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Plats: Arbetets Museum, Norrköping 

Närvarande: Rune Backlund (C) 
Anders Pansell (KD) 
Jarl Karlsson (S) 
Carina Ödebrink (S) 
 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Birgitta Romedahl, kulturhandläggare 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Malin Wengholm (M) 

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

§ 11 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
tillägg av punkter om ABM-portal, Värnamo folkhögskola, 
rektorstjänsten på Stora Segerstad och kommande möten för 
delegationen. 

§ 12 Anmälningsärende 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 13 
RU11- 
0055 

Bidragsansökan – Tranås Jazz och Blues 
Föreningen Tranås Jazz & Blues ansöker om ett bidrag på 
50 000 kronor till Jazz & Bluesfestivalen 2012. Föreningen 
är en sammanslutning av Tranås Bluesförening, Tranås 
Storband och Aneby Jazzklubb 
Festivalen anordnades första gången år 2009, då 
Landstinget bidrog med 50 000 kronor och årets bidrag är 
det tredje och sista bidragsåret. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 50 000 kronor till Tranås Jazz & Blues 2012. 
 
Utdrag: Tranås Jazz och Blues 
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§ 14 
RU11- 
0056 

Bidragsansökan – Sommarskola i Spira, Share Music 
Sweden 
Share Music Sweden ansöker om 230 000 kronor för 
genomförande av sommarskola under en veckas tid i 
Kulturhuset Spira. Samarbete sker med Smålands Musik 
och Teater, Musikteater Freja samt Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola. Målgrupp för sommarskolan är personer från 
18 år och äldre med fokus på unga vuxna. Målet är att ge 
unga med eller utan funktionsnedsättning möjlighet att 
skapa scenkonst för offentliga arrangemang. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 200 000 kronor till projektet samt 
att uppdra till Regional utveckling att inleda en dialog med 
Share Music om framtida utveckling. 
 
Utdrag: Share Music Sweden,  
Regional utveckling 
 

§ 15 
RU11- 
0060  

Bidragsansökan – Kungsbrons vänner, Kvillsfors och 
Järnforsen 
Föreningen Kungsbrons Vänner ansöker om 50 000 kronor 
för genomförande av teaterspelet Kungsbron berättar. 
Samverkansparter är ett stort antal föreningar i bygden samt 
Smålands Musik och Teater. Bidrag har också sökts från 
Regionförbunden i Kalmar och Jönköping, Landstinget i 
Kalmar län och Vetlanda och Hultsfreds kommuner. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 50 000 kronor till projektet under förutsättning att 
bidrag från kommunerna och Landstinget i Kalmar län 
utgår. 
 
Utdrag: Kungsbrons Vänner 

§ 16 
RU11- 
0061 

Bidragsansökan – Småstickorna 
Amatörteatergruppen Småstickorna i Jönköping ansöker om 
60 000 kronor som bidrag till uppförande av musicalen 
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”Jesus Christ Superstar”. Gruppen är den enda 
amatörteatergruppen i länet med barn och ungdomar som 
medverkande. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 60 000 som stimulansbidrag för etablering av en 
ny scenkonstgrupp inom barn- och ungdomsområdet under 
förutsättning att kommunalt bidrag utgår. 
 
Utdrag: Amatörteaterföreningen Småstickorna 

§ 17 
RU11- 
0066 

Bidragsansökan Åminne Bruksmuseum 
Föreningen Åminne Bruksmuseum ansöker om ett bidrag 
på 50 000 kronor för utgivning av en bok om Åminne Bruk. 
Nuvarande bidragspolicy medger inte bidrag till 
bokutgivning. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Föreningen Åminne Bruksmuseum. 
 
Utdrag: Föreningen Åminne Bruksmuseum 

§ 18 
RU11- 
0067 

Bidragsansökan – Anderstorps Teaterförening 
Anderstorps Teaterförning har sökt ett bidrag på 100 000 
kronor till teaterprojektet Just Nu – Nittonhundratalets 
musik. De sökta bidraget ska främst användas till ljud, ljus, 
dekor och kostym. Bidrag har även sökts från Gislaveds 
kommun.  
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar  

att anslå 100 000 kronor till Anderstorps Teaterförening för 
projektet ”Just Nu” under förutsättning av kommunal 
medfinansiering.  

Utdrag: Anderstorps Teaterförening 
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§ 19 ABM-portal 
En ABM(Arkiv-Bibliotek-Museum) portal finns idag som 
främst används av hembygdsföreningarna. Den sköts idag 
av Länsbiblioteket men skötseln är ej finansierad och en 
webbredaktör behövs. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge ordföranden i uppdrag att kontakta Jönköpings 
kommun för en diskussion i ärendet. 
 

§ 20 Värnamo folkhögskola 
Rektorn på Värnamo folkhögskola har framfört till 
regionala utvecklingsdirektören att man har problem att 
efterleva den drog- och alkoholpolicy som är antagen för 
skolan. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge ordföranden i uppdrag att kontakta rektorn på 
Värnamo folkhögskola i ärendet samt 
att återkomma med ärendet vid ett senare sammanträde 
med Regionala utvecklingsdelegationen. 
 

§ 21 Rektorstjänsten på Stora Segerstad 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att han har haft 
diskussioner med personalen på Stora Segerstad om 
rekryteringen av ny rektor. Man har beslutat att rekrytera en 
verksamhetschef till skolan istället för en rektor och att ha 
en rektor som kan fokusera på den pedagogiska 
utvecklingen som ev. kan rekryteras internt. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 22  Kommande möten för Regionala 
utvecklingsdelegationen 
Kommande möten för delegationen: 

• 2 feb kl. 13.00 extra möte om 
Trafikförsörjningsprogrammet, 

• 9 feb kl. 13.00 Kommunala beredningsorganet 
(Länstrafiken) 

• 13 feb kl. 13.00 ordinarie möte med delegationen 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Carina Ödebrink 
 

 
 

 


