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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 34-49 
Tid: 2014-03-17 kl.13.00-15.35 

Plats: Landstingets kansli, Sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Carina Ödebrink (S),  
Agneta Johansson (S) 
 
Övriga: Ola Lundmark, regional 
utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Malin Wengholm (M) 
 

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

§ 35 Fastställande av dagordningen 
Till dagordningen läggs en punkt om ett halvdagsmöte om 
kulturplanen, ett möte med Vandalorums styrelse och 
samordning av representation vid årsmöten. 

§ 36 Svar till skolinspektionen 
Regionala utvecklingsdirektören föredrar ärendet. 
Skolinspektionen gjorde i höstas tillsyn av Tenhults 
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo 
Naturbruksgymnasium och man fick då vissa förelägganden 
att svara på. Skolorna har nu svarat på dessa anmärkningar. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 37 Kulturtinget 
Årets kulturting genomfördes 13-14 mars på Spira. 
Delegationen diskuterar tinget och konstaterar att det var 
stor uppslutning i år särskilt till den första dagen, att det 
finns en ökad förståelse för den regionala kulturplanen, att 
en del ansåg att det var för mycket grupparbeten under den 
andra dagen samt att det kan behövas en bättre balans när 
det gäller deltagarnas ålder och andelen kulturarbetare. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 38 Manifesta 
Regionala utvecklingsdirektören, som varit på ett möte kring 
projektet tillsammans med Anders Pansell och 
representanter från de andra Smålandslänen, redogör för 
ärendet och en avsiktförklaring för Manifesta 12, 2018 som 
innehåller en överenskommelse mellan länen delas ut. 
Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om hur 
processen går vidare. Ansökan kommer att behandlas senare 
under våren i delegationen och vidare i landstingsstyrelsen. 
Beslut från Manifesta om Smålandslänen får uppdraget 
väntas i juni 2014. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 39 Månadsrapport 
Regionala utvecklingsdirektören redovisar månadsrapport 
för Regional utveckling. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 40 Månadsrapport 
Trafikdirektören redovisar månadsrapport för Länstrafiken. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 41 Information om Smart Pack 
Ordföranden och trafikdirektören lämnar information om 
pågående försäljning av Smart Pack AB. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 42 Information om förändring tågsystem Östgötapendeln 
– Krösatågen 
Trafikdirektören informerar om att Arriva sagt upp avtalet. 
Från 1 juni 2015 kommer Östgötapendeln bara att gå från 
Norrköping till Tranås och sedan kör Krösatågen sträckan 
Tranås-Jönköping. Ärenden om allmän trafikplikt och 
samarbetsavtal med Östgötatrafiken tas upp i delegationen 
senare under våren. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 43 Neolis, linjenätsanalys av stadstrafiken i Jönköping 
Trafikdirektören meddelar att Länstrafiken tillsammans med 
Jönköpings kommun och Keolis låter göra en linjenätsanalys 
för att se hur nätet kan göras bättre och effektivare. Ska 
förändringar göras kan detta ske från december 2014. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 44 Information ang. projektorganisation Götalandsbanan 
Ordföranden lämnar information om hur förslaget till 
projektorganisationen kring Götalandsbanan kommer att se 
ut. Enligt förslaget bildas en gemensam projektorganisation 
av de fyra största kommunerna längs banan, Göteborg, 
Borås, Linköping och Norrköping. Dessa kommuner är 
ansvariga för att driva det fortsatta arbetet. En politisk 
styrgrupp kommer också att bildas där även regionerna 
kommer att ha representanter. Förslaget ska nu godkännas i 
de fyra största kommunerna. 
Carina Ödebrink efterfrågar representation från både 
majoritet och opposition för regionerna i den politiska 
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styrgruppen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 45 
Dnr 
LJ 
2014/ 
357 

Medfinansieringsavtal – infrastruktur järnväg 
Regionstyrelsen har 2013-11-21 fastställt regional 
transportplan för Jönköpings län 2014-2025. I planen lyfts 
behov av satsningar på järnvägsnätet både vad gäller 
Jönköpingsbanan och det så kallade Y:et. Genom dessa 
investeringar ges förutsättningar för 
hastighetsökningar/kortare restider och därmed möjlighet till 
ett ökat resande i enlighet med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Genomförande av 
investeringar kommer att kräva behov av medfinansiering 
för del av järnvägsinvesteringen som avser Y:et. 
Nu föreligger förslag till överenskommelse med 
Trafikverket angående regional medfinansiering av 
investeringar för mötesstation vid Båramo. 
Carina Ödebrink (S) tillstyrker förslaget och ser det som bra 
och absolut nödvändigt. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna avtal med Trafikverket Region Syd angående 
medfinansiering av järnvägsinvestering för mötesplats 
Båramo. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 46 Uppdrag att tillsätta referensgrupp och arbetsgrupp om 
regelverket för bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer 
Ordföranden informerar om ärendet. En arbetsgrupp behöver 
bildas för att få fram ett nytt regelverk kring bidragen till de 
politiska ungdomsförbunden. Uppdraget är att ta fram ett 
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nytt bidragssystem som stödjer ungas engagemang 
kanaliserat via ungdomsförbunden. Arbetsgruppen ska bestå 
av en representant från varje parti som är representerat i 
fullmäktige. Dessutom behöver en referensgrupp skapas 
med representanter från samtliga politiska ungdomsförbund. 
Regional utveckling ska stå för sekreterarfunktionen. Det 
nya regelverket ska beslutas om i det nya Regionfullmäktige 
efter valet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att en uppdragsbeskrivning för arbetet ska skrivas och tas 
upp för beslut vid Regionala utvecklingsdelegationens möte 
14 april. 

§ 47 Konferensinbjudningar 
• Transportpolitik.nu, 6 maj i Stockholm 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
• Tillgänglighetskonferens, 2 april i Stockholm 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
• LÄS, Länsmusikens samarbetsråd 20-21 mars i 

Gävle 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

• Länsteatrarnas vårmöte 31 mars-2 april i Falun 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

• Arkivförbundets årsmöte 24 april i Jönköping 
Beslut: Agneta Johansson deltar 

§ 48 Möte med Vandalorums styrelse 
Delegationen har tidigare diskuterat att ha ett möte med 
Vandalorums styrelse. Ordföranden har varit i kontakt med 
Vandalorum kring detta och möjlighet finns att ha 
delegationens möte 26 maj på Vandalorum och då också 
träffa styrelsen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att förlägga delegationens möte 26 maj på Vandalorum. 
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§ 49  Extra möte om Kulturplanen 
Kulturchefen har meddelat att det behövs en halvdag för 
delegationen för att diskutera den nya Kulturplanen som ska 
gälla från 2015. Förslag på datum diskuteras. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ha ett halvdagsmöte kring kulturplanen på förmiddagen 7 
maj eller på för- eller eftermiddagen den 8 maj.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Anders Pansell  
 
 
 
Protokollet är justerat 2014 -03 -      och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


