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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 113-
130 
Tid: 2013-09-16 kl. 13.00-15.10 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  

Anders Pansell (KD),  

Malin Wengholm (M);  

Jarl Karlsson (S) 

Övriga: Niclas Flink, utvecklare kultur t.o.m. § 120 

Jörgen Lindvall, kulturchef t.o.m. § 120 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, 

Lars-Otto Holmgren, personalchef t.o.m. § 116 

Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

 

Ej närvarande: Carina Ödebrink (S) 

 

§ 113 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Anders Pansell. 

§ 114 Fastställande av dagordningen 

Till dagordningen läggs Förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2014-2025, EU-projekt kring 

fritidsledarutbildning och Medborgarpanel. 

§ 115 Anmälningsärende 

Anmälningsärendet anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 116 Information om rektorstjänsten på Sörängens 

folkhögskola 
Personalchef Lar-Otto Holmgren lämnar information. 

Rektorn på folkhögskolan som tillträdde 1 mars har sagt upp 

sig och den nytillträdda administratören har gått tillbaka till 

en tidigare tjänst. 

T.f. rektor är Tomas Uvesten och man kommer även att snart 

ha en lösning på administratörstjänsten. Personalavdelningen 

tittar nu på de ansökningar man hade till rektorstjänsten på 

Värnamo folkhögskola för att snabbt få fram en ny rektor. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 



 

PROTOKOLL 2(6) 

      

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 113-
130 
Tid: 2013-09-16 kl. 13.00-15.10 
 

 

 Sign 

 

§ 117 Utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskultur i 

Jönköpings län. 
Kulturchefen lämnar information om ärendet. 

En arbetsgrupp i Västanågruppen har samordnat ett förslag 

till utvecklingsstrategi. Niclas Flink presenterar strukturen 

till strategin. Nästa steg i processen är att förslaget, under de 

närmaste månaderna, går på remiss till länets kommuner och 

organisationer. När strategin är färdig bör den biläggas den 

nya kulturplanen. Delegationen diskuterar ärendet. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 118 Fristadsförfattare 
Kulturchefen redogör för ärendet. En styrgrupp för 

mottagandet av en författare är bildad av personal från 

Kultur och utveckling i landstinget tillsammans med 

personal från Jönköpings kommun. Det har gått ut en 

inbjudan till en utomeuropeisk författare som har tackat ja 

till att komma till Jönköpings kommun. Författaren beräknas 

komma kring årsskiftet. Av säkerhetsskäl är det bara en liten 

grupp som känner till författarens namn. Kulturchefen 

föreslår att Ola Larsmo författare och ordförande i Svenska 

PEN inbjuds till ett fullmäktigemöte för att tala. Det kan 

eventuellt bli aktuellt till våren 2014 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 119 

Dnr 

LJ 

2013/ 

357 

Diskussion om förslag till kulturstipendiater 
Delegationen diskuterar förslag till kulturstipendiater. 

Beslut om stipendiater fattas på delegationens möte 30 

september. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att lägga informationen till handlingarna. 

§ 120 Meddelande från Länsmuseets styrelse 
Ordföranden i delegationen har fått ett SMS från 

ordföranden i Länsmuseets styrelse Anna Mårtensson om 

ABM-avtal. Kulturchefen tar kontakt med Länsmuseets om 

ärendet. 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 121 Information från möte med det kommunala 

beredningsorganet 
Trafikdirektören lämnar information. 

 

 Övertagandet av färdtjänsten från kommunerna är 

godkänt. 

 Arbetet med närtrafiken fortsätter i hela länet. En 

basmodell startar i de kommuner som inte har någon 

närtrafik idag 

 

 Dokumentet ”Bytespunkter i Jönköpings län, strategi 

för pendlingsparkeringar och hållplatser” är klart, det 

kan ses som en underbilaga till 

Trafikförsörjningsplanen. 

 

 Ett samverkansavtal med kommunerna om trafik och 

infrastruktur behöver arbetas fram. 

 

 En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med en utredning 

om skolkort och skolskjutsar, deras arbete kommer 

att rapporteras till trafikdirektören och delegationens 

ordförande för att sedan tas upp i kommunala 

beredningsorganet. 

 

 Ett utkast till Modeller till principer för taxor och 

zoner inom Länstrafiken är under arbete. 

 

 

 



 

PROTOKOLL 4(6) 

      

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 113-
130 
Tid: 2013-09-16 kl. 13.00-15.10 
 

 

 Sign 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att ge Länstrafiken i uppdrag att arbeta fram ett 

samverkansavtal med samtliga länets kommuner samt 

att ta upp förslaget om principer för taxor och zoner som ett 

informationsärende på delegationens möte 30 sept. 

§ 122 Månadsrapport 
Trafikdirektören redovisar månadsrapport för Länstrafiken. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 123 Information angående ev. utbildning om kollektivtrafik 

Sweco har erbjudit en kostnadsfri utbildning av 

beslutsfattare vid de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

Utbildningen finansieras i huvudsak av Energimyndigheten. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att ge trafikdirektören i uppdrag att undersöka hur länge 

detta erbjudande gäller då det vore bättre att de beslutsfattare 

som har uppdraget efter valet deltar. 

§ 124 Konferensinbjudningar 

 Regionernas och landstingens ansvar som finansiärer 

av folkhögskolornas verksamhet 27 sep, Stockholm 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

 Är framtiden elektrisk? Seminarium om 

energieffektiv kollektivtrafik 9 okt, Stockholm 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

 Arkivkonferens 21-22 okt, Jönköping 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

 

§ 125 

Dnr 

LJ 

Remiss – Förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2014-2015 från Trafikverket 
Ärendet behandlades på Regionala utvecklingsdelegationens 
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2013/ 

896 

möte 26 augusti och nu finns ett samlat förslag till yttrande 

från Regionförbundet och Landstinget. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att man inte har något att tillägga i förslaget till yttrande. 

 

Utdrag:Landstingsstyrelsen 

§ 126 EU-projekt på FoUrum 
Ordföranden meddelar att FoUrum arbetar med ett projekt 

kring fritidsledarutbildningen. Eftersom landstinget har 

utbildning till fritidsledare på Värnamo folkhögskola vill 

man ha politisk representation i gruppen. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att utse Malin Wengholm att delta i projektgruppen. 

§ 127 Medborgarpanel 

Styrgruppen för medborgardialog meddelar genom 

sekreteraren att man söker lämpliga ämnen att göra en 

medborgarpanel kring. Delegationen har inga färdiga förslag 

på ämnen men kan ta upp frågan igen vid ett senare möte. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 128 Jönköpings läns museum 
Ordförande meddelar att det kommer att bli ett ägarsamråd 

med Jönköpings kommun kring Jönköpings läns museum. 

Landstingsstyrelsens presidium avgör vilka som ska vara 

med vid samrådet. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 129 Ny bussdepå 
Trafikdirektören meddelar att det kommer att behövas en ny 

eller utbyggd depå för stadsbussarna inom en snar framtid. 

En diskussion om detta behöver inledas med kommunen 

under hösten. 

 

Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 130 Upphandlingar 

Trafikdirektören meddelar att man kommer att upphandla 

personalens resor och att man då också kommer att 

upphandla beställningstrafik för att t.ex. kunna hjälpa till att 

arrangera resor till föreställningar på Spira.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Anders Pansell  

 
 

 

Protokollet är justerat 2013 - 09  -      och justeringen är 

tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 


