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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 
Regionala utvecklingsdelegationen §§ 1- 12 
Tid: 2014-01-07 kl. 13.00-14.40 

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. § 8 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Jarl Karlsson (S) 
 

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

§ 2 Fastställande av dagordningen 
Till dagordningen läggs en punkt om Smart-Pack och en 
extra konferensinbjudan. 

§ 3 Anmälningsärenden 
Anmälningsärendena anmäls och läggs till handlingarna. 
Dessutom läggs en ny skrift från Folkets Hus och Parker 
”När operan kom till byn” om hur Sveriges biografer blev 
digitala till handlingarna. 

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

§ 5 Information om FOLAC, Folkbildning – Learning for 
Active Citizenship 
Vid SKL:s internationella dag 22 januari informerar FOLAC 
om folkhögskolornas internationella verksamhet. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
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att uppmana Landstingets folkhögskolor att medverka med 
material om internationell verksamhet. 

§ 6 Ny rektor Sörängens folkhögskola 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att en ny rektor, 
Henrik Bjarnbäck, tillträdde tjänsten som rektor på 
Sörängens folkhögskola i december 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 7 
Dnr 
LJ 
2013/ 
1734 

Bidrag till Folkhögskolor 
Förslag på fördelning av bidrag till folkhögskolor redovisas. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2014 års bidrag gällande 
rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 8 
Dnr 
LJ 
2013/ 
791 

Återremitterat ärende om bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer 
Regionala utvecklingsdirektören redogör för ärendet. 
Vid delegationens möte 2 december 2013 beslutades att 
Regional utvecklings kansli skulle kontakta de föreningar 
vars ansökningar var ofullständiga för att ge dem en 
möjlighet att komplettera. Fyra organisationer har nu lämnat 
kompletta ansökningar, tre stycken är ofullständiga och en 
har inte kommit in med någon ansökan alls. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna fördelning av 2014 års organisationsbidrag till 
samtliga föreningar utom SDU då dessa inte kommit in med 
någon ansökan, 
att fördela verksamhetsbidrag till SSU, CUF, LUF och KDU 
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då övriga inte har lämnat fullständiga ansökningar eller 
inkommit med kompletteringar efter påminnelse. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

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

§ 10 
Dnr 
LJ 
2013/ 
1767 

Beslut om allmän trafikplikt Krösatågen 
Trafikdirektören redogör för ärendet. Enligt 
kollektivtrafiklagen ska upphandling av regional 
kollektivtrafik föregås av ett trafikpliktsbeslut. Om beslut rör 
trafik över länsgräns ska det finnas en överenskommelse 
mellan länen om trafiken och ett förslag till 
överenskommelse har tagits fram. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslaget till överenskommelse samt 
att fatta beslut om allmän trafikplikt för Krösatågen. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 11 Smart-Pack Sverige AB 
Trafikdirektören redogör för ärendet. Avsikten är att sälja 
Smart-Pack men då förhandlingarna dragit ut på tiden måste 
en extra bolagsstämma hållas. Smart-Pack ingår i Bussgods 
Sverige. 
Nu föreslås att bolaget ska fortsätta drivas till dess att den 
nya ägaren tar över. 
Ordföranden föreslår att Anders Pansell representerar 
Landstinget vid den extra bolagsstämman och stödjer 
förslaget om att fortsätta driva bolaget till dess att den nya 
ägaren tar över. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att Anders Pansell företräder landstingets aktier på den extra 
bolagstämman samt 
att landstinget stödjer förslaget om att fortsätta driva bolaget 
till dess att den nya ägaren tar över. 
 

§ 12 Konferensinbjudningar 
• Dialogmöte för styrelsemedlemmar i Svensk 

scenkonsts medlemsföretag, 3 mars i Norrköping 
Beslut: Rune Backlund, Anders Pansell och ev. 
Malin Wengholm deltar. 

• Kulturella och kreativa näringar i Sverige – från 
politisk vision till näring i medvind, 6-7 mars i 
Malmö 
Beslut: Anders Pansell deltar eventuellt  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Malin Wengholm  
 
 
 
Protokollet är justerat 2014  - 01    -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


