsatta 
arbetet kring kulturplanen. Det behöver fastställas en 
årscykel för att få det hela att fungera när det gäller 
kontakter med kommunerna och övriga intressenter, 
redovisning och uppföljning till Kulturrådet, 
budgetprocessen och revidering av Kulturplanen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 38 Kurser och konferenser 
• Nationella Inspirationsdagen 27 mars, Stockholm 

inbjudare är Partnersamverkan för en fördubblad 
kollektivtrafik. 
Beslut: en person från majoriteten och en person 
från oppositionen. 

• Slutfasen i arbetet med de regionala 
trafikförsörjningsprogrammen 26 mars, Stockholm. 
Beslut: att lämna det öppet om någon deltar. 

• Årsmöte och vårmöte för Länsteatrarna i Sverige 
2012, 12 april på Spira. 
Beslut: Rune Backlund deltar i årsmötet och övriga 
ledamöter i delegationen har möjlighet att delta i 
övriga aktiviteter på vårmötet.  



 

PROTOKOLL 5(6)

 Regionala utvecklingsdelegationen §§ 26-41 

 Tid: 2012-02-13 kl.13.00-16.15 
 

 

  

 

• Presidiekonferens för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna, arrangör är SKL,  
17 feb, Stockholm 
Beslut: Rune Backlund deltar 

§ 39 Besök av revisionen 
Landstingsrevisionen har framfört önskemål om att komma 
till Regionala utvecklingsdelegationens möte den 16 april. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att låta Landstingsrevisionen komma till mötet den 16 april. 

§ 40 Rapporter från kurser och konferenser 
• Anders Pansell rapporterar från Open Space om 

animation på Ullinge värdshus 12 januari. 
• Rune Backlund rapporterar från möte om 

litteraturens framtid i Jönköpings län 3 februari på 
Sörängens folkhögskola. 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 41 Möte angående folkhögskolornas profiler 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att det kommer 
att arrangeras ett möte den 13 juni på Sörängens 
folkhögskola om Landstingsfolkhögskolors profiler. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.   
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Jarl Karlsson 
 

 
Justeras och anslås 2012-02- 

 
 


