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PROTOKOLL 1(5)

Diarienummer

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 100-
112  
Tid: 2013-08-26 kl. 13.00-14.30 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M),  
Jarl Karlsson (S) 
 
Övriga: Ola Lundmark, regional 
utvecklingsdirektör t.o.m. § 104 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör,  
Jörgen Lindvall kulturchef t.o.m. § 103, 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Carina Ödebrink (S) 

 

§ 100 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jarl 
Karlsson. 

§ 101 Fastställande av dagordningen 
Till dagordningen läggs en konferensinbjudan och 
information om möte med Jönköpings läns 
bildningsförbund. 

§ 102 Anmälningsärende 
 Ordföranden lämnar information från ett möte med 

Jönköpings läns bildningsförbund. 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 103 
Dnr 
LJ 
2013/ 
357 

Kultur- och arbetsstipendier, presentation 
Kulturchefen presenterar att antal av de 64 som sökt 
stipendier och förslagen till arbetsstipendier diskuteras. 
Reglerna kring stipendierna behöver eventuellt ses över 
inför 2015 bland annat behövs uppföljning av stipendierna. 
Förslag diskuteras också för kulturstipendiater. 
Ärendet tas upp för diskussion igen 16 september och beslut 
fattas på delegationens möte 30 september. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att lägga informationen till handlingarna. 

§ 104 Skolinspektion 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att 
Skolinspektionen vart femte år gör inspektion av 
gymnasieskolorna. Det är en kvalitetskontroll som kommer 
att göras under september. Rapporten kommer att tas upp på 
ett senare möte med delegationen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 105 Konferensinbjudningar 
 Kommunikation över gränser, 20 nov Stockholm 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna. 
 Framtidens stationsområde 26-27 nov, Stockholm 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna. 
 Dialogmöte 14 okt, Växjö 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna. 
 Medskapandet konst, Den nordiska konferensen om 

hållbar utveckling 17-19 sep Umeå 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna. 

 Trafik- och gatudagar 30 sep-1 okt 2013, Sollentuna 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna. 

 Taxor i Tallinn 21-24 okt Tallinn 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna. 

 Koll på kollektivtrafiken 11-12  februari 2014 
Beslut: Ev. deltar Malin Wengholm och en person 
till från delegationen. 
 

§ 106 
Dnr 
LJ 
2013/ 
896 

Remiss – Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025 från Trafikverket 
Landstinget i Jönköpings län har av Trafikverket beretts 
möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade ärende. 
Remissvaret ska lämnas gemensamt från Landstinget och 
Regionförbundet. Regionförbundets förslag till remissvar 
kommer att behandlas på Regionstyrelsen 5 sep. 
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Beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lämna synpunkterna på yttrandet till Regionförbundet för 
att inarbetas i ett gemensamt yttrande samt 
att överlämna omarbetat förslag från Regionförbundet till 
landstingsstyrelsen för beslut. 
 
Utdrag: Regionförbundet, Landstingsstyrelsen 

§ 107 
Dnr 
LJ 
2013/ 
990 

Remiss – Regional transportplan, Jönköpings län 
2014-2025 
Landstinget i Jönköpings län har av Regionförbundet i 
Jönköpings län beretts tillfälle att yttra sig över ovan 
rubricerade ärende. Regionala utvecklingsdelegationen 
diskuterar ärendet och enas om en mindre ändring i 
yttrandet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna yttrandet som svar till Regionförbundet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 108 
Dnr 
LJ 
2013/ 
1009 

Remiss - Regional infrastrukturplan för Halland 
Landstinget i Jönköpings län har av Region Halland beretts 
möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade ärende. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna yttrandet som svar till Region Halland. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 109 
Dnr 
LJ 
2013/ 
957 

Remiss – Länstransportplan för Kronobergs län 2014-
2025 
Landstinget i Jönköpings län har av Regionförbundet Södra 
Småland beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 
ärende. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna yttrandet som svar till Regionförbundet Södra 
Småland. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
 

§ 110 
Dnr 
LJ 
2013/ 
1087 

Remiss – Lag om resenärernas rättigheter – 
kompletterande bestämmelser (DS 2013:44) 
Landstinget i Jönköpings län har av 
Regeringskansliet/Justitiedepartementet beretts möjlighet att 
yttra sig över ovan rubricerade ärende. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att avstå från att lämna synpunkter. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
 

§ 111 Ombud till Svensk kollektivtrafiks stämma 
Då ingen av delegationens ledamöter har möjlighet att 
närvara på Svensk kollektivtrafiks årsstämma föreslår 
ordföranden att trafikdirektören får fullmakt att företräda  
Landstinget. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar  
 
att utse trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg att företräda 
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Landstinget vid stämman. 
 
Utdrag: Länstrafiken 

§ 112 Kommunala beredningsorganet 
Ordföranden informerar om ärenden som kommer att tas upp 
i det Kommunala beredningsorganet 30 augusti.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Jarl Karlsson  

 
 
 
Protokollet är justerat 2013  -     -      och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


