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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 188-
208 
Tid: 2012-12-03 kl:13.00-16.10 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (S),  
Carina Ödebrink (S) 
 
Adjungerade: Karleric Andersson, ordf. i 
Länstrafiken t.o.m. § 194 
Övriga: Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör t.o.m.§ 
194 
Anna-Karin Malm serviceresechef t.o.m. § 194 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Mike Bode Utvecklare bild och form t.o.m.§ 192 
Max Valentin, Fabel kommunikation t.o.m. § 191 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Jarl Karlsson (S) 
 

§ 188 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 
Malin Wengholm. 

§ 189 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
tillägg av en informationspunkt om ALMI. 

§ 190 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 191 Information från Regional utveckling 
• Kulturchefen och Max Valentin lämnar information 

om crowdfunding. Crowdfunding är ett sätt att 
finansiera kulturprojekt genom stöd från många 
privatpersoner. Max Valentin berättar också om 
crowdculture som är en metod att finansiera 
kulturprojekt genom en kombination av 
crowdfunding och offentliga bidrag. 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att lägga informationen till handlingarna. 

§ 192 Landstingets konstsamling 
Mike Bode, utvecklare för bild och form, informerar om 
Landstingets konstsamling och de problem man har idag. 
Man har idag många konstverk stående i magasin som ingen 
vill ha på sin arbetsplats. De kan vara omoderna, skadade, 
svåra att rengöra, gulnad grafik, skrämmande bilder eller 
verk som inte passar tillsammans med den nya inredningen. 
Delegationen diskuterar olika förslag till lösningar. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utveckling i uppdrag att ta fram en policy 
och handlingsplan för hantering av inköpt konst som av 
olika anledningar inte längre är aktuell för placering ute i 
verksamheten. I uppdraget ingår också att belysa åtgärder 
som deponering hos annan institution/organisation och 
försäljning av enskilda objekt. 

§ 193 Information från Regional utveckling 
• Regionala utvecklingsdirektören lämnar information 

om fördelningen av budgeten när det gäller de nya 
bidragsformerna för de kommande åren.  

• Kulturchefen redogör för arbetet med kulturuppdrag. 
Ett förslag på vilka som ska få kulturuppdrag ska 
arbetas fram av förvaltningen och presenteras på 
delegationens möte 7 jan för att beslut ska kunna 
fattas i feb. Nästa år bör detta arbete påbörjas 
tidigare. 

• Regionala utvecklingsdirektören lämnar information 
om förvaltningens månadsrapport. 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 194 Information från Länstrafiken 
• Trafikdirektören och serviceresechefen redogör för 
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arbetet med övertagandet av 
sjukreseadministrationen. I beslutet om en central 
sjukreseenhet fanns också uppdraget att se över 
organisation och lokalisering. Allt kommer inte att 
var på plats och fungera till 1 jan men det ser ändå 
positivt ut. 

• Trafikdirektören informerar om att man från 1 feb 
kommer att ha ett nytt system med biljettförsäljning 
via mobiltelefoner. Det blir nu ett system via en app. 
och inte längre via SMS. Det bli billigare och svårare 
att förfalska men fungerar inte på äldre mobiler. 

• Trafikdirektören redogör för trafikförändringar för 
2013. 

• Trafikdirektören redovisar månadsrapporten. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 195 
Dnr 
LJ 
2012/ 
729 

Bidrag till ungdomsorganisationer 
Förslag på fördelning av bidrag redovisas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2013 års bidrag till 
ungdomsorganisationer. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 196 
Dnr 
LJ 
2012/ 
728 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Förslag på fördelning av bidrag redovisas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2013 års bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer. 
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Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 197 
Dnr 
LJ 
2012/ 
731 

Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet 
Förslag på fördelning av bidrag redovisas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2013 års bidrag till övriga 
organisationer inom kulturområdet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 198 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1610 

Samverkansmodellen – kostnader kopplade till 
kulturplanen 
Landstinget i Jönköpings län har sedan 2012 ingått i 
samverkansmodellen inom kulturområdet. Regional 
utveckling ser att en av effekterna är ökade kostnader som 
härrör från arbetet med implementering av 
samverkansmodellen och genomförande av den regionala 
kulturplanen och dess förankring i länets kommuner. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att anvisa 450 000 kronor ur medel avsatta för kulturplanen 
för täckande av kostnader i samband med införandet av 
samverkansmodellen. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 199 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1534 
 

Yttrande över Förslag till ämnes- och 
ämnesområdesplaner samt ämnen och kurser i 
programfördjupning i gymnasiesärskolan 
Landstinget har fått möjlighet att yttra sig över förslag till 
nya ämnes- och ämnesområdesplaner samt ämnen och 
kurser i gymnasiesärskolan. 
Regional utveckling tillstyrker förslaget och har inga 
synpunkter att lämna. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att tillstyrka förslaget angående gymnasiesärskolan. 
 
Utdrag: Landstingstyrelsen 

§ 200 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1429 

Bidragsansökan – Hiphop revolution dance festival 
ID Crew ansöker om bidrag på 60 000 kronor till 
dansfestivalen Hiphop Revolution 2013 i Huskvarna Folkets 
Park. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 60 000 kronor till Hiphop Revolution 2013. 
 
Utdrag: ID Crew 

§ 201 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1431 

Bidragsansökan – Festivalen Jönköping Qom ut 
Föreningen Jönköping Qom ut ansöker om bidrag på 50 000 
kronor till Festivalen Qom ut som ska äga rum i maj 2013. 
Arrangemanget kommer att blir en konst- och kulturfestival 
med syfte att lyfta frågan om hbtq-personers liv. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 50 000 kronor till Festivalen Jönköping Qom ut. 
 
Utdrag: Föreningen Jönköping Qom ut 

§ 202 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1451 

Bidragsansökan – Dokumentärfilm Petra och Peter 
Johanna Aust ansöker om bidrag på 50 000 kronor till 
dokumentärfilmen ”Petra och Peter”. Filmen utspelar sig till 
stor del i Jönköpings län. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 50 000 kronor till dokumentärfilmen ”Petra och 
Peter” av Johanna Aust. 



 

PROTOKOLL 6(8) 

      

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 188-
208 
Tid: 2012-12-03 kl:13.00-16.10 
 

 

 Sign 

 

 
Utdrag: Johanna Aust 

§ 203 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1498 

Bidragsansökan – Teaterstickorna Jesus Christ 
Superstar 
Föreningen Teaterstickorna ansöker om 60 000 kronor från 
Landstinget till produktionen Jesus Christ Superstar 2013. 
Sex föreställningar är planerade i Jönköping. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Teaterstickorna. 
 
Utdrag: Föreningen Teaterstickorna 

§ 204 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1465 

Bidragsansökan – Eksjö kammarmusikfestival 
Eksjö kommun ansöker om 100 000 kronor från Landstinget 
till Eksjö kammarmusikfestival. Samma summa har sökts 
från Regionförbundet som överlämnat ansökan till 
landstinget för handläggning. Förslaget innebär att 
kammarmusikfestivalen ska anordnas vartannat år i början 
av augusti de år som inte Eksjö Tattoo anordnas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 100 000 kronor till Eksjö kammarmusikfestival 
samt 
att finansiering sker ur anslaget för kulturaktiviteter. 
 
Utdrag: Eksjö kommun, kulturavdelningen 

§ 205 Beslut om Kulturting 2013 
Regionala utvecklingsdirektören föreslår att nästa års 
Kulturting hålls 21-22 mars.  
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utveckling i uppdrag att till Regionala 
utvecklingsdelegationens möte 7 januari utarbeta ett förslag 
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på program för Kulturtinget. 

§ 206 Delegation till regional utvecklingsdirektör på 
resterande medel för kulturaktiviteter 
Efter beslut på dagens sammanträde med Regionala 
utvecklingsdelegationen återstår ca 30 000 kronor av årets 
medel på kontot för kulturaktiviteter. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge regionala utvecklingsdirektören delegation på 
fördelning av återstående medel på kontot för 
kulturaktiviteter. 

§ 207 Former för möten med Länsmuseet, Smålands 
konstarkiv och Folkrörelsearkivet 
Ordföranden föreslår att eftersom Länsmuseets finansiering 
berör även Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet 
ska också dessa bjudas in vid överläggningar med museet 
och landstinget bör representeras av Landstingsstyrelsens 
presidium. 
När det gäller Smålands konstarkiv och Folkrörelsearkivet 
bör verksamhetschefer och Landstingets ledamöter i dessa 
styrelser bjudas in till ett möte med Regionala 
utvecklingsdelegationen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att bjuda in samtliga tre institutioner till möten under våren 
2013. 

§ 208 ALMI 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att det kommer 
att äga rum ett ägarmöte den 10 dec då ALMI och 
Innovationsbron slås samman. Ordföranden och regionala 
utvecklingsdirektören kommer att närvara vid mötet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Malin Wengholm  
 
 
 
Protokollet är justerat 2012 - 12   -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


