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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) 

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

§ 70 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag. 

§ 71 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 72 
Dnr  
RU11- 
0029 

 

Bidragsansökan – Föreningen ”Bakom det yttre” 
Föreningen ”Bakom det yttre” ansöker om 200 000 kronor 
för genomförande av ett teatraliskt seminarium med dans 
och musik som huvuduttryck. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 125 000 kronor till föreningen ”Bakom det yttre” 
under förutsättning att Kulturrådet beviljar minst samma 
summa. 
 
Utdrag: Föreningen ”Bakom det yttre” 

§ 73 
Dnr 
RU11- 
0025 

Bidragsansökan – Share Music Sweden 
Share Music ansöker om 125 000 för att etablera 
verksamheten i Jönköpings län. Share Music Sweden är en 
nationell kulturorganisation som arrangerar kortkurser inom 
musik, dans, teater och konst. Det unika för Share Music är 
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att människor med och utan funktionsnedsättning skapar 
tillsammans. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 100 000 kronor till Share Music för projektet 
TRIGGA. 
 
Utdrag: Share Music Sweden 

§ 74 
Dnr 
RU11- 
0027 

Bidragsansökan – ”Konst i Herrgårdsparken” 
Studieförbundet Vuxenskolans avdelning i Eksjö ansöker 
om 15 000 kronor för att genomföra kulturaktiviteter i 
Herrgårdsparken, Mariannelund. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Studieförbundet Vuxenskolans 
Eksjöavdelning. 
 
Utdrag: Studieförbundet Vuxenskolans Eksjöavdelning 

§ 75 Uppföljning av Open Space 13 maj 
Jörgen Lindvall rapporterar från Open Space som 
genomfördes på Elmia i Jönköping 13 maj. Rune Backlund 
och Anders Pansell deltog från delegationen. Samtalen var 
givande och man hade bra diskussioner. 
Kulturplanen har nu gått ut på remiss. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 76 Kursinbjudningar 
Som tidigare meddelats äger SKL:s årliga kulturkonferens 
rum 10-11 oktober i Visby. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 77 Rapporter från kurser och konferenser 
Rune Backlund rapporterar från överläggning för 
huvudmän till landstingsägda folkhögskolor 27 april i 
Stockholm. Mötet var arrangerat av SKL och rörde sig om 
förändringar av statsbidragen till folkhögskolor. De nya 
reglerna kommer inte att innebära några stora förändringar 
för våra Landstings folkhögskolor. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 78 Överläggningar om Kulturplanen 
Den 26 augusti genomförs överläggningar med 
kommunernas kulturpolitiker och Regionala 
utvecklingsdelegationen. 
I början av september äger överläggningar rum med 
Kulturrådet, landstingsråden och Regionala 
utvecklingsdelegationen, datumet är ej fastlagt ännu. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Lilian Sjöberg-Wärn 
 

 
 

 


