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Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: 
Rune Backlund (C) 
Anders Pansell (KD) 
Lilian Sjöberg-Wärn (M) 
Carina Ödebrink (S) 
Övriga: 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
Jörgen Lindvall, kulturchef  §5-12 
Birgitta Romedahl, kultursamordnare 
Helle Solberg, musikchef §5-8 

       

§ 5 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 
Lilian Sjöberg-Wärn 

§ 6 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag. 

§ 7 Anmälningsärenden 
Inga anmälningsärenden finns att anmäla. 

§ 8 Musikteater Freja 
Musikchef Helle Solberg informerar om Frejas framtid och 
nuläge.  
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 9 Information om förslag till följd av ny kollektivtrafiklag 
och ändrad finansiering av den regionala 
kollektivtrafiken 
Ekonomidirektör Stefan Schoultz informerar om den nya 
kollektivtrafiklag som träder i kraft 2012 och den ändrade 
finansieringen. 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 10 Fristadsförfattare 
Kulturchef Jörgen Lindvall lämnar kompletterande 
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information om fristadsförfattare, arbetet organiseras av 
ICORN (international cities of refuge network). 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 11 Skrivelse från Sommenbygdens folkhögskola 
Sommenbygdens folkhögskola har i ett brev till 
Landstingsfullmäktiges ordföranden frågat om det finns 
någon möjlighet för dem att bli en landstingsskola. 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga brevet till handlingarna. 

§ 12 
Dnr 
LK10-
0585 

Konstkonsulent – bild och form 
Resurser för utarbetande av kulturplan – inrättande av 
konsulenttjänst för bild och form. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingstyrelsen besluta 
 
att under förutsättning av statligt stöd inrätta tjänst för bild 
och form 
att ur ramen för oförutsedda utgifter anvisa 250 000 kronor. 
 
Utdrag: Landstingstyrelsen 

§ 13 
Dnr 
LK10- 
0453 

 

Promemorian – Distansundervisning för elever 
bosatta i Sverige – U2010/5616/G – förslag till 
yttrande 
Ovan rubricerade promemoria redovisar förslag på när 
distansundervisning bör kunna erbjudas till elever bosatta i 
Sverige som ett alternativ till reguljär undervisning. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att lämna yttrande enligt förslag. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 14 
Dnr 
LK10- 

Remiss från Regionförbundet – Regionalt 
energikontor i Jönköpings län – R18810 
Länsstyrelsen och Regionförbundet har inkommit med 
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0483 

 

 

inbjudan om att lämna synpunkter över rubricerad 
förstudie. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att lämna yttrande enligt förslag. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
 

§ 15 
Dnr 
RU10-
0068 

 

Ansökan om bidrag – Blåsmusikfestivalen 2011 
Svensk Blåsmusikfestival har genomförts sedan ca tio år 
tillbaka i Jönköping. Blåsmusikfestivalen har finansierats 
ur kulturaktivitetsanslaget i fyra år och utvecklats till ett 
återkommande arrangemang i Jönköping. 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 125 000 kronor till Föreningen Svensk 
Blåsmusikfestival 
 
Utdrag: 
Föreningen Svensk Blåsmusikfestival  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Lilian Sjöberg-Wärn 
 

 
 

 


