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PROTOKOLL 1(4) 

     

 

Regionala utvecklingsdelegationen  

Tid: 2012-02-27 Kl. 13.00-15.00 §§ 42-53 

Plats: Landstingets kansli 

Närvarande: Beslutande:  

Rune Backlund (C) 

Malin Wengholm (M) 

Carina Ödebrink (S) 

 

Övriga:  

Karleric Andersson, ordf. Länstrafiken 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör  

§ 42-44 

 

Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

 

Ej närvarande: Anders Pansell (KD) 

Jarl Karlsson (S)  

§42  Val av justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 

Carina Ödebrink. 

§ 43 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 

tillägg av en punkt om ett elevärende. 

§ 44 

Dnr 

LJ 

2012/ 

267 

Elevärende 
Rektor vid Värnamo folkhögskola begär att en elev Jan 

Liska, 910907-3370 som studerar på Allmän linje avstängs 

från utbildningen. Eleven har haft hög frånvaro och inte 

skött sina uppgifter. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att utifrån rektorns information och begäran avstänga eleven 

från undervisningen. 

 

 

Utdrag: Värnamo folkhögskola 

§ 45 Tågtrafikförändringar i tågplan 2013 

Trafikdirektören lämnar information om pågående 
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diskussioner med grannlänen kring förändringar. 

Tågplanen kommer att tas upp för beslut i delegationen den 

19 mars och sedan i Landstingsstyrelsen den 10 april. Beslut 

om Öresundståg och allmän trafikplikt tas upp före 

sommaren. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 46 Resandestatistik 

Trafikdirektören går igenom resandestatistiken för 2011 och 

för januari 2012.  

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 47 Biljettintäkter för Länstrafiken 
Information lämnas och under januari 2012 ligger man på ett 

litet överskott + 0,4 %. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

 

§ 48 Ekonomi för Länstrafiken 

Årsredovisningen för 2011 är snart klar och bokslutet 

kommer att skickas ut till delegationen för kännedom. Vid 

mötet med delegationen 16 april behandlas bokslutet. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 49 Pågående upphandlingar 

Upphandlingen av serviceresor som är överprövad hos 

förvaltningsrätten behandlades i Tekniska delegationen förra 

veckan. Tekniska delegationen sa då ja till att de som kör 

idag får fortsätta köra dessa resor till dess överprövningen är 

klar. Länstrafiken kommer också att skriva avtal kring de 

resor som är berörda av överprövningen. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 50 Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Arbetet pågår med det Regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. Just nu genomför man möten 

i länets samtliga kommuner.  

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

 

§ 51 Färdtjänstutredning 
Beslutsunderlaget för färdtjänstutredningen beräknas vara 

klart i nästa vecka. Primärkommunala nämnden (PKN) 

kommer att få ärendet först för att ta ett beslut om 

gemensamma avgifter. Utredningen kommer sedan att tas 

upp i Regionala utvecklingsdelegationen.  

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

§ 52 Marknadsaktiviteter 

Just nu pågår en marknadsföringskampanj kring att 

Länstrafiken är snabb, smart och säker. Kampanjen drivs via 

stortavlor, riktade flyers, prova på biljetter m.m. 

Länstrafiken arbetar också med ett kvalitetsindex som 
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kommer att redovisas vid ett senare möte med delegationen. 

 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 53 Kurser och konferenser 

 Offentligäga Folkhögskolors Intresseorganisation & 

Folkhögskoleföreningen inom SKL inbjuder till 

årsmöte 23 mars, Stockholm. 

            Beslut: Malin Wengholm deltar 

 Kick off för projektet Kultur och äldre 29 mars på 

Spira 

Beslut: Jarl Karlsson deltar 

 Nordiskt Lokaltrafikmöte i Köpenhamn 13-15 juni 

Beslut: att lämna öppet om någon deltar men 

möjlighet finns för en ledamot. 

 Slutkonferens Tågstopp Södra stambanan, arrangeras 

av Regionförbundet södra Småland 27 mars i Växjö 

Beslut: Ingen av delegationens ledamöter deltar, 

Karleric Andersson deltar från Länstrafiken 

 Trafikverkets hearing om kapacitetsutredningen, 12 

mars Alvesta 

Beslut: Malin Wengholm deltar   

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Carina Ödebrink 

 
Protokollet är justerat 2012-03-    och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


