
 

PROTOKOLL 1(4)

 Regionala utvecklingsdelegationen §§ 1-9 

 Tid: 2012-01-09 kl.13.00-16.15 
 

 

  

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Rune Backlund (C)  
Anders Pansell (KD) 
Malin Wengholm (M) 
Jarl Karlsson (S) 
Carina Ödebrink (S) 
 
Karleric Andersson, ordf. Länstrafiken 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Kjell Magnusson, projektsamordnare 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör § 1-8 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

       

§ 1 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs 
Anders Pansell. 

§ 2 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
tillägg av en fråga om Musik Direkt från Anders Pansell 
och med en informationspunkt från regionala 
utvecklingsdirektören. 
 

§ 3 Fråga om Musik Direkt 
Anders Pansell har fått information från musikchef Helle 
Solberg om att finansieringen av riksfinalen för Musik 
Direkt inte är löst. Riksfinalen är planerad att hållas på 
Spira i maj och har tidigare betalats av nu nedlagda 
Rikskonserter. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar  
 
att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att 
kontakta Kulturrådet angående finansieringen. 
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§ 4 Information från regionala utvecklingsdirektören 
Freja 
Efter producenten Ingrid Sindahl-Norelius hastiga bortgång 
har det funnits frågetecken kring Frejas fortsatta 
verksamhet. Gruppen Frejas arbete kommer att fortsätta 
under ledning av Peter Ivan Ericson och Sofie Palander. 
Rektor på Stora Segerstad 
Rektorn på Stora Segerstad Clas-Göran Claesson arbetar 
idag 50 % som rektor och 50 % som skolutvecklare. Han 
vill trappa ner inför pensionen och har sagt upp sin tjänst 
som rektor. Arbetet med att rekrytera ny rektor har 
påbörjats. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 5 
Dnr 
LK11-
0790 

Bidrag till ungdomsorganisationer 
Förslag på fördelning av bidrag redovisas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2012 års bidrag till 
ungdomsorganisationer. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
 

§ 6 
Dnr 
LK11-
0791 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Förslag på fördelning av bidrag redovisas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelningen av 2012 års bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 7
  

Kurser och konferenser 
• Effekter av kultursamverkansmodellen 23 jan i 

Norrköping 
Beslut: Rune Backlund, Anders Pansell, Malin 
Wengholm, Jarl Karlsson och Carina Ödebrink deltar 
• Barns och ungas rätt till kultur – möjliggörarna 

Kulturting 7-8 mars i Västerås  
Beslut: En person från delegationen deltar eventuellt. 
 

§ 8 Övertagande av trafiken, information från Länstrafiken 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar om 
Länstrafiken. Länstrafiken bildades 1980 och arbetar med 
både allmän kollektivtrafik och serviceresor, serviceresor 
innefattar färdtjänst och sjukresor. Man är idag ca 90 
anställda som är placerade i Regionens hus och på 
Juneporten. All trafik ligger på entreprenad även 
serviceresorna. Under en dag görs ca 60 000 resor med 
Länstrafiken. 
Den nya lagen om kollektivtrafik innebär att Landstinget 
blir kollektivtrafikmyndighet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 9 Information om trafikförsörjningsprogrammet 
Projektsamordnare Kjell Magnusson informerar om arbetet 
med trafikförsörjningsprogrammet. Programmet ska 
fastställas i landstingsfullmäktige i oktober. Under hösten 
2011 har man träffat representanter från samtliga länets 
kommuner och företrädare för busstrafiken. 
Programförslaget kommer att vara ute på remiss under tiden 
20 februari till 30 april 2012 och under remisstiden 
genomförs samrådsmöten i samtliga länets kommuner igen 
dit också föreningsliv och allmänhet bjuds in. Även 
landstingsfullmäktiges ledamöter kommer att bjudas in till 
dessa möten. Under maj sammanställs remissvaren och 
sedan börjar den politiska behandlingen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att lägga informationen till handlingarna samt 
 
att genomföra ett extra möte kring 
trafikförsörjningsprogrammet i månadsskiftet januari-
februari 2012. 
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Anders Pansell 
 

 
Justeras och anslås 2012-01- 
 
 
 

 


