
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§115-
121 
Tid: 2012-06-11 kl.13.00-16.15 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Rune Backlund (C) 
Anders Pansell (KD) 
Jarl Karlsson (S) 
Carina Ödebrink (S) 
 
Adjungerad: Karleric Andersson ordf. Länstrafiken 
§ 119-121 
Övriga: Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör § 115-
118 
Sergei Muchin, museichef § 115-118 
Kjell Magnusson, projektsamordnare § 119-121 
Carl- Johan Sjöberg, trafikdirektör § 119-121 
Jan Peter Pettersson, trafikchef § 119-121 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Malin Wengholm (M) 
 

§ 115 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 
Carina Ödebrink. 

§ 116 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillägg av bidragsärende V-art 
live och två kursinbjudningar. 

§ 117 
Dnr 
LJ 
2012/ 
442 

Bidragsansökan – V-art live 
Vid sammanträdet 28 maj 2012 beslutade Regionala 
utvecklingsdelegationen att återremittera ärendet om bidrag 
till V-art live till Regional utvecklings kansli för kontakter 
med Regionförbundet om finansiering av projektet. 
Efter kontakter mellan Regionförbundet och Regional 
utvecklings kansli har Regionförbundet ändrat sitt beslut och 
kommer att bidra med hela det sökta beloppet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att avslå ansökan från V-art live. 
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Utdrag: V-art ekonomiska förening 

§ 118 Information om Länsmuseet 
Museichef Sergei Muchin lämnar information om det arbete 
som pågår med nästa generation museum där målet är att 
museet ska utses till Sveriges bästa museum. Ny 
organisation för museet 2013 presenteras och finansieringen 
av museet gås igenom. Stora renoveringar pågår för 
närvarande av museets lokaler och dessa måste genomföras 
bl.a. beroende på problem med skadedjur men också på 
grund av nya säkerhetskrav på lokalerna. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 119 Öresundstågen 
Trafikdirektören informerar om arbetet med den 
gemensamma Öresundstågstrafiken. Jönköpings Länstrafik 
har nu möjlighet att adjungera representanter att medverka 
på Samverkansorganets möten. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 120 Kursinbjudningar 
• Kulturarv för framtiden 8-9 okt i Luleå 

Beslut: att lämna öppet om någon deltar men 
möjlighet finns för en ledamot. 

• Framtidens resecentrum 2012, 26-27 september i 
Stockholm 

• Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna. 

§ 121 Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
Projektsamordnare Kjell Magnusson går igenom en 
sammanställning av de yttranden som kommit in angående 
programmet. 
Några av de viktigaste punkterna som många pekat på gäller 
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turtäthet, restider, enhetligt biljettsystem och bra fungerande 
länsöverskridande trafik. 
Det arbetsmaterial som ska bli det slutgiltiga Regionala 
trafikförsörjningsprogrammet gås igenom och strukturen 
diskuteras. Frågor kring visionen, resandeökningen och 
självfinansiering diskuteras. 
Det färdiga förslaget till program kommer att behandlas vid 
Regionala utvecklingsdelegationens sammanträde 13 
augusti. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Carina Ödebrink  
 
Protokollet är justerat 2012-06-    och justeringen är tillkännagiven på 
Landstingets anslagstavla samma dag. 


