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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 1-12 
Tid: 2013-01-07 kl.13.00-16.25 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Jarl Karlsson (S),  
Carina Ödebrink (S) 
Övriga: Caroline Brun, rektor Värnamo 
folkhögskola § 1-4 
Thomas Wijk, rektor Sörängens folkhögskola, § 1-4 
Claes-Göran Claesson skolutvecklingschef § 1-5 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Malin Wengholm (M) 
 

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

§ 2 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med följande ändring: ärende 7 om 
bidrag till försvarshistorisk verksamhet är ett 
beredningsärende för delegationen. 

§ 3 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 4 Information om folkhögskolornas profiler 
Arbetet med folkhögskolornas profiler inleddes i juni vid 
möte på Sörängens folkhögskola.  
Caroline Brun, Värnamo folkhögskola redogör för arbetet 
med en profil för skolan. Skolans personal har enats om att 
man behöver en profil för att få en tydligare identitet, ökad 
attraktionskraft och för att förbättra sammanhållningen på 
skolan. Det profilområde man kommit fram till är Folkhälsa. 
Thomas Wijk redogör för arbetet på Sörängens 
folkhögskola, där man sedan tidigare har en profil med 
kulturinriktning och den vill man utveckla. Man har bl.a. 
startat en ny fotolinje, har en animationsutbildning och 
författarlinje. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utveckling i uppdrag att fortsätta arbetet 
med att ta fram styrdokument som beskriver profil och 
inriktning för respektive skola samt 
att dokumenten ska presenteras för Regionala 
utvecklingsdelegationen senast på mötet 27 maj 2013. 

§ 5 Naturbruksutredningen 
Claes-Göran Claesson informerar om utredningen. 
Utredningen innehåller statistik kring elevantal, anställda 
och prisutveckling. Den innehåller också material från 
enkäter bland f.d. elever, framtidsutsikter, förslag på 
effektiviseringar inom skolan och samverkan med andra. 
Förslaget i utredningen innebär att man ska lämna lokalerna 
på Östboskolan, för att på så sätt sänka elevpriset och istället 
investera i en del nya lokaler på Segerstad. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utveckling i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag innehållande förslag till effektiviseringar 
och förändringar i verksamheten på skolorna omfattande  
bl.a. en ekonomisk analys av en samlokalisering av 
verksamheten på Östboskolan till Segerstadskolan. 
Underlaget ska presenteras för Utvecklingsrådet och 
Regionala utvecklingsdelegationen senast i maj månad. 
 

§ 6 Kulturpolitiskt motiverade uppdrag 2013-2014 
Kulturchefen föredrar ärendet. I de nya reglerna för 
bidragsgivning till kulturaktiviteter finns en del som kallas 
bidrag för kulturpolitiskt motiverade uppdrag för de 
personer och/eller grupper som vill utveckla 
kulturverksamhet med tydlig koppling till de kulturpolitiska 
aspekterna i den regionala kulturplanen. Ett antal förslag på 
verksamheter som skulle kunna vara aktuella för denna typ 
av bidrag presenteras. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att ge Regional utveckling i uppdrag att till nästa möte med 
Regionala utvecklingsdelegationen 11 februari ta fram en 
prioriteringsordning av förslagen.  

§ 7 Kulturting mars 2013 
Kulturchefen föredrar ärendet, Kulturtinget kommer att äga 
rum 21-22 mars på Spira. Ett antal förslag på ämnesområden 
presenteras. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utveckling i uppdrag att arbeta vidare med 
förslaget till program till nästa möte med Regionala 
utvecklingsdelegationen. 

§ 8 Månadsrapport 
Månadsrapporten för Länstrafiken för november är utsänd 
till delegationen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 9 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1771 

Bidrag till Folkhögskolor 
Förslag på fördelning av bidrag till Folkhögskolor redovisas. 
 
Inför ärendets behandling har Carina Ödebrink angett jäv 
och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2013 års bidrag gällande 
rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 10 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1585 

Stadskontorets rapport om Bidrag till försvarshistorisk 
verksamhet – en översyn 
Landstinget i Jönköpings län har erhållit rapport om bidrag 
till försvarshistorisk verksamhet – en översyn för yttrande. 
I rapporten föreslås att dagens statsbidrag till 
försvarshistoriska museiverksamheter förs in i modellen för 
regional kultursamverkan. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att i sitt svar påpeka att om denna bidragsform förs in i 
kultursamverkansmodellen måste statliga medel tillföras.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 11 Kursinbjudan 
• Remisskonferens om ökad och säkrare cykling, en 

översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv, på ett 
flertal platser och via webb 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

§ 12 Ny rektor på Sörängens folkhögskola 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att tjänsten som 
rektor på Sörängens folkhögskola nu är tillsatt med Sofia 
Rosén från Jönköping som tillträder 1 mars. 
 
Beslut 
Regional utvecklingsdelegationen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 
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Justeras 

 

Rune Backlund Carina Ödebrink  
 
 
 
Protokollet är justerat 2013   - 01    -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


