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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 131-
145 
Tid: 2013-09-30 kl.13.00-16.30 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  

Anders Pansell (KD),  

Malin Wengholm (M),  

Jarl Karlsson (S),  

Carina Ödebrink (S) 

Övriga: Ola Lundmark, regional 

utvecklingsdirektör t.o.m. § 140 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 

Jörgen Lindvall, kulturchef t.o.m. § 140 

Lena Larsson VD Smålands turism t.o.m. § 134 

Mike Bode utvecklare bild och form t.o.m. § 134 

Elna Svenle, Vandalorum t.o.m. § 134 

Anna van der Vliet, ICIA t.o.m. § 134 

Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

  

§ 131 Val av justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Carina Ödebrink. 

§ 132 Fastställande av dagordningen 
Till dagordningen läggs en konferensinbjudan och ett ärende 

om Götalandsbanan. 

§ 133 Anmälningsärenden 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att tjänsten som 

rektor på Sörängens folkhögskola nu är utannonserad. 

Anmälningsärendet anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 134 Manifesta 
Kulturchefen berättar om bakgrunden. Manifesta är en av de 

ledande biennalerna inom samtidskonst i världen. Om 

Småland får anordna Manifesta så kommer den att äga rum 

2018 men arbetet måste påbörjas redan nu. En konstbiennal i 

Småland ska i så fall vara ett samarbete mellan de tre länen. 

Elna Svenle från Vandalorum och Anna van der Vliet, 

Institute for contemporary ideas and art (ICIA) redogör för 

arbetet och för hur ansökan om att få arrangera Manifesta 

går till. 

Anna van der Vliet har arbetet med en förstudie sedan juni 

och just nu är Småland en av fyra kandidater till att 
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arrangera Manifesta. Ett Letter of interest skrevs i september 

och ett Letter of Intent måste skickas in i januari 2014 och 

då måste man kunna garantera den ekonomiska insatsen. 

Kulturrådet är intresserat och kan ev. stå för en del av 

kostnaderna. Nu ska Regionförbundet involveras och mer 

kontakter tas med Kalmar och Kronbergs län. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 135 Uppföljning av kulturplanen 
Kulturchefen redogör för arbetet, vad har vi uppnått och vad 

är utmaningarna? 

Delegationen diskuterar ärendet. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 136 Revidering av kulturplanen 

Ett brev har gått ut till länets kommuner och andra 

intressenter med uppmaningen att komma in med förslag till 

revideringar av den gällande kulturplanen senast den 15 okt. 

Ärendet kommer att tas upp igen på delegationens möte 14 

okt och för beslut på delegationens möte 4 nov för att sedan 

gå vidare till landstingsstyrelsen. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 137 Ny kulturplan 2015-2017 
Kulturchefen påminner om att inför arbetet med den nya 

kulturplanen behövs nya beslut om ekonomiska medel för 

den nya planen. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att lägga informationen till handlingarna. 

§ 138 Kulturting 2014 
Tidpunkten för kulturtinget och programmets innehåll 

diskuteras. Ska tinget användas som en aktiv process för att 

få fram den nya kulturplanen? 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att kulturtinget ska hållas 13-14 mars 2014 samt 

att Regional utveckling får i uppdrag att återkomma kring 

programmets utformning. 

§ 139 Månadsrapport 

Regionala utvecklingsdirektören redovisat månadsrapporten 

för Regional utveckling. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 140 

Dnr 

LJ 

2013/ 

357 

Arbets- och kulturstipendier 

Regionala utvecklingsdelegationen diskuterar förslagen till 

stipendiater. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att tilldela Mikael Syrén regissör och manusförfattare, 

Landstingets kulturstipendium 2013 á 50 000 kronor. Med 

motiveringen: För sina berättelser med särpräglade karaktärs 

beskrivningar, en historiemakare som med filmrutorna 

överraskar och berör 

att tilldela Teresa Glad, animatör, Landstingets 

arbetsstipendium 2013 á 50 000 kronor. Med motiveringen: 

Ett bildberättande skapat med handens varsamma och 

tålmodiga rörelse, en teknisk skicklighet i samspel med ett 

personligt formspråk och tilltal.  
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§ 141 Förslag till principer för taxor och zoner 
Trafikdirektören redogör för läget idag med 70 olika zoner 

och många olika taxor. Tre olika förslag på nytt system har 

utarbetats med utgångspunkt i att det ska bli enklare för 

resenären. Huvudförslaget som kallas 

”Arbetsmarknadszoner” ska intäktsäkras av SWECO. 

Avsikten är att lägga fram principer för framtida taxor och 

zoner i länet som ska läggas till handlingsplanen i budgeten 

för 2014-2016. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 142 Färdtjänst 

Trafikdirektören informerar om att när Landstinget tar över 

färdtjänsten från kommunerna vid årsskiftet måste frågan 

om handläggningen av tillstånden att nyttja färdtjänsten 

redas ut. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 143 Regelverk för sjukresor och färdtjänst 

Trafikdirektören informerar om att regelverket för sjukresor 

och färdtjänst kommer att omarbetas något men det medför 

inga stor förändringar. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

§ 144 Konferensinbjudningar 

 K2 Nationellt kunskaps och kompetenscentrum för 

attraktiv kollektivtrafik, 15 okt Stockholm 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

 Aktualitetskonferens från Skolverket, Centrala 

utmaningar och nyheter, ett flertal platser i januari 
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2014 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna. 

§ 145 Götalandsbanan 
Ordföranden tar upp frågan om Götalandsbanan som har 

varit uppe i det kommunala beredningsorganet. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att ge ordföranden i uppdrag att fortsätta arbetet tillsammans 

med övriga aktörer i länet med att driva på frågan om en 

satsning på Götalandsbanan.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Carina Ödebrink  

 
 

 

Protokollet är justerat 2013 -10  -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


