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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 68-90 
Tid: 2012-04-16 kl.13.00-16.55 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Rune Backlund (C) 
Anders Pansell (KD) 
Malin Wengholm (M) 
Jarl Karlsson (S) 
Carina Ödebrink (S) 
 
Adjungerade: Karleric Andersson, ordf 
Länstrafiken § 83-90 
Övriga: Doris Johansson, revisionen § 68-70 
Arnold Carlzon, revisionen § 68-70 
Inga Fingal, revisionen § 68-70 
Östen Johansson, revisionen § 68-70 
Stellan Sandberg, revisionen § 68-70 
Göte Wahlström, revisionen § 68-70 
Eva Öhlander, revisionschef § 68-70 
Alexandra Birgersson, administrativ samordnare § 
68-70 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör § 68-
82 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
Jörgen Lindvall, kulturchef § 71-82 
Birgitta Romedahl, kulturhandläggare § 71-82 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör § 83-90 
Christian Immonen, projektledare § 72 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

§ 68 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 
Malin Wengholm. 

§ 69 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med den 
förändringen att informationsärendet om Öresundstågen blir 
ett beredningsärenden och att punkten anmälningsärenden 
läggs efter revisionens punkt. 

§ 70 Information och frågor från revisionen 
Revisionen och Regionala utvecklingsdelegationen 
diskuterar delegationens uppdrag, mål, prioriterade frågor 
under 2011 och 2012 samt den aktuella granskningen av 
föreningsbidrag. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 71 Anmälningsärenden 
• Skrivelse ang. nedläggning av tågstoppen vid 

Byarum, Bratteborg och Ekeryds station. 
• Årsmöte i Jönköpings läns arkivförbund 26 april 
• Årsmöte i Jönköpings läns folkrörelsearkiv 26 april 

Anmäls och läggs till handlingarna. 
 

§ 72 
Dnr 
LJ 
2012/ 
442 

V-art live – en virtuell kulturarena för en innovation och 
modern samhällsutveckling 
Christian Immonen projektledare för V-art redogör för 
ärendet. Projektet vill erbjuda en virtuell kulturarena och 
mötesplats för kreativ samproduktion mellan kultur, skola, 
vården och näringslivet. 
En bidragsansökan gällande projektet kommer lite längre 
fram i vår. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

§ 73 
Dnr  
LJ 
2012/ 
443 

Bidragsansökan – Barnfilmbyn 
Emilkraften ansöker om 225 000 kronor för genomförande 
av fem filmutställningar med svensk animerad barnfilm. 
Visningarna ska ske utanför de traditionella miljöerna. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Emilkraften ”Svensk animerad 
barnfilm” 2012. 
 
Utdrag: Barnfilmbyn 
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§ 74 
Dnr 
LJ 
2012/ 
444 

Bidragsansökan – Kungamordet på Visingsö 
Visingsö Näringslivsförening ansöker om bidrag på 60 000 
för uppförande av teaterarrangemanget ”Kungamordet på 
Visingsö”, vilket förväntas utveckla och gynna 
besöksnäringen på Visingsö. Samma belopp har sökts från 
Regionförbundet som i sin tur översänt ansökan till 
Landstinget. Det sammanlagda sökta beloppet uppgår på så 
sätt till 120 000 kronor. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 120 000 till projektet under förutsättning av 
kommunal medfinansiering. 
 
Utdrag: Visingsö Näringslivsförening 

§ 75 
Dnr 
LJ 
2012/ 
445 

Bidragsansökan – Synliggörande av Nordiskt kulturarv 
och bildande 
Felicia Pedersen ansöker om 90 068 kronor som bidrag till 
utställningsverksamhet på bibliotek i länet. Kostnaderna 
avser resor, transporter, projektledararvode, och material. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Felicia Pedersen ”Synliggörande av 
Nordiskt kulturarv och bildande”.  
 
Utdrag: Felicia Pedersen 

§ 76 
Dnr 
LJ 
2012/ 
446 

Bidragsansökan – Smålands akademi 
Smålands akademi ansöker om verksamhetsbidrag om 
30 000 kronor till sin regionala bildningsverksamhet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från Smålands akademi. 
 
Utdrag: Smålands akademi 



 

PROTOKOLL 4(8) 

      

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 68-
90 
Tid: 2012-04-16 kl.13.00-16.55 
 

 

 Sign 

 

§ 77 
Dnr 
LJ 
2012/ 
447 

Bidragsansökan – Eksjö Tattoo 2012 
Eksjö kommun ansöker genom Föreningen Eksjö Tattoo om 
bidrag till genomförandet av Eksjö Tattoo 2012. Eksjö 
Tattoo är ett blåsmusikaliskt arrangemang med 
internationella inslag. Nytt för 2012 är att SVT spelar in för 
en sändning under jul- eller trettonhelgen. 
 
Inför ärendets behandling har Anders Pansell angett jäv och 
deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 60 000 kronor till projektet. 
 
Utdrag: Eksjö Tattoo 

§ 78 
Dnr 
LJ 
2012/ 
478 

Bidragsansökan – Internationell konstfilmutställning 
2012 
För andra gången arrangeras nu Internationell 
Konstfilmutställning (IKFU) i Jönköpings län. Utställningen 
visas i samband med Länsmuseets återinvigning i oktober 
2012. Festivalen inkluderar ett samarbete med Vandalorum. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 300 000 kronor till projektet. 
 
Utdrag: Jönköpings läns museum 

§ 79 Möte med Myndigheten för kulturanalys 
Ola Lundmark meddelar att Myndigheten för kulturanalys 
vill ha ett möte med delegationens ledamöter och ansvariga 
tjänstemän någon gång under perioden maj-juni 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att Regional utvecklings kansli får återkomma med ett 
förslag på datum efter kontakt med myndigheten. 
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§ 80 Information om Vandalorum 
Kulturchefen lämnar information om Vandalorum och dess 
framtid. Både kulturchefen och delegationens ordförande har 
haft kontakt med styrelsen för Vandalorum ang. museets 
ekonomiska utveckling. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utvecklings kansli i uppdrag att i samverkan 
med Vandalorums ledning arbeta fram en ansökan till 
Kulturrådet om utvecklingsmedel för Vandalorum samt  
att återkomma med förslaget till nästa möte med 
delegationen. 

§ 81 Konstresa 
Regional utvecklings kansli anordnar tillsammans med 
Regionförbundet Södra Småland en resa till ”Documenta 
13” i Kassel 14-17 augusti. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att det finns möjlighet för någon ledamot att delta i resan. 

§ 82 Utveckling av naturbruksgymnasierna 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att det kommer 
att hållas en seminariedag 31 augusti på Segerstad på temat 
Gröna näringar. Kommunledningar, Primärkommunala 
nämnden, Regionförbundet och Regionala 
utvecklingsdelegationen bjuds in till dagen. Ett program 
kommer ut senare. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 83 Resandestatistik, biljettintäkter och ekonomi 
Trafikdirektören redogör för resandestatistik, biljettintäkter 
och ekonomi för årets första tre månader. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 84 Pågående upphandling av serviceresor 
Upphandlingen av serviceresor har överprövats i 
Förvaltningsrätten och domen var inte till Länstrafikens 
fördel. Prövningstillstånd är nu sökt till Kammarrätten av 
både Landstinget och två taxibolag. För de företag som inte 
är berörda av överprövningen är avtal tecknade och för 
övriga är avtalen förlängda. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

§ 85 
Dnr 
LJ 
2012/ 
506 

Öresundståg – allmän trafikplikt 
Efter att Öresundsbron öppnade år 2000 och 
förutsättningarna för trafik mot kontinenten förbättrats har 
en samordning av tågtrafiken i Södra Sverige utvecklats för 
att ge bra förutsättningar för funktionella arbetsmarknader. 
Möjligheter finns att även låta viss tågtrafik inom länet bli 
en del av Öresundstrafiken. Detta gäller sträckorna Göteborg 
C-Borås – Alvesta och Jönköping – Nässjö/Värnamo – 
Alvesta. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att för den tågtrafik på sträckorna Göteborg – Alvesta och 
Jönköping – Nässjö/Värnamo – Alvesta som avser trafik 
inom länet ska omfattas av allmän trafikplikt 
att godkänna överenskommelsen om att ingå i 
Öresundstågsystemet med de linjer och förutsättningar som 
där redovisas 
att i övrigt godkänna vad som redovisas i 
överenskommelsen. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen   
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§ 86 Färdtjänstutredningen 
Ett tjänstemannaförslag finns färdigt och kommer att 
behandlas i Primärkommunala nämnden 20 april och senare 
även i Kommunala beredningsorganet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 87 Resevillkor 
Förslaget om nya resevillkor för Jönköpings Länstrafik har 
framtagits i samverkan mellan länen i södra Sverige som 
också är samverkande trafikhuvudmän vid resor över 
Länsgränserna i Sydtaxan. Förslaget kommer att tas upp för 
beslut vid ett senare möte med Regionala 
utvecklingsdelegationen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 88 Västtåg, Krösatåg och Kust till kust 
Trafikdirektören informerar om Kust till kust 2013-2015, 
sträckan kommer att ingå i Öresundståg från 2015. 
Västtågen kommer att köras av DSB fram till sista april och 
sedan tar SJ över sträckan. Ett nytt avtal är undertecknat och 
ny upphandling påbörjas. 
Krösatågen påverkas inte utan kommer att fortsätta köras av 
ett systerbolag till DSB. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 89 Finansiering av X61-tåg 
Länstrafiken äger idag två tåg av denna typ men det är en 
brist på tåg i systemet och behov finns av ytterligare ett tåg. 
Efter ytterligare beredning av frågan om ägande och 
finansiering kommer ärendet att tas upp igen på ett senare 
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delegationsmöte.  
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 90 Kurser och konferenser 
• Kollektivtrafikdag 26 april i Växjö 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
• SKL arrangerar studieresa till Storbritannien 9-12 okt 

för politiker och tjänstemän i de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

• Styrelsekurs med fördjupning för folkhögskolors 
styrelser 20-21 september på Gotlands Folkhögskola 
Beslut: Malin Wengholm deltar i kursen. 

  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Malin Wengholm 

 

 

 
 
Protokollet är justerat 2012-04-   och justeringen är tillkännagiven på 
Landstingets anslagstavla samma dag. 


