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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 140-
153 
Tid: 2014-12-01 kl. 13.00-15.00 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M),  
Carina Ödebrink (S), ej § 148 
Agneta Johansson (S) ej § 148 
 
Övriga: Ola Lundmark, regional 
utvecklingsdirektör 
Göran Stenström, ekonomichef 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

§ 140 Val av justerare 
Regionala utvecklingsdelegationen utser Carina Ödebrink 
till att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 
 

§ 141 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg 
av ett anmälningsärende om ”Qom ut” och en fråga från 
Carina Ödebrink om trafikförändringar. 
 

§ 142 Anmälningsärenden 
Anmälningsärendena: Svar från Skolinspektionen ang. Stora 
Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, redovisning 
av utvecklingsbidrag Åsens by och utvecklingsbidrag 
Jönköping Qom Ut anmäls och läggs till handlingarna. 
 

§ 143 Naturbruksgymnasiernas ekonomi 
Ekonomichefen föredrar ärendet. Det är på Stora Segerstad 
man främst har haft problem med ekonomin och detta beror 
på minskade inkomster på grund av färre antal elever, 
uppdragsutbildningar som fått avslag och som inte kunnat 
starta p.g.a. för få deltagare från Arbetsförmedlingen. 
Beroende på detta har man haft för mycket personal. Man 
hoppas komma tillrätta med underskottet bl.a. med 
neddragningar på personalsidan och vid årsskiftet upphör 
även kostnaderna för lokalerna på Östboskolan 
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153 
Tid: 2014-12-01 kl. 13.00-15.00 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 144 Månadsrapport 
Regionala utvecklingsdirektören redovisar månadsrapport 
för Regional utveckling. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 

§ 145 Information om Smålands Musik och Teater 
Regionala utvecklingsdirektören föredrar ärendet. Från den 
1 augusti har inte Smålands Musik och Teater någon 
administrativ chef. Nu har man anställt en tf. 
verksamhetschef på 60 % t.o.m. årsskiftet och på heltid till 
30 april under rekryteringsperioden av en ny 
verksamhetschef. Den nya chefen ska ha ett helhetsansvar 
för verksamheten. Anställningsintervjuer för ny chef 
planeras att äga rum i december-januari och sedan kan en ny 
chef vara på plats om tre-sex månader. Producenternas 
placering i organisationen kommer också att ses över. När 
det gäller chefsdirigenten som sades upp så återtogs denna 
före sommaren. Detta ärende kommer att behandlas i 
tingsrätten under veckan och man hoppas att det blir 
förlikning.  
Det är fortfarande problem i samarbetet med entreprenören 
som driver restaurangen på Spira. Detta avtal tecknas av 
Landstingsfastigheter och inte av Regional utveckling. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 146 
Dnr 
LJ 
2014/ 
16 

Bidrag till Ungdomsorganisationer 
Ekonomichefen redovisar förslag på fördelning av bidrag. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2015 års bidrag till 
ungdomsorganisationer. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 147 
Dnr 
LJ 
2014/ 
15 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
En utredning ska göras om bidragen till politiska 
ungdomsorganisationer men den grupp som ska se över detta 
har inte påbörjat sitt arbete ännu. Fördelning av bidragen i 
förslaget är gjord efter den gamla mandatfördelningen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2015 års bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 148 
Dnr 
LJ 
2014/ 
1546 

Bidrag till Folkhögskolor 
Förslag på fördelning av bidrag till Folkhögskolor redovisas 
av ekonomichefen. 
På grund av jäv deltar inte Carina Ödebrink och Agneta 
Johansson i handläggningen i detta ärende. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 

att godkänna fördelning av 2015 års bidrag gällande 
rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län. 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 149 Datum för Kulturting 
Datum för nästa års Kulturting diskuteras. 
 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att arrangera nästa års Kulturting 12-13 mars 2015. 

§ 150 
Dnr 
LJ 
2014/ 
745 

Kulturbidrag 
Regionala utvecklingsdirektören föredrar ärendet. 
Bidragens syfte är att utifrån den regionala kulturplanens 
mål och inriktningar ge stöd till organisationer, 
sammanslutningar och enskilda. 
För närvarande pågår ett arbete med att se över Landstingets 
bidragsgivning inom samtliga utgiftsområden. De 
kulturpolitisk motiverade uppdragen kommer att behandlas 
senare. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att godkänna föreslagen bidragsgivning inom kulturområdet. 
 
Utdrag: Samtliga sökande 

§ 151 Bidragsfrågor i framtiden 
Carina Ödebrink framför önskemålet att en struktur för 
samtliga bidrag behöver presenteras i den nya nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som kommer att 
hantera bidragsgivningen på kulturområdet i fortsättningen. 
 

§ 152 Trafikförändringar 
Carina Ödebrink tar upp frågan om trafikförändringar 2015. 
I budgeten som kommer att behandlas i 
planeringsdelegationen den 2 dec finns förslag på 
trafikförändringar. Dessa har inte varit uppe i Regionala 
utvecklingsdelegationen som tidigare år. Förändringar bör 
alltid tas upp med berört politisk organ i 
Landstinget/regionen och även med respektive kommun. 
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§ 153 Avslutning 
Ordföranden avslutar mötet och tackar delegationens 
medlemmar för ett gott samarbete under de fyra år som 
delegationen varit verksam.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Carina Ödebrink  
 
 
 
Protokollet är justerat 2014 - 12  -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


