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Plats: Landstingets kansli sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) 
Anders Pansell(KD)  
Lilian Sjöberg-Wärn (M)  
Jarl Karlsson(S)  
Carina Ödebrink (S)  
 
Övriga:  

 Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Birgitta Romedal, kulturhandläggare 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

§ 39 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 
Carina Ödebrink. 

§ 40 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
tillägg av följande punkt: vilken policy ska delegationen ha 
när det gäller grupper som vill komma och presentera sin 
verksamhet? Dessutom läggs en informationspunkt om 
anmälan till Skolinspektionen till dagordningen. 

§ 41 
Dnr 
LK11- 
0105 

Samverkansavtal Naturbruksutbildningen i Jönköpings 
län 
Landstinget är huvudman för naturbruksutbildningen i 
Jönköpings län i ett samverkansområde med länets 13 
kommuner. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal 
gällande naturbruksutbildningen för perioden  
2012-01-01 – 2016-12-31 under förutsättning att länets 
kommuner också godkänner avtalet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 42 
Dnr 
RU11-
0012 

Bidragsansökan – Konstfesten i Habo 
Habo kommun ansöker om 75 000 kronor för anordnande 
av Konstfesten i Habo 2011. Konstfesten har arrangerats 
sedan 2007, varvid Landstinget bidragit de senaste tre åren 
med sammanlagt 100 000 kronor. 
Enligt fastlagd policy lämnas bidrag som maximalt under 
tre år.  
Jarl Karlsson yrkar på att ett bidrag ska ges på 25 000 
kronor. Rune Backlund yrkar på avslag i enlighet med 
kansliets förslag. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Habo kommun avseende konstfesten 
2011. 
 
Utdrag: Habo kommun 

§ 43 
Dnr 
RU11- 
0011 

 

Bidragsansökan – V.art.11 
V.art 11 ansöker om ett bidrag för genomförande av 2011 
års konstmässa. Det är andra gången mässan anordnas. Den 
första ägde rum 2009 och blev en stor succé med ca 3 500 
besökare. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 125 000 kronor till V.art11. 
 
Utdrag: V.art 11 

§ 44 Regional kulturplan, strukturförslag 
Jörgen Lindvall går igenom materialet kring arbetet med 
den Regionala kulturplanen för Jönköpings län. 
Delegationen diskuterar ärendet. Planen kommer att 
innehålla både en beskrivning av nuläget och 
utvecklingsfrågor. 
Tidsplan: Remissen av planen kommer att skickas ut 26 
april, Open space kommer att genomföras 13 maj och 
remissvaren ska vara inne 20 juni. Delegationen behandlar 
svaren på remissen den 15 augusti. 
 
Beslut 
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Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

§ 45 Information om översyn av delegationsordning för 
rektorer på gymnasier och folkhögskolor 
Ola Lundmark meddelar att den nya gymnasieförordningen 
och förändringar i skollagen gör att delegationsordningen 
för rektorerna behöver ses över. Folkhögskolornas 
delegationsordning är gammal och behöver även den ses 
över. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 46 Kurser och konferenser 
Tidigare behandlade inbjudningar: 

• Folkhögskolornas förening vår- och årsmöte 25 
mars 
Beslut: ingen deltagare 

• Årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 11-13 april 
Kalmar 
Beslut: Jarl Karlsson deltar 11-12 april och Lilian 
Sjöberg-Wärn deltar 11-13 april 

• Länsmusikens Samarbetsråd, årsmöte 13 april i 
Stockholm 
Beslut: Anders Pansell deltar  

Nyinkomna inbjudningar: 
• Kultur för livet 2011, 6-7 okt i Malmö 

Beslut: inbjudan tas upp igen när programmet 
kommit 

• Överläggning för huvudmän till landstingsägda 
folkhögskolor, 27 april i Stockholm 
Beslut: Rune Backlund deltar i överläggningen.  

 

§ 47 Presentationer på Regionala utvecklingsdelegationens 
möten 
Rune Backlund tar upp frågan att flera olika grupper vill 
komma och presentera sin verksamhet för delegationen. 
Vilken policy ska delegationen ha här? 
Beslut 
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Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att när en organisation söker bidrag kan de få komma och 
presentera sig då delegationen finner så påkallat. 

§ 48 Anmälan till Skolinspektionen 
Ola Lundmark meddelar att en förälder till en elev på Stora 
Segerstad har gjort en anmälan till Skolinspektionen. 
Ärendet är besvarat av Regional utvecklings kansli och 
eleven har nu bytt skola. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Carina Ödebrink 
 

 
 
 
 

 


