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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 30-49 
Tid: 2013-03-18 kl. 13.00-14.40 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M),  
Jarl Karlsson (S) 
Övriga: Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör § 30-
37 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Carina Ödebrink (S) 
 

§ 30 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Jarl 
Karlsson. 

§ 31 Fastställande av dagordningen 
Några tillägg görs på dagordningen: till information från 
Regional utveckling läggs Länsmusikens samarbetsorgan 
(LÄS), under information från Länstrafiken tillkommer 
Kunskapsseminarium 15 mars och information om Smart 
Pack. Dessutom läggs ett extra beslutsärende om Share 
Music till dagordningen. 

§ 32 Anmälningsärenden 
Malin Wengholm meddelar att hon sitter kvar ett år till som 
revisor i Folkhögskoleföreningen.  
Anmälningsärendena anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 33 Studeranderättslig standard Värnamo Folkhögskola 
uppdatering 
Regionala utvecklingsdirektören informerar om att 
uppdatering pågår av den standard/policy som gäller för 
folkhögskolans elever. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 34 Månadsrapport 
Regionala utvecklingsdirektören redovisar månadsrapporten 
för Regional utveckling. Januari periodiseras inte så januari 
och februari ska ses samlat. -2,9 mnkr för dessa två månader 
måste ställas mot budget för att kunna tolkas. Det nya 
ersättningssystemet är rakt uppdelat på tolftedelar medan 
utfallet böljar och då blir det svårt att följa. Vid nästa 
månadsrapport ska även budgeten visas för att öka 
förståelsen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 35 Jönköpings läns bildningsförbund 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att Jönköpings 
läns bildningsförbund ska se över sin organisation och sina 
stadgar. Landstinget har tidigare varit representerat av 
Länsbibliotekarien. I det nya förslaget kommer 
Länsbibliotekarien att fortsätta som representant men med 
en bredare bas som även inkluderar Länsmuseet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 36 Länsmusikens samarbetsorgan, årsmöte  
Anders Pansell rapporterar från årsmötet med Länsmusikens 
samarbetsorgan som hölls på Spira i mitten av mars. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 37 Kulturtinget 
Regionala utvecklingsdirektören rapporterar att årets 
Kulturting har något färre anmäla än förra året. I andra delar 
av landet anordnas Kulturting ibland tillsammans av flera 
landsting och det är kanske något att ta efter för kommande 
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år. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 38 Anmälan från Swebus om att starta trafik Jönköping-
Ullared 
Trafikdirektören informerar om att enligt reglerna ska 
bussbolag anmäla till Transportstyrelsen och till berört läns 
kollektivtrafik om de startar en ny linje. Swebus har anmält 
till Västra Götalandsregionens kollektivtrafik att man startar 
linjer till Ullared från Göteborg men också från Jönköping. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 39 Månadsrapport 
Trafikdirektören redovisar månadsrapport för Länstrafiken. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 40 Aktivitetsplan från marknadsavdelningen 
Trafikdirektören rapporterar om de planerade aktiviteter som 
Länstrafikens marknadsavdelning genomför under året. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 41 Information om utkast till remissyttrande till Trafikverket 
Trafikdirektören lämnar information om att ett flertal 
Länstrafikorganisationer gett Transitio i uppdrag att svara på 
en remiss från Trafikverket ang. införandet av ERTMS, ett 
nytt signalsystem i fordon och spår. Syftet med det nya 
systemet är att utnyttja spårkapaciteten bättre. Systemet 
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kommer att medföra ökade kostnader och finansieringen är 
oklar. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 42 Pågående trafikupphandlingar, Västtågen och 
Öresundståg m.fl. 
Trafikdirektören redogör för pågående och kommande 
upphandlingar. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 43 Kunskapsseminariet 15 mars 
Länstrafiken genomförde ett kunskapsseminarium 15 mars 
för landstings- och kommunpolitiker och ett 40-tal personer 
medverkade. Priser, rabatter och 0-pris diskuterades bl. a. Ett 
förslag kring dessa frågor kommer senare från Länstrafiken 
via det kommunala beredningsorganet till Regionala 
utvecklingsdelegationen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 44 Smart-Pack Sverige AB 
Trafikdirektören informerar om bolaget som ansvarar för 
bussgodsverksamhet i ett stort antal län och ägs av 
Landstinget tillsammans med att antal 
Länstrafikorganisationer. Bolagets utveckling är negativ och 
verksamheten går med förlust. Ärendet kommer att 
behandlas i Planeringsdelegationen. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att lägga informationen till handlingarna. 

§ 46 
Dnr 
LJ/ 
2013/ 
314 

Överenskommelse om förändring av ansvar för 
färdtjänstresor m.m. 
Under flera år har diskussioner förts kring möjligheten att 
skapa en samordning kring regelverket för färdtjänst och 
sjukresor som idag ligger på olika huvudmän. I och med att 
Landstinget från och med 2012 är länets 
kollektivtrafikmyndighet och ensamt ansvarar för 
kollektivtrafiken i länet finns bra förutsättningar för en 
samordning. 
Överenskommelsen innebär bl. a att Landstinget tar över 
myndighetsuppgiften att utfärda färdtjänsttillstånd från och 
med 2014, att Landstinget kompenseras för övertagande av 
färdtjänstkostnader samt ambitionsnivåhöjning avseende 
närtrafik genom en skatteväxling samt att ett gemensamt 
regelverk avseende färdtjänst införs i länet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att bilagda överenskommelse, daterad 2013-03-08, med 
länets kommuner rörande färdtjänstresor m.m. godkänns. 
 
att Landstinget i Jönköpings län, tillsammans med länets 
kommuner, hemställer hos Finansdepartementet att de 
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) 
om kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,15 
procentenheter för Landstinget och sänks med 0,15 
procentenheter för kommunerna samt 
 
att utreda hur man kan förenkla och bättre samordna 
färdtjänst- och sjukresor både för resenärerna, 
trafikoperatörerna och vår egen verksamhet avseende 
regelverk, administration och verksamhet. I uppdraget ingår 
bland annat att se över om man kan ta bort regeln att man 
inte får använda färdtjänst för resor till vården. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 47 
Dnr 
LJ 
2013/ 
203 

Remiss angående Målbild Tåg 2035 
Landstinget i Jönköpings län har av Västra 
Götalandsregionen beretts möjlighet att yttra sig över ovan 
rubricerade remiss. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna yttrandet som svar till Västra 
Götalandsregionen. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
 

§ 48 Konferensinbjudningar 
• Stationsnära planering 9 april i Motala 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
• Svensk scenkonst branschdagar 15-16 maj i Karlstad 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
• Folkhögskolan och diskrimineringslagen på tre 

platser i april 
Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna 
 

§ 49 Share Music 
Share Music utsågs av Regionala utvecklingsdelegationen i 
februari som en av de organisationer som ska få ta emot 
bidrag för kulturpolitiskt motiverade uppdrag 2013-2014.  
Enligt beslutet ska ett avtal upprättas med föreningen innan 
bidraget betalas ut. Ett sådant arbete pågår och beräknas bli 
klart inom kort. 
Share Music har kontaktat förvaltning och ställt frågan om 
en utbetalning kan tidigareläggas på grund av att föreningen 
har drabbats av likviditetsproblem. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att utbetala årets bidrag enligt beslut till Share Music 
omgående. 
 
Utdrag: Share Music, Ekonomiavdelningen  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Jarl Karlsson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2013  -03   -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


