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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 129-
139 
Tid: 2014-11-10 kl.13.00-14.15 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M)  
Carina Ödebrink (S),  
Agneta Johansson (S) 
 
Övriga: Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Göran Stenström, ekonomichef 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

§ 129 Val av justerare 
Regionala utvecklingsdelegationen utser Malin Wengholm 
till att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

§ 130 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg 
av ett anmälningsärende ”Sverigeförhandlingen”. 

§ 131  Anmälningsärenden 
Ordföranden anmäler ”Sverigeförhandlingen” ett möte som 
ägt rum på Länsstyrelsen om höghastighetsbanorna med 
statens nya utredare. Vid mötet framgick att det är klart att 
Jönköping kommer att bli en knutpunkt för Götalandsbanan 
och Europakorridoren. Förhandlingar kommer att ske med 
respektive kommun längs banan. Diskussioner med 
kommuner och regioner kommer att föras 2015-2016, 
utredarna kommer att lägga sitt slutförslag 2017 och planerat 
beslut tas 2018. 
Anmälningsärendena anmäls och läggs till handlingarna. 

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

§ 133 Västtågen, ny upphandling 
Trafikdirektören redogör för ärendet. 
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Västtågen som trafikerar sträckan Nässjö-Skövde körs nu av 
SJ efter direktupphandling. Från december 2015 kommer 
också SJ att köra sträckan eftersom de har vunnit 
upphandlingen som görs av tre län tillsammans. Avtalet 
gäller för nio år och kommer inte bli nämnvärt dyrare än 
idag. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 134 Krösatågen 
Trafikdirektören meddelar att även Krösatågsupphandlingen 
är på gång. Den gäller båda systemen och omfattar sex län 
och ska börja gälla december 2018. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 135 Statsbidrag från Trafikverket 
Trafikdirektören informerar om att man idag får ett 
statsbidrag för sträckan Nässjö - Halmstad som delas med 
Region Halland. Nu har man fått signaler om att detta bidrag 
ska upphöra 2015. Men man arbetar för att få behålla 
bidraget till december 2018 för att det ska stämma med 
avtalsperioderna. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 136 Prisändringar 
Trafikdirektören meddelar att det nya ungdomskortet 
kommer att införas från 1 jan 2015 medan de nya zonerna 
för periodkorten gäller från 2 februari. Samtliga övriga 
ändringar kring zoner och priser gäller från 1 juni eftersom 
tekniken måste anpassas till de stora förändringar som görs i 
systemet. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 137 
Dnr 
LJ 
2014/ 
791 

Regional kulturplan 2015-2017 
Den nu gällande kulturplanen för åren 2012-2014 antogs av 
Landstingsfullmäktige 2011-11-25. 
Regionala utvecklingsdelegationen diskuterar förslaget till 
ny kulturplan. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna Regional kulturplan för åren 2015-2017 samt 
att översända kulturplanen till Kulturrådet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Utdrag: Kulturrådet, Landstingsstyrelsen 

§ 138 
Dnr 
LJ 
2014/ 
1428 

Elevärende 
Rektor vid Sörängens folkhögskola begär att en elev Nadja 
Malmström 920720-3127 som studerar på Allmän linje 
avstängs från utbildningen. Eleven har inte följt skolan 
regler. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att utifrån rektors information och begäran stänga av eleven 
från undervisningen återstoden av läsåret 2014-2015. 
 
Utdrag: Sörängens folkhögskola 

§ 139 Konferensinbjudningar 
• Det kreativa samhället, Nässjö 21 november 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna. 
• Landstingets miljödag, Jönköping 11 december 

Beslut: att lägga inbjudan till handlingarna.  
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Malin Wengholm  
 
 
 
Protokollet är justerat 2014 - 11  -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


