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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 82-87 
Tid: 2014-06-04 kl.13.30-15.50 

Plats: Vildrosen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M), 
Carina Ödebrink (S),  
Agneta Johansson (S) 
 
Övriga: Ola Lundmark, regional 
utvecklingsdirektör t.o.m. § 86  
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Anne Lene J Henning § 85 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

§ 82 Val av justerare 
Regionala utvecklingsdelegationen utser Anders Pansell till 
att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 
 

§ 83 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag men med 
tillägg av ett ärende om ansökan om utvecklingsbidrag. 
 

§ 84 Anmälningsärende 
Anmälningsärendet anmäls och läggs till handlingarna. 
 

§ 85 Information från Smålands Musik och Teater 
Anne Lene J Henning, administrativ chef på Smålands 
Musik och Teater, lämnar information om det aktuella läget 
och redovisar positiva siffror från första tertialet när det 
gäller verksamhet och ekonomi.  
En tillbakablick görs över de senaste årens verksamhet från 
planeringen och bygget av Spira och framåt. Det tredelade 
chefskapet tas också upp och detta kommer nu att förändras 
då den administrativa chefen slutar till sommaren och en ny 
verksamhetschef ska rekryteras.  
Delegationen ställer frågor. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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 Sign 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

§ 86 
LJ 
2014/ 
791 

Ny regional kulturplan 
Regionala utvecklingsdirektören och kulturchefen föredrar 
ärendet. Förslaget till ny Kulturplan är nu tänkt att gå ut på 
remiss till länets kommuner och andra intressenter. 
Vissa delar av planen finns inte med i den version som går 
på remiss, det är verksamheternas uppgift att nu formulera 
hur planen ska genomföras på respektive område. 
Delegationen diskuterar förslaget och lämnar synpunkter.  
I missivet som går ut med remissen bör vissa förtydliganden 
finnas med om varför vissa saker inte finns med i planen och 
när återkoppling till remissinstanserna sker.  
Den Regionala biblioteksplanen och Strategin för barn och 
ungdomskultur ingår i Kulturplanen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utveckling i uppdrag att skicka ut förslaget 
till ny Kulturplan på remiss till länets kommuner och övriga 
intressenter. 
 

§ 87 
LJ 
2014/ 
11 

Utvecklingsbidrag 
Jonas Bronck Center, ekonomisk förening i Sävsjö, har den 
14 maj inlämnat ansökan om utvecklingsbidrag gällande 
projektet ”Invandring och tillväxt”. Ansökningstiden för 
vårens ansökningar utgick den 15 mars och ansökan faller 
utanför kulturprojektbidragets kriterier. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Jonas Bronck Center. 
 
Utdrag: Jonas Bronck Center 
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 Sign 

 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Anders Pansell  
 
 
 
Protokollet är justerat 2014 -06     -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


