
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 91-
114 
Tid: 2012-05-28 kl.13.00-15.30 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Rune Backlund (C) 
Anders Pansell (KD) 
Malin Wengholm (M) 
Jarl Karlsson (S) 
Carina Ödebrink (S) § 100-114 
 
Adjungerade: Karleric Andersson, ordf 
Länstrafiken § 91-96 
Övriga: Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef § 97-114 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör § 91-96 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

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

§ 92 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillägg av ett beslutsärende ang. 
avtal om kommersiella arrangemang samt 
informationsärenden ang. Gröna näringar, Tenhult 100 år 
och sammanträdesplanering. 

§ 93 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 94 
Dnr 
LJ 
2012/ 
674 

Borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s spårfordon 
I december 2011 startade Jönköpings Länstrafik AB 
tillsammans med Länstrafikbolaget i Kalmar län tågtrafik 
mellan Nässjö och Oskarshamn med tre dubbelturer per dag. 
Trafiken planeras att utöka med två dubbelturer från och 
med december 2012. För att klara utökningen har beslut 
tagits att leasa ytterligare ett spårfordon från Transito AB. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att Landstinget går i borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s 
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Regionala utvecklingsdelegationen §§ 91-
114 
Tid: 2012-05-28 kl.13.00-15.30 
 

 

  

 

förpliktelser gentemot Transito AB för spårfordon av modell 
Itino Y31 med nummer 1401. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 95 
Dnr 
LJ 
2012/ 
675 

Ersättningsanskaffning av tågfordon till 
Östgötapendeln 
I december 2010 startade Östgötatrafiken och Jönköpings 
Länstrafik med den nya tågtrafiken – Östgötapendeln – som 
innebär direktförbindelser mellan Jönköping och 
Norrköping. Under en period har Jönköpings Länstrafik 
kunnat låna tåg från Östergötland men från slutet av 2014 
kommer det att saknas tåg för att utföra dagens 
trafikupplägg. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att genom utnyttjande av befintlig option beställa två nya 
X61-tåg med leverans i slutet av 2014. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 96 
Dnr 
LJ 
2012/ 
673 

Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra 
Sverige inom Sydtaxan 
För att underlätta resandet mellan Jönköpings län och övriga 
län i södra Sverige ingår från och med december 2010 
Jönköpings Länstrafik i Sydtaxan.  
Bakgrunden till att nya resevillkor föreslås är behovet av 
samordning av resevillkoren inklusive resegarantier i 
Sydsverige för att kunna hantera kunderna på ett enhetligt, 
systematiskt och rimligt sätt. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att anta nya resevillkor inom Jönköpings Länstrafik för att 
likställa resevillkoren och resegarantin inom Sydtaxan. 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 97 
Dnr 
LJ 
2012/ 
545 

Utvecklingsmedel för projekt inom kulturområdet 
Under åren 2005-2011 har landstinget årligen överfört ca 8 
miljoner kronor till Regionförbundet. Av utvecklingsmedlen 
har regionstyrelsen disponerat ca 1 miljon kronor för projekt 
inom kulturområdet. Landstinget har ett ansvar för den 
regionala kulturplanen och det är därför rimligt att 
Landstinget är den part på regional nivå som stöder 
utvecklingsprojektet inom området. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att för stöd till utvecklingsprojekt inom kulturområdet 
anvisa 1 miljon kronor samt 
att finansiering sker ur landstingsstyrelsens ram för 
oförutsedda utgifter. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 98 
Dnr 
LJ 
2012/ 
636 

Elevärende 
Rektor vid Värnamo folkhögskola begär att en elev Mikael 
Eriksson, 910315-5074 som studerar på allmän linje 
avstängs från utbildningen. Eleven har haft hög frånvaro och 
inte följt skolans regler. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att utifrån rektors information och begäran avstänga eleven 
från undervisningen. 
 
Utdrag: Värnamo folkhögskola 

§ 99 
Dnr 
LJ 
2012/ 
629 

Bidragsansökan – Konst i Sommenbygd 
Kulturförvaltningen i Tranås ansöker om bidrag på 60 000 
kronor till ett konstarrangemang i Tranås med omnejd – 
Sommenbygd. Berörda kommuner är Boxholm, Ydre och 
Kinda. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att anslå 30 000 kronor till ”Konst i Sommenbygd” under 
förutsättning att Östsam bidrar med samma belopp. 
 
Utdrag: Kultur- och fritidsförvaltningen, Tranås kommun 

§ 100 
Dnr 
LJ 
2012/ 
442 

Bidragsansökan - V-art live – Projektidéer 
V-art ekonomiska förening ansöker om ett bidrag på  
270 000 kr under en tvåårsperiod. För 2012 ansöker man om 
90 000 kr. Med V-art vill man erbjuda en kulturarena, en 
mötesplats för samverkan kultur, skola, vård- och omsorg 
samt näringslivet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att återremittera ärendet till Regional utvecklings kansli för 
kontakter med Regionförbundet om finansieringen. 
 
Utdrag: V-art ekonomiska förening 

§ 101 
Dnr 
LJ 
2012/ 
630 

Bidragsansökan - Gränslöst magiskt 
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker 
om 50 000 kronor för genomförande av lyrik- och 
litteraturprogram inom ramen för Kulturdag/natt. Temat för 
arrangemanget är Gränslöst magiskt. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 50 000 kronor till Nässjö kommun för 
arrangemanget. 
 
Utdrag: Kultur- och fritidsförvaltningen, Nässjö kommun 

§ 102 
Dnr 
LJ 
2012/ 
652 

Bidragsansökan – Mullsjö fotofestival 
Föreningen Mullsjö – Nordens Fotocentrum ansöker om 
bidrag till 2012 års upplaga av Mullsjö international 
Photofestival. Föreningen ansöker om 250 000 kronor. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att anslå 125 00 kronor till arrangemanget. 
 
Utdrag: Föreningen Mullsjö -  Nordens Fotocentrum 
 

§ 103 
Dnr 
LJ 
2012/ 
712 

Viljeinriktning syftande till avtal mellan Landstinget och 
Jönköpings kommun rörande samarbete kring 
kommersiella arrangemang 
Tillsammans med övriga lokal- och arenaägare, samt olika 
arrangörer, skall Landstinget och kommunen genom ett ökat 
samarbete verka för att på ett strategiskt sätt bredda 
kulturutbytet. Ett avtal behövs kring detta bl.a. för att skapa 
ökad samordning mellan parterna, verka för att utöka 
samarbetet till att gälla fler intressenter, verka för neutral 
prissättning samt för att minimera kostnaderna. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utvecklings kansli i uppdrag att tillsammans 
med Jönköpings kommun utarbeta ett avtal kring samarbetet 
kring kommersiella arrangemang. 
 

§ 104 Information om ansökan till Kulturrådet angående 
Vandalorum 
Kulturchefen redogör för ärendet. Ett förslag på ansökan till 
Kulturrådet har skickats till Vandalorums styrelse. Ansökan 
innehåller utvecklingen till konstpedagogiskt centrum och 
ett möte med Kulturrådet kring detta är planerat till den 13 
juni. Ansökan till Kulturrådet kommer att göras av 
Landstinget. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 105 Möte med myndigheten för Kulturanalys 5 juni 
Regionala utvecklingsdirektören lämnar information i 
ärendet. Mötet med den nya myndigheten för Kulturanalys 
äger rum 5 juni, myndigheten ska arbeta med 



 

PROTOKOLL 6(8) 

      

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 91-
114 
Tid: 2012-05-28 kl.13.00-15.30 
 

 

  

 

kultursamverkansmodellens effekter. De kommer att lämna 
information om de undersökningar som pågår vid mötet.  
Några representanter från primärkommuner kommer att 
delta vid mötet tillsammans med delegationens ledamöter. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 106 Möte om folkhögskolornas profiler 13 juni 
Den 13 juni genomförs ett möte på Sörängens folkhögskola 
om profilerna på Landstingets folkhögskolor. All personal 
kommer att vara med och skolorna presenteras. Vid detta 
möte diskuteras också remissmaterialet Folkbildningen 
Vägval & vilja. Delegationens ledamöter deltar vid mötet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 107 Kulturting 6-7 september 
Kulturchefen informerar om ärendet. Kulturtinget kommer 
att äga rum på Spira och arbetet pågår med programmet. 
Första dagens program kommer att vara öppet för många 
deltagare och bl. diskutera kvalitetsbegreppet. Andra dagen 
är bara öppen för kulturpolitiker. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 108 Kursinbjudningar 
• Kollektivtrafikens finansiering – idag och imorgon, 

18 juni på SKL i Stockholm 
Beslut: Rune Backlund och Malin Wengholm deltar 
i konferensen 
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§ 109 Gröna näringar 
Regionala utvecklingsdirektören informerar. Den 31 augusti 
genomförs en konferens kring ”Gröna näringar” på Stora 
Segerstad. Det handlar om naturbruksgymnasiernas roll, 
arbetskraftsbehov inom jordbruk, skogsbruk och trädgård 
och även om lokalt producerade livsmedel. 
På eftermiddagen på samma dag och plats sammanträder det 
kommunala beredningsorganet om trafikfrågor. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

§ 110 Ny verksamhetschef Stora Segerstad 
Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om att 
ny verksamhetschef är anställd på Stora Segerstad och 
Värnamo naturbruksgymnasium. Den nya chefen heter Ulf 
Alexandersson är från Forsheda och tillträder i augusti. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 111 Tenhult 100 år 
Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om att 
Tenhults Naturbruksgymnasium firar hundra års jubileum 8 
september med ett öppet hus. En inbjudan skickas ut senare. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 112 Sammanträdesplanering 
Regionala utvecklingsdelegationen har möte 13 augusti, 
detta möte blir ett heldagsmöte med start kl. 9. På 
dagordningen är förslag till ny bidragspolicy och 
trafikförsörjningsprogrammet. Trafikärenden behandlas på 
förmiddagen och kulturärenden på eftermiddagen. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 113 Tack från Svensk Scenkonst 
Ordföranden meddelar att VD för Svensk Scenkonst Ulrika 
Holmgaard har skickat ett brev och tackat för ett bra 
arrangemang vid deras branschdagar som genomfördes på 
Spira i början av maj. Nästa år genomförs dessa dagar i 
Karlstad 15-17 maj. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 114 Rapporter från styrelser 
Delegationen diskuterar att man vid kommande möten vill ta 
upp information från Länsmuseets styrelse och även från 
styrelserna för Smålands konstarkiv och Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att vid kommande möten ta upp rapporter från dessa 
styrelser på dagordningen. 

   

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 
 

Rune Backlund Jarl Karlsson 
 

 
 
Protokollet är justerat 2012-06-    och justeringen är tillkännagiven på 
Landstingets anslagstavla samma dag. 


