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Plats: Landstingets kansli, sal A 

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

       

§ 85 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 
Anders Pansell. 

§ 86 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
följande tillägg: kurser och konferenser och information om 
verksamhetsbesök. 

§ 87 Anmälningsärende 
Anmäls och läggs till handlingarna. 
 

§ 88 
RU11- 
0021 

Remissvar på Kulturplanen 
Jörgen Lindvall går igenom en sammanställning av 
remissvaren och en tidsplan för det fortsatta arbetet. 
Kulturplanen gås igenom och en diskussion om tillägg och 
förändringar förs. 
Planen kommer att behandlas igen på regionala 
utvecklingsdelegationens nästa möte 5 september. Planen 
fastställs sedan på landstingsfullmäktige den 25 oktober 
vilket innebär att den tas upp på landstingsstyrelsen den 11 
oktober.  
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att även ha ett extra möte för att behandla Kulturplanen den 
3 oktober kl. 13.30 samt 
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att för övrigt lägga informationen till handlingarna. 

§ 89 Kurser och konferenser 
• Länstrafikens styrelsedagar 30-31 augusti, på 

Gyllene Uttern, Gränna  
Beslut: Rune Backlund, Lilian Sjöberg-Wärn, 
Anders Pansell och Carina Ödebrink deltar 

• Kultur för livet, 6-7 oktober 2011 i Malmö 
Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet 
– forskning, praxis och dialog 
Beslut: inbjudan läggs till handlingarna 

• De första resultaten av kultursamverkansmodellen, 
30 november i Skåne, 5 december i Luleå och 23 
januari i Norrköping 
Beslut: Inbjudan tas upp igen när programmet 
kommit.  

§ 90 Verksamhetsbesök 
Regionala utvecklingsdelegationen gör verksamhetsbesök 
på Värnamo folkhögskola den 2 september, samling på 
skolan kl. 09.30 och avslutning med lunch. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Anders Pansell 
 

 
 

 


