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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 13-29 
Tid: 2013-02-11 kl. 13.00-15.40 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Jarl Karlsson (S) 
Övriga: Lars Östvall, arkivchef t.o.m § 16 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Carl-Johan Sjöberg t.o.m § 24 
Joakim Strand, praoelev ej § 28 
Daniel Rickardsson, praoelev ej § 28 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Malin Wengholm (M) 
Carina Ödebrink (S)  

§ 13 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs 
Anders Pansell. 

§ 14 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillägg av en informationspunkt 
från Regional utveckling angående rektor på Värnamo 
folkhögskola. 

§ 15 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 16 Information om Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
Arkivchef Lars Östvall redogör för folkrörelsearkivets 
arbete. Arkivet har sedan några år tillbaka nya lokaler som 
är sammanbyggda med Stadsbiblioteket och Länsmuseet. I 
lokalerna finns även Jönköpings stadsarkiv och Länsmuseets 
arkiv m.m. Regionala förbund/föreningar är medlemmar och 
folkrörelserna har representanter i styrelsen. Idag har man 
material från ca 6000 föreningar i samlingarna.  
Budgeten ligger på 3 miljoner varav hälften betalas av 
Landstinget. Personal och lokaler tar största delen av budget 
och man har en personal på sex personer. Lokalhyran till 
kommunen har ökat stort under de senaste åren vilket har 
blivit ett problem. Antalet besökare har också ökat mycket 
de senaste åren. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 17 Program för Kulturtinget 21-22 mars 2013 
Kulturchefen redogör för förslag till program, årets 
kulturting har inte lika stor budget som förra årets. 
Programmet är inte helt klart men enligt förslaget ska första 
dagen bl.a. innehålla punkter om Kulturella och kreativa 
näringar, stadsplanering med exempel från länet, 
deltagarkultur och upplevelsekultur och dessutom olika 
valbara gruppdiskussioner. Andra dagen ska följa upp den 
första och ha inslag med lokala kulturpolitiker som talare, 
information om vad landstinget arbetar med, folkbildningens 
roll och information om vad som händer inom den regionala 
samverkansmodellen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 18 Månadsrapport, december för Regional utveckling 
Regionala utvecklingsdirektören går igenom 
månadsrapporten som innefattar hela år 2012. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 19 Rektor Värnamo folkhögskola 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att rektorn på 
Värnamo folkhögskola har sagt upp sig och att tjänsten har 
utannonserats. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 20 Månadsrapport, december för Länstrafiken 
Trafikdirektören redogör för rapporten som omfattar hela 
2012. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 21 Tåglägen för Östgötapendeln 
Tranås kommun bjöd i januari in till ett möte om 
Östgötapendeln där Anders Pansell deltog. En uppmaning 
görs till de förtroendevalda i kommuner och regioner att 
gemensamt genom politiken försöka påverka så att 
regelverket blir mer långsiktigt och inte som för närvarande 
missgynnar lokal-regionaltågstrafiken.  
Det gäller bland annat: Att tåglägen år 2014 och framåt ges 
så att tågen klarar att göra sina ”omlopp” utan att bli stående 
med väntetid i Norrköping, Nässjö eller Jönköping. I detta 
ligger även att trafiken i huvudsak tilldelas styv tidtabell. 
Ges inte dessa grundläggande förutsättningar för trafiken 
blir det svårt att klara tidtabellens turutbud under främst 
perioden 2014- hösten 2015 innan de nya tågen levereras. 
Representanter från kommunerna längs stråket 
Östgötapendeln betonar att trafiken fr.o.m. 2014 måste 
återställas enligt den tidtabell som gällde när den 
genomgående Östgötapendeln startade den 10 december 
2010. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Länstrafiken i uppdrag att samordna insatserna för att 
påverka fördelning av tåglägen för Östgötapendeln enligt 
ovan redovisad nödvändiga utveckling. 

§ 22 Besök i Tallinn 
Det schweiziska företag som tillverkar dieseltåg har inbjudit 
till en visning av nya fordon i Tallinn i början av mars. 
Kalmar läns landsting är också inbjudna och kommer att åka 
med både politiker och tjänstemän. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att inga förtroendevalda från vårt Landsting deltar i resan. 

§ 23 Kunskapsseminarium 
Den 15 mars planerar Länstrafiken ett kunskapsseminarium 
om kollektivtrafiken. Inbjudan kommer att gå till alla 
ledamöter i Landstingsfullmäktige. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

§ 24 
Dnr 
LJ 
2013/ 
203 

Remiss angående Målbild Tåg 2035 
Jönköpings Länstrafik har fått Målbild Tåg 2035 på remiss 
från Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafiknämnden. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar  
 
att ge Länstrafiken i uppdrag att ta fram ett förslag till 
yttrande till delegationens möte 18 mars och 
Landstingsstyrelsen tar sedan beslut om det slutgiltiga 
yttrandet. 

§ 25 
Dnr 
LJ 
2013/ 
91 

Avyttring av konst – regelverk 
Delegationen diskuterar ärendet. Jarl Karlsson menar att en 
av punkterna under regelverk ska ändras. Där står att 
konstverk som är skadat kan kasseras detta bör ändras till 
ska kasseras. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att efter ovanstående ändring godkänna regelverk för 
avyttring av konst. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 26 
Dnr 
LJ 
2013/ 
176 

Scenkonstbiennalen 2013 ansökan om bidrag 
Regionala utvecklingsdirektören redogör för ärendet. Den 
21-26 maj arrangeras Scenkonstbiennalen i Jönköping. 
Arrangemanget sker i samverkan mellan Smålands Musik 
och Teater och Svensk Teaterunion och det är för första 
gången en gemensam angelägenhet för scenkonsterna teater, 
musikteater och dans. Den totala budgeten är på 8,2 mnkr 
och finansiärer är Kulturrådet, Musikverket, Svenska 
institutet, Smålands musik och Teater och Jönköpings 
kommun. 
 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
anvisa högst 1,7 mnkr för genomförande av 
Scenkonstbiennalen i Jönköping den 21-26 maj 2013. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 27 
Dnr 
LJ 
2013/1
23 

 

Bidrag för kulturpolitiskt motiverade uppdrag 2013-
2014 
I den regionala kulturplanen för 2012-2014 uttrycks viljan 
inom de antagna utvecklingsområdena, att en förnyelse och 
omvärldsbaserad förändring av gällande bidragsregler skall 
genomföras, som ett sätt att uppnå en bättre kulturutveckling 
i länet. Följande organisationer föreslås komma i beaktande 
av kulturuppdrag under den berörda perioden: V-art Live, 
Share Music, Smålands Kulturfestival, Polarcenter – Grenna 
museum och Fristadsförfattare i Jönköpings län. Efter beslut 
om kulturuppdrag inleds samtal med berörda 
organisationer/institutioner för att ingå en 
uppdragsöverenskommelse. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar  
 
att fastställa bidrag för kulturpolitiskt motiverade bidrag 
2013-2014 enligt föreliggande förslag samt 
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att finansiering för 2013 års kostnad sker ur särskilt anslag 
för kulturplanens genomförande. 
 
Utdrag: V-art Live, Share Music, Smålands Kulturfestival, 
Polarcenter – Grenna museum och Fristadsförfattare i 
Jönköpings län. 

§ 28 
Dnr 
LJ 
2013/ 
102 

Elevärende 
En elev på Tenhults naturbruksgymnasium Lisa Dahlkvist, 
940327-2207 behöver gå en extra termin på skolan på grund 
av sjukdom. Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun 
där eleven är hemmahörande är informerade. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att låta eleven gå en sjunde termin på skolan. 
 
Utdrag: Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun, 
Tenhults naturbruksgymnasium 

§ 29 Konferensinbjudningar 
• Kollektivtrafikdagen 14 maj, Stockholm 

Beslut: att lämna inbjudan öppen för den ledamot i 
delegationen som är intresserad. 

• Årsmöte 15 mars för Offentligägda Folkhögskolors 
Intresseorganisation & Folkhögskoleföreningen inom 
SKL, Stockholm 
Beslut: att låta delegationen representeras av 
någon/några av folkhögskolornas rektorer 

• Kultursamverkan, erfarenhetsutbyte 2-3 april, 
Göteborg 
Beslut: Rune Backlund deltar 

• Rektorer+skolbibliotek=sant?- skolbibliotekens roll 
för ökad måluppfyllelse 
Beslut: att överlämna inbjudan till Allmänpolitiska 
utskottet. 

• Årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 19 april, Växjö 
Beslut: Rune Backlund deltar 

• Länsmusikens samarbetsorgan, årsmöte 13-14 mars 
på Spira i Jönköping 
Beslut: Anders Pansell deltar.  
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Anders Pansell  
 
 
 
Protokollet är justerat 2013 - 02 -      och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


