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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 168-
187 
Tid: 2012-11-05 Kl. 13.00-15.40 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Jarl Karlsson (S),  
Carina Ödebrink (S) 
 
Övriga: Ola Lundmark, regional 
utvecklingsdirektör § 168-177 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef § 168-176 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
Emil Torstensen, prao 
 
 

Ej närvarande: Malin Wengholm (M) 
 

§ 168 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Jarl 
Karlsson. 

§ 169 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: information 
från ekonomidirektören om Länstrafiken AB, inbjudan till 
Lärkonferens om samverkan med föreningslivet och en fråga 
angående Länsmuseet. 

§ 170 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 171 
Dnr 
LJ 
2012/ 
909 

Revidering av den Regionala kulturplanen 
Den gällande kulturplanen antogs av Landstingsfullmäktige 
2011-10-25. Revidering ska ske årligen. Kulturplanen 
utsändes på remiss juli 2012 med senaste remissdatum den 
14 september. Kulturchefen går igenom inkomna remissvar 
på kulturplanen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
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att gällande kulturplan förlängs med ett år i befintlig 
utformning. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 172 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1452 

Vandalorum – utvecklingsmedel 
Landstinget i Jönköpings län ansökte hos Statens Kulturråd i 
augusti 2012 om utvecklingsmedel till Vandalorum. Den 4 
oktober beslöt Kulturrådet att anslå 500 000 kronor för 
Vandalorums utveckling till ett konstpedagogiskt centrum. 
Då Vandalorum är ett prioriterat område i kulturplanen 
föreslår Regional utveckling ett bidrag i samma 
storleksordning. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta  
 
att anvisa 500 000 kronor till Vandalorum ur medel avsatta 
för kulturplanen.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 173 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1347 

Bidragsansökan – Svenska Brassbandförbundet 
Svenska Brassbandförbundet ansöker om bidrag på 40 000 
kronor till årets Brassbandsfestival i Värnamo. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Svenska Brassbandförbundet 
avseende festival 2012 i Värnamo. 
 
Utdrag: Svenska Brassbandförbundet 

§ 174 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1428 

Bidragsansökan – Skriet 
Anna Kjellerstedt och Josef Kullengård ansöker om 8000 
kronor för genomförande av ett tvärkulturellt arrangemang 
på Kulturhuset i Jönköping. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att avslå ansökan från Anna Kjellerstedt och Josef 
Kullengård. 
 
Utdrag: Anna Kjellerstedt och Josef Kullengård 

§ 175 Processen kulturplanens genomförande 
Kulturchefen går igenom tidsplanen för processen 
kulturplanens genomförande under 2013. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 176 Fråga om Länsmuseet 
Carina Ödebrink tar upp frågan om bidraget till Länsmuseet. 
Det är svårt att läsa ut ur Landstingets budget för 2013 hur 
stort bidraget till Länsmuseet är. Ekonomidirektören 
förklarar att bidragsnivån inte är ändrad sedan tidigare år 
och att Landstinget förmedlar de statliga medlen. Detta kan 
behövas göras tydligare till nästa år. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 177 Information från Länstrafiken, uppdragstrafik t.ex. 
kulturbussar 
Trafikdirektören tar upp frågan hur man ska göra med 
förfrågningar om t.ex. kulturbussar till Spira och andra 
förfrågningar från landstinget. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att Länstrafiken i arbetet med att utveckla den allmänna 
kollektivtrafiken i länet verkar för lösningar som ökar 
tillgängligheten till Kulturhuset Spira och utbudet av 
kulturarrangemang särskilt på kvällar och helger, 
att Länstrafiken kan stödja Smålands Musik och Teater 
genom att förmedla kontakter med bussbranschen för att 
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hitta bra lösningar på olika former av ”paketresor” till Spira, 
att när det gäller övriga förfrågningar från landstingets 
verksamheter hänvisa till den ”öppna marknaden” för 
beställningar av bussresor. 
 
Utdrag: Länstrafiken 

§ 178 Öresundstågstrafiken 
Trafikdirektören redovisar från möten med den politiska 
samverkansgruppen för Öresundstågstrafiken. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 179 Busslinjer 
Jönköpings kommun har för kännedom skickat över 
protokollsutdrag från Kommunfullmäktige angående en 
motion om rabatt på kollektivresor Bankeryd-Jönköping. 
Trafikdirektören informerar om att det bara är kommunen 
som skulle kunna rabattera resorna samt att det blir en ny 
zonindelning inför 2014. Blir det en zon per kommun 
kommer det att bli ett högre pris för korta resor.  
Länstrafiken kommer att genomföra ett kunskapsseminarium 
för kommunernas politiker i februari 2013. 
 
Carina Ödebrink har förmedlat en fråga från en resenär om 
linjen 244, som går mellan Hestra och Gnosjö, kommer att 
läggas ner. 
Trafikdirektören svarar att den linjen kommer att läggas ner 
p.g.a. för få resenärer. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att notera att man mottagit informationen från Jönköpings 
kommun angående trafiken Bankeryd-Jönköping samt 
 
att förändringar i trafiken som t.ex. nedlagda linjer kommer 
att meddelas Regionala utvecklingsdelegationen i 
fortsättningen. 
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§ 180 Kollektivtrafikkompassen 
Trafikdirektören informerar om kollektivtrafikkompassen 
som är en undersökning som görs årligen i 70 städer. I vårt 
län ingår Jönköping och Nässjö i undersökningen. 
 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 181 Resandestatistik för september 
Trafikdirektören redovisar statistiken, försäljningen av 
skolkort går ner beroende på mindre elevkullar. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 182 Uppdrag till Internationella Handelshögskolan 
Trafikdirektören informerar om det uppdrag som man gett 
till Internationella Handelshögskolan i Jönköping som bl. a 
handlar om att åskådliggöra samhällsnyttan med 
kollektivtrafiken. Undersökningen kommer ev. att 
delfinansieras av Regionförbundet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 183 Omtankeseminarium 
I de utbildningar som Länstrafiken genomför för sin 
personal är omtanke ett värdeord. Utbildningarna görs för 
både chefer, arbetsledare, förare samt servicepersonal och 
handlar både om omtanke i vardagliga möten med resenärer 
och mellan medarbetare. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att lägga informationen till handlingarna. 

§ 184 Inbjudan till samrådsmöte inför upphandling Västtåg 
Den 30 november genomförs samrådsmöte inför 
tågtrafikupphandling i Västsverige. Ordföranden och 
trafikdirektören närvarar vid mötet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 185 Länstrafiken AB 
Ekonomidirektören informerar om att man avser väcka 
frågan om att avveckla Länstrafiken AB. De förutsättningar 
som gällde när beslut togs om att tillsvidare behålla bolaget 
har förändrats. Nya skatteregler om så kallade ”räntesnurror” 
och att utbetalning av statsbidrag kan ske direkt till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten/landstinget gör att en 
avveckling av bolaget sannolikt kan genomföras utan några 
negativa konsekvenser. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 186 Färdtjänstutredningen 
Trafikdirektören informerar om att färdtjänstutredningen 
som görs tillsammans med kommunerna startat sitt arbete 
igen och att arbetet också innefattar hållplatsutredningen. 
Uppdraget är att komma med ett förslag till Kommunala 
beredningsorganets möte den 8 feb 2013. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att framhålla att det är viktigt att utredningen kommer med 
ett samlat förslag till beslut.  
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§ 187 Inbjudan till Lärkonferens 
Lärkonferens i Göteborg den 7 december om samverkan 
kommun/landsting/region och föreningsliv. 
 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Jarl Karlsson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2012  - 11    -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


