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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 
Regional utvecklingsdelegationen §§ 116-
121 
Tid: 2014-09-29 kl. 13.00-15.10 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Malin Wengholm (M),  
Agneta Johansson (S) 
 
Övriga: Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör t.o.m.  
§ 119 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör, fr.o.m. 
§ 120 
Jörgen Lindvall, kulturchef, fr.o.m. § 120 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Carina Ödebrink (S) 
 

§ 116 Val av justerare 
Regionala utvecklingsdelegationen utser Agneta Johansson 
till att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

§ 117 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 118 Månadsrapport 
Trafikdirektören redovisar tertialrapport för Jönköpings 
Länstrafik. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 119 Öresundstågen 
Trafikdirektören informerar om ”kust till kust” banan, 
Växjö-Göteborg. Västtrafik är inte intresserat av att lösa ut 
optionen på banan eftersom det antagligen skulle medföra 
mycket högre kostnader. Ett beslut från Trafikverket ska 
inväntas och ärendet kommer att tas upp i Kommunala 
beredningsorganet 10 oktober. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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Regional utvecklingsdelegationen §§ 116-
121 
Tid: 2014-09-29 kl. 13.00-15.10 
 

 

 Sign 

 

 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 120 Kulturplanen 
Delegationen diskuterar förslaget till kulturplan. Materialet 
ska nu processas igen för att kunna skickas ut inför 
remisskonferensen 9 oktober. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att ge Regional utveckling i uppdrag att arbeta vidare med 
planen inför kommande remisskonferens  

§ 121 Kultur- och arbetsstipendier 
Regionala utvecklingsdelegationen diskuterar förslagen till 
stipendiater. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att tilldela Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans konstnärer, 
Landstingets kulturstipendium 2014 á 60 000 kronor. Med 
motiveringen: För ett potent konstnärskap i gränslandet 
mellan det imaginära och realistiska. En konstnärsduo som 
lyfter regionens kvalitativa samtidskonst. 
 
att tilldela Anna Dohrmann, bildkonstnär, Landstingets 
arbetsstipendium 2014 á 20 000 kronor. Med motiveringen: 
För ett samtida konstnärskap med fokus på närmiljöns 
friktioner, möjligheter, begränsningar och objektets poetiska 
förändringar. 
 
att tilldela Johan Ohlson, dansare, Landstingets 
arbetsstipendium 2014 á 20 000 kronor. Med motiveringen: 
För en experimentlusta där kroppens energi och 
uttrycksmöjligheter undersöker vardagens nära berättelser. 
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Agneta Johansson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2014  -     -      och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


