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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 72-81 
Tid: 2014-05-26 kl.13.00-16.10 

Plats: Vandalorum, Värnamo 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M),  
Carina Ödebrink (S), t.o.m. § 77 
Agneta Johansson (S) 
Övriga: Ola Lundmark, regional 
utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef t.o.m. § 77 
Niclas Flink utvecklare kultur § 76 
Elna Svenle museichef Vandalorum § 72 
Karin Lundh vice ordf. Vandalorum § 72 
Jan-Ove Forsell, ordf. i Vandalorum § 72 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 
  

§ 72 Information om Vandalorum 
Museichef Elna Svenle visar runt i den pågående 
utställningen ”Barnets århundrade”. Sedan lämnas också 
information om Vandalorums övriga verksamhet. Under 
2013 hade man över 60 000 besökare. Sedan hösten 2012 är 
man också ett konstpedagogiskt centrum som arbetar bl.a. 
med att främja barns kreativitet, ”Möten med minnen” 
specialvisningar för personer med alzheimer och utbildning 
och forskning kring skapandets praktik. Kommande 
utställningar är bl.a. Smålands Konstarkiv 50 år och 
förhoppningsvis den stora utställningen Manifesta 2018. 
Ordföranden i Vandalorums styrelse Jan Ove Forsell berättar 
om Vandalorums ekonomi. Ekonomin bygger på en 
samverkan mellan offentliga och privata medel. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

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

§ 74 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag dock tas 
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ärendena i en annan ordning. 

§ 75 Anmälningsärenden 
Anmälningsärendet anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 76 Ny Regional kulturplan, inkl. Regional biblioteksplan 
och Strategi för barn- och ungdomskultur 
Niclas Flink går igenom upplägget av Strategin för barn- och 
ungdomskultur som ska vara med som en bilaga till den nya 
Kulturplanen. I strategin står bl.a. om kultur av, för och med 
barn och ungdom, om kultur i det digitala livet, att barn har 
kompetens på många områden och att det ska finnas 
mångfald även bland barn och unga. 
Ordföranden pekar på att det i dokumentet bör kopplas till 
det beslut som finns om att Landstinget ska följa FN:s 
Barnkonvention.  
Kulturchefen går igenom utkastet till remissversionen av 
kulturplanen. Vissa delar saknas ännu, bl.a. kommer 
institutionerna att skriva texter om sina egna verksamheter. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ha ett extra möte kring remissversionen av Kulturplanen 
den 4 juni kl. 13.30. 

§ 77 
LJ 
2014/ 
43 

Manifesta 
Ordföranden meddelar att några av delegationens ledamöter 
haft telefonmöte på morgonen med Regionförbundet Södra 
Småland och Regionförbundet i Kalmar län. Beslut om 
Kulturrådets medverkan är fattat och beslut är också taget i 
Regionförbundet Södra Småland och Regionförbundet i 
Kalmar tar beslut om sin medverkan den 5 juni. Ansökan till 
Manifesta ska vara inne den 14 juni och beslut om värdskap 
för utställningen väntas i slutet av juni. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
Landstingstyrelsen besluta 
 
att godkänna Avsiktsförklaring – Manifesta 12 Småland 
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2018 enligt bilaga 
 
att tillsammans med Regionförbundet Södra Småland och 
Regionförbundet i Kalmar län, skicka in ansökan om 2018 
års värdskap för den tolfte upplagan av Manifesta – The 
European Biennal of Contemporary Art 
 
att ansökan görs under förutsättning av deltagande också av 
Regionförbundet Södra Småland, Regionförbundet i Kalmar 
län och Statens kulturråd samt 
 
att Landstinget i Jönköpings läns finansiella åtagande 
uppgår till max. 8 233 000 för hela arrangemanget. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 78 Val av ny justerare 
Då Carina Ödebrink måste avvika från mötet utses ny 
justerare. Regionala utvecklingsdelegationen utser Agneta 
Johansson att justera resterande del av protokollet. 

§ 79 
LJ 
2014/ 
11 

Utvecklingsbidrag 
Regionala utvecklingsdirektören föredrar ärendet. 
Sammanlagt har tolv ansökningar kommit in. Fyra 
ansökningar avser filmområdet. Resterande ansökningar 
berör de olika konstområdena i varierande omfattning. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att fördela utvecklingsbidrag enligt förslag. 
 
Utdrag: samtliga sökanden 

§ 80 Konferensinbjudningar 
• Bibliotekskonferens 3 juni i Stockholm 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
• SKL:s Kulturkonferens 2014, 6-7 okt i Umeå 

Beslut: att bordlägga ärendet och ta upp det vid ett 
senare tillfälle. 

§ 81  Månadsrapport 
Regionala utvecklingsdirektören redovisar månadsrapport 



 

PROTOKOLL 4(4) 

      

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 72-
81 
Tid: 2014-05-26 kl.13.00-16.10 
 

 

 Sign 

 

för Regional utveckling. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Carina Ödebrink Agneta Johansson 
 
 
 
Protokollet är justerat 2014  - 06  -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


