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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§122-
128 
Tid: 2014-10-20 kl.13.00-15.45 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M),  
Carina Ödebrink (S),  
Agneta Johansson (S) 
 
Övriga: Petter Odén, 
verksamhetsutvecklare/controller t.o.m. § 125 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör fr.o.m. § 125 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

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

§ 123 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg 
av en punkt om Manifesta. 

§ 124 Anmälningsärenden 
Anmälningsärenden anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 125 Månadsrapport 
Petter Odén redovisar månadsrapport för Regional 
utveckling. Carina Ödebrink efterfrågar en uppföljning av 
naturbruksgymnasiernas ekonomi. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna samt 
att vid Regionala utvecklingsdelegationens sammanträde 1 
december ha en uppföljning av naturbruksgymnasiernas 
ekonomi. 

§ 126 Konferensinbjudningar 
• Höstmöte, offentligägda folkhögskolors 

intresseorganisation och folkhögskoleföreningen 
inom SKL, 13-14 nov i Stockholm 
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Beslut: Malin Wengholm deltar.  

§ 127 Manifesta 
Kulturchefen meddelar att även om man inte fick möjlighet 
att arrangera Manifesta 2018 så fortsätter man att ha 
kontakter i det nätverket. Det är inte offentliggjort vem som 
kommer att arrangera konstbiennalen 2018. Man kommer att 
fortsätta kontakterna med de andra småländska regionerna 
och med de nationella kulturinstitutionerna för att ha ett 
fortsatt samarbete och ev. ansöka om att arrangera 
utställningen vid ett senare tillfälle. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 128 Regional kulturplan 2015-2017 
Kulturchefen meddelar att man kommer att göra en mer 
kortfattat och lättläst version av kulturplanen efter nyår. 
Delegationen diskuterar planen och de synpunkter som kom 
fram på remisskonferensen 9 oktober och vissa ändringar 
görs. Delegationen menar att planen gärna kan förkortas 
något. Kulturchefen meddelar att den språkliga 
bearbetningen pågår. Ett omarbetat förslag till kulturplan 
skickas ut inför sammanträdet 10 november. 
Beslut om kulturplanen kommer att tas vid nästa 
delegationsmöte 10 nov för att sedan gå vidare till 
landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 
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Justeras 

 

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


