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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 163-
170 
Tid: 2013-11-04 kl.13.00-14.05. 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Malin Wengholm (M),  
Jarl Karlsson (S),  
Carina Ödebrink (S) 
Övriga: Ola Lundmark, regional 
utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 
Ej närvarande: Anders Pansell (KD) 
  

§ 163 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 
Carina Ödebrink. 

§ 164 Fastställande av dagordningen 
Till dagordningen läggs ett anmälningsärende ang. 
slutrapport från Connecting Creativity och en 
konferensinbjudan. Punkt fyra stryks från dagordningen 
eftersom rapporten från Skolinspektionen om Stora 
Segerstad inte har kommit in. Punkt sex om revidering av 
Kulturplanen kommer att förklaras omedelbart justerad 
eftersom den ska skickas in till Kulturrådet idag. 

§ 165 Anmälningsärenden 
Redovisningarna från ID Crew och Connecting Creativity 
läggs till handlingarna. Hyresavtalet med Transitio läggs till 
handlingarna efter kompletterande information från 
trafikdirektören. 

§ 166 
Dnr 
LJ 
2013/ 
1449 

 

Remiss – Program för Jönköpings kommuns 
landsbygder 
Landstinget i Jönköpings län har av Jönköpings kommun 
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade ärende. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
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Regionala utvecklingsdelegationen §§ 163-
170 
Tid: 2013-11-04 kl.13.00-14.05. 
 

 

 Sign 

 

att godkänna yttrandet som svar till Jönköpings kommun. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 167 
Dnr 
LJ 
2012/ 
909 

Revidering av Kulturplan 
Kulturchefen föredrar ärendet. 
Den gällande regionala Kulturplanen antogs av 
Landstingsfullmäktige 2011-10-25. Revidering ska ske 
årligen. Kulturplanen utsändes på remiss 27 september 2013 
och med anledning av inkomna synpunkter har revideringar 
gjorts i den regionala kulturplanen. 
Planen har också kompletterats med en bilaga om 
Tillgänglighet och minoriteter samt en Kulturkartläggning 
2012 Jönköpings län. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
lanstingstingsstyrelsen besluta 
 
att anta förändringarna i den Regionala kulturplanen samt 
planens bilagor samt 
att översända kulturplanen med bilagor till Kulturrådet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Utdrag: Kulturrådet, Landstingsstyrelsen 

§ 168 
Dnr 
LJ 
2013/ 
1415 

Västtågen – trafikpliktsbeslut 
Trafikdirektören föredrar ärendet. Västtågen omfattar elva 
tåglinjer varav tre är länsöverskridande. Västra 
Götalandsregionen, Region Halland samt Jönköpings läns 
landsting avser att tillsammans upphandla trafiken inom 
Västtågssystemet, exklusive Kinnekulletåget. En 
överenskommelse mellan länen har tagits fram 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
lanstingstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna överenskommelsen samt 
att fatta beslut om trafikpliktsbeslut Västtåg. 
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Utdrag: Landstingsstyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                               
 

§ 169 Konferensinbjudningar 
• Höstmöte, Offentligägda Folkhögskolors 

intresseförening & Folkhögskoleföreningen inom 
SKL, 15 nov Stockholm 
Beslut: Anders Pansell deltar om möjligt 

• SKL:s och Svensk Kollektivtrafiks gemensamma 
presidiekonferens 29-29, Yasuragi, Hasseluddens 
konferens 
Beslut: Rune Backlund deltar 

• Järnvägsdagen, 13 nov Stockholm 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 

• Ordföranden meddelar att han deltar i Länsteatrarnas 
höstmöte 13 nov 

§ 170 Östgötapendeln 
Trafikdirektören lämnar information om att man i dagarna 
träffar intressenter ang. upphandling av Östgötapendeln. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Carina Ödebrink   
 
 
Protokollet är justerat 2013  - 11    -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag.  
 


