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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 126-
137 
Tid: 2012-08-13 kl. 9.00-15.30 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C)  
Anders Pansell (KD)  
Malin Wengholm (M)  
Jarl Karlsson (S)  
Carina Ödebrink (S) 
 
Adjungerade: Karleric Andersson, ordf. i 
Länstrafiken § 126-129 
Övriga: Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör § 126-
129 
Jan-Peter Pettersson, trafikchef § 126-129 
Kjell Magnusson, projektsamordnare § 126-129 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör § 130-
137 
Jörgen Lindvall, kulturchef § 130-137 
Katinka Borg, Länsbibliotekschef § 131 
Birgitta Romedahl, kulturhandläggare § 132  
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

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

§ 127 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag. 

§ 128 Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
Förslaget till Trafikförsörjningsprogram gås igenom. 
Diverse frågor och formuleringar diskuteras. 
Beslut om Trafikförsörjningsprogrammet kommer att tas på 
Regionala utvecklingsdelegationens möte den 27 augusti. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 129 Information från Länstrafiken 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg lämnar information om 
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följande: 
• Öresundstågstrafiken, minnesanteckningar från den 

politiska samverkansgruppen 
• Krösatågssamarbetet, samtal pågår med 

entreprenören om den nuvarande trafiken. En 
resandeökning har skett och en ny manuell räkning 
av resenärer skall genomföras under hösten. 

• Överenskommelsen med kommunerna om att i sin 
helhet överföra ansvaret för färdtjänstresor, närtrafik, 
hållplatser m.m. till landstinget till årsskiftet 2013 
kommer inte att kunna genomföras. Kommunerna 
anser att tiden för genomförandet är för kort och 
önskar skjuta överförandet till 2014. Förslaget är nu 
att tillsätta en gemensam projektgrupp som får 
hantera frågan. Tillsättandet av en projektgrupp lyfts 
som ärende på nästa möte med det kommunala 
beredningsorganet den 31 aug. 

• Upphandlingar, tilldelningsbeslutet av kontrakt 
gällande serviceresor är klart och tekniska 
delegationen kommer att besluta om upphandling av 
kommunikationsutrustningen Rakel. Längre fram 
kommer också upphandlingar av trafik påbörjas inom  
Västtrafik och Öresundstågen. 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 130 Kursinbjudningar 
• Rural Transport Solutions – RTS, Sundsvall 22 

augusti 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

• Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, 8 
okt i Alvesta 
Beslut: att ta upp kursinbjudan igen på delegationens 
möte 27 augusti. 

• SKL:s Trafik- och gatudagar 8-9 oktober i 
Stockholm 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna.  
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§ 131 Regional biblioteksverksamhet gällande förslag till ny 
bibliotekslag, nationell utredning om skolbibliotek mm 
Länsbibliotekschef Katinka Borg lämnar information.  
Ny bibliotekslag: Länsbiblioteket har fått förslaget om ny 
bibliotekslag på remiss och kommer att svara på remissen. 
Delegationen kommer att få svaret som ett 
anmälningsärende. De viktigaste punkterna i lagen är 
avgiftsfrihet och tillgänglighet för alla. 
Biblioteksverksamheten i Jönköpings län - en 
kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade 
folk- och skolbiblioteken i länet: kartläggningen blev 
färdig under våren och kommer att revideras med jämna 
mellanrum, biblioteksplaner finns inte i alla kommuner trots 
att det är en lag sedan 1996. 
Skolbibliotek: att det ska finnas skolbibliotek är numera 
inskrivet i skollagen. Kungliga biblioteket har gjort en 
enkätundersökning om skolbiblioteken och Länsbiblioteket 
arbetar med kompetensutveckling i ett projekt kallat 
Skolbibliotekarielyftet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 132 Bidragspolicyn för kulturbidrag 
Kulturchef Jörgen Lindvall redogör för förslaget till ny 
policy. Förslaget innebär att det ska finnas tre olika 
bidragsformer: kulturuppdrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. 
Kulturuppdrag beslutas i Regionala utvecklingsdelegationen. 
För utvecklingsbidragen ska en referensgrupp av sakkunniga 
finnas som lägger fram ett förslag till delegationen. 
Arrangörsbidragen administreras på tjänstemannanivå. 
Ett färdigt förslag till ny bidragspolicy kommer att läggas 
fram till delegationens sammanträde 17 september. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 133 
Dnr 
LJ 
2012/ 
911 

Elevärende 
En elev på Tenhults naturbruksgymnasium, Malin 
Malmkvist 19950528-0306, behöver gå en extra termin på 
skolan på grund av sjukdom. Barn- och 
utbildningsförvaltningen i hemkommunen är informerade. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att låta eleven gå en sjunde termin på skolan. 
 
Utdrag: Tenhults naturbruksgymnasium,  
Barn- och utbildningsförvaltningen Habo kommun 
 

§ 134 
Dnr 
LJ 
2012/ 
876 

Bidragsansökan – Teater Citadello 
Teater Citadello ansöker om 100 000 kronor från 
Landstinget för genomförande av teaterprojektet ”Döden och 
Flickan”. Samma belopp har sökts från Regionförbundet, 
som har överlämnat sin ansökan till Landstinget för 
handläggning. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 100 000 kronor till Teater Citadello och projektet 
”Döden och flickan”. 
 
Utdrag: Teater Citadello 

§ 135 Kursinbjudningar 
• Kulturting 6-7 september på Spira 

Beslut: samtliga ledamöter i Regionala 
utvecklingsdelegationen deltar båda dagarna 

• Möte för huvudmän för offentligägda folkhögskolor 
7 sep, SKL Stockholm 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
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§ 136 Möte med Tranås kommun 
Regionala utvecklingsdirektören och delegationens 
ordförande kommer att ha ett möte med Tranås kommun den 
22 augusti angående Naturbruksgymnasierna.  
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 137 Sammanträdesplanering 
På mötet den 27 augusti tas Trafikförsörjningsprogrammet 
upp för beslut och även några bidragsärenden. På 
delegationens möte 17 sep ska beslut tas om bidragspolicyn 
och kulturstipendiater utses.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Malin Wengholm  
 
 
 
Protokollet är justerat 20 12    -08   -  21 och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


