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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 53-70 
Tid: 2014-04-14 kl. 13.00-16.30 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M),  
Carina Ödebrink (S) 
 
Övriga: Ola Lundmark regional utvecklingsdirektör 
t.o.m. § 61 
Jörgen Lindvall kulturchef t.o.m. § 63 
Katinka Borg, länsbibliotekarie t.o.m. § 55 
Torsten Bengtsson, läsambassadör t.o.m.  
§ 55 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör fr.o.m. § 59 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Agneta Johansson (S) 
 

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

§ 54 Fastställande av dagordningen 
Till dagordningen läggs en fråga från Carina Ödebrink 
angående naturbruksgymnasierna och en punkt från 
kulturchefen angående möte med kulturministern. 

§ 55 Läsambassadören 
Kulturchefen introducerar länets läsambassadör Torsten 
Bengtsson som berättar om sitt uppdrag. Han är ute i länet 
och pratar om vikten av läsning med bl. a. lärare och 
föräldrar för att inspirera till läsning och få barn att bli bättre 
på läsning. Han tar bl.a. upp: Varför har vi i Sverige 
läsproblem? Vad händer i hjärnan när man läser, Hur får vi 
eleverna att läsa, vikten av bra skolbibliotek, att skolan och 
biblioteksvärlden behöver mötas m.m. 
Delegationen ställer frågor och önskar en återkoppling när 
projektet avslutats. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 56 Anmälningsärenden 
Anmälningsärenden anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 57 Kulturplanen, fortsatt process 
Kulturchefen föredrar ärendet och presenterar en tidplan. 
Ett arbetsmöte för delegationen kring Kulturplanen är 
inplanerat den 8 maj i Värnamo. För att hinna få fram 
ärendet till Landstingsfullmäktige i november kan ett extra 
möte med delegationen också behövas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ha ett extra sammanträde om Kulturplanen den 20 
oktober. 

§ 58 Månadsrapport 
Regionala utvecklingsdirektören redovisar månadsrapport 
för Regional utveckling. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 59 Historisk teatertidskrift 
En skrivelse har inkommit från Föreningen teater i 
Huskvarna och ordföranden och regionala 
utvecklingsdirektören redogör för bakgrunden till ärendet. 
En journalist har påbörjat ett arbete med en skrift om 
teaterns första 33 år på uppdrag av dåvarande teaterchefen. 
Det återstår fortfarande mycket arbete med att få skriften 
färdig. Ingen inom Regional utveckling har möjlighet att 
färdigställa arbetet och ingen budget finns avsatt för att 
slutföra arbetet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge ordföranden och regionala utvecklingsdirektören i 
uppdrag att hantera ärendet. 
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§ 60 
Dnr 
LJ 
2014/ 
495 

Remissyttrande över ansökan från Eksjö 
Fordonsutbildning AB om att starta 
naturbruksutbildning 
Regionala utvecklingsdirektören redogör för ärendet. 
Skolinspektionen har mottagit ansökan från Eksjö 
fordonsutbildning AB om att få starta naturbruksutbildning 
med inriktning skog. Landstinget är huvudman för 
naturbruksutbildningen i länet för de två skolorna Tenhults 
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo 
Naturbruksgymnasium. Landstinget har ett samarbetsavtal 
med länets 13 kommuner om att driva denna utbildning. 
Landstinget har mot bakgrund av detta lämnat ett yttrande. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att rekommendera Skolinspektionen att mot bakgrund av 
bifogat yttrande inte godkänna start av den utbildning som 
avses i ansökan 32-2014:869. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 61 Fråga angående naturbruksgymnasierna 
Carina Ödebrink ställer en fråga till regionala 
utvecklingsdirektören om varför investeringskostnaderna vid 
flytten av naturbruksgymnasiet från Värnamo till Stora 
Segerstad har förändrats. Regionala utvecklingsdirektören 
svarar att kostnaderna för ombyggnad när det gäller 
energibesparingar och VA bl.a. inte hade tagits med i de 
tidigare beräkningarna. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 62 
Dnr 
LJ 
2014/ 

Manifesta 
Kulturchefen föredrar ärendet. Kulturrådet skulle i förra 
veckan ha behandlat ansökan från Landstinget om 
utvecklingsbidrag till Manifesta men bordlade ärendet. 
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43 Beslut i ärendet väntas de närmaste dagarna. Arbetet med att 
undersöka om medel från EU:s utvecklingsfonder kan sökas 
pågår också. En del juridiska frågor måste också lösas 
eftersom en stiftelse ska bildas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 63 Möte med kulturministern 
Kulturchefen meddelar att ett möte med regionala 
kulturpolitiker om samverkansmodellen planeras från SKL 
och kulturdepartementet. Ett föreslaget datum är 12 maj. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 64 
Dnr 
LJ 
2014 
295 

Beslut om allmän trafikplikt Jönköping-Nässjö-Tranås 
inom Krösatågen 
Trafikdirektören föredrar ärendet. I den direktupphandling 
som genomförts för Krösatågen med trafikstart den 1 mars 
2014 finns en option för sträckan Jönköping-Nässjö-Tranås. 
Optionen är avsedd att ersätta den trafik som idag utförs 
inom ramen för Östgötapendeln på sträckan Jönköping-
Tranås. Innan optionen formellt kan lösas ut behöver 
sträckan belägga med allmän trafikplikt. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att fatta beslut om allmän trafikplikt för sträckan Jönköping-
Nässjö-Tranås inom Krösatågssystemet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 65 
Dnr 
LJ 

Förnyat samarbetsavtal med Landstinget i 
Östergötlands län för Östgötapendeln 
Trafikdirektören föredrar ärendet. Östgötatrafiken 
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2014/ 
445 

upphandlar för närvarande trafiken för tågsystemet 
Östgötapendeln från Tranås och norrut med planerad 
trafikstart den 1 juni 2015. Landstinget i Jönköpings län är 
inte avtalspart i trafikavtalet utan trafikupplägget regleras i 
samverkansavtalet. I samband med trafikupphandlingen 
behöver samarbetsavtalet förnyas för att motsvara 
förutsättningarna i trafikavtalet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att teckna nytt samarbetsavtal med Landstinget i 
Östergötlands län för trafikeringen av Östgötapendeln från 
Tranås och norrut. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

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

§ 67 Öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 
Trafikdirektören redovisar den första Öppna jämförelser om 
kollektivtrafik som sammanställts av SKL. Alla län finns 
inte med i redovisningen denna första gång. De flesta resor 
med kollektivtrafik i Sverige görs i de tre storstadslänen. I 
vårt län har vi ovanligt hög andel tågresor och inte så många 
med buss och detta är dyrare. Andelen resor som görs med 
förnybart bränsle är högre här än i de flesta län och 
Jönköpings länstrafik har också bra siffror för tillgänglighet 
och för nöjda resenärer. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 



 

PROTOKOLL 6(7) 

      

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 53-
70 
Tid: 2014-04-14 kl. 13.00-16.30 
 

 

 Sign 

 

§ 68 Smart Pack AB 
Trafikdirektören meddelar att aktieöverlåtelseavtalet är 
färdigt när det gäller Smart Pack AB. Bring kommer att ta 
över verksamheten och detta gäller från mitten av juni i år. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 69 
Dnr 
LJ 
2014/ 
506 

Uppdragsbeskrivning för arbetet med nytt regelverk för 
bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutade vid 
sammanträdet 17 mars att en arbetsgrupp bör tillsättas med 
uppgift att se över regelverket för bidragsgivningen till 
politiska ungdomsorganisationer. Gruppen ska bestå av en 
representant för varje parti som idag är representerat i 
landstingsfullmäktige. Till arbetsgruppen knyts en 
referensgrupp med företrädare för de politiska 
ungdomsförbund vars moderpartier är företrädda i 
landstingsfullmäktige. Arbetsgruppen ska ta fram ett nytt 
regelverk för bidrag till de politiska ungdomsförbunden som 
är bättre anpassat för de förutsättningar som idag gäller för 
verksamheten. Dessutom ska man lägga fram förslag om 
lämplig nivå på stödet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att tillsätta en arbetsgrupp med representanter för de 
politiska partierna i landstinget, 
 
att varje parti utser en representant i gruppen samt 
 
att till sammankallande i arbetsgruppen utses Regionala 
utvecklingsdelegationens ordföranden. 
 
Utdrag: Gruppledarna 
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§ 70 Sammanträdesplanering 
Vid delegationens sammanträde 8 april diskuterades ett 
arbetsmöte kring Kulturplanen. Det mötet äger rum på 
Gummifabriken i Värnamo den 8 maj kl. 08.30. 
Regionala utvecklingsdelegationens nästa ordinarie möte 
äger rum 26 maj på Vandalorum i Värnamo och inleds med 
lunch. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Malin Wengholm  
 
 
 
Protokollet är justerat 2014 -04 -      och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


