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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 29-41 
Tid: 2015-05-13 kl. 14.00-16.10 

Plats: Sal B, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C) ordf.  
Per Hansson (FP),  
Jeanette Söderström (S) 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör t.o.m. § 35 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 29 Möte med kommunstyrelseordförandena på 
höglandet 
I en skrivelse till regionen har kommunstyrelseordförandena från 
sex höglandskommuner önskat ett möte med nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö. Mötet blir den 21 maj i Nässjö med 
nämndens presidium. 

§ 30 Kommande möten 
Efter nämndens möte den 23 juni hålls ett extra presidiemöte och 
då bestäms vilka ärenden som ska tas upp på nämndmötet i 
augusti eller om det nämndmötet ställs in. 

§ 31 Översiktsplaner 
Beslut 

• Presidiet beslutar att de tjänstemannayttranden som skrivs 
om kommunernas översiktsplaner behandlas som 
informationshandlingar och anmäls vid nämndens 
sammanträden. 

§ 32 Åtgärdsvalsstudier för Jönköpingsbanan och 
för Jönköping-Värnamobanan 
Ordföranden lämnar information. Kommunerna kunde lämna 
synpunkter på rapporterna fram till 8 maj. Synpunkterna kommer 
att diskuteras på kommunalt forum 29 maj. Sekreteraren 
undersöker om projektledaren kan göra en översiktlig dragning av 
rapporterna på nämndens möte 2 juni. 

§ 33 Budget 
Ordföranden lämnar information om hur arbetet med budgeten 
ska gå till. Presidiet diskuterar vilka mål som ska ingå i budgeten.  
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§ 34 
RJL 
2015/ 
1088 

Remiss om billigare utbyggnad av 
bredbandsnät 
Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om att man 
tittat på denna remiss men inte formulerat något svar. Ev. kommer 
man att ansluta sig till Länsstyrelsens svar och detta återkopplas i 
så fall till nämndens presidium. 

§ 35 Eventuella förstudier av tågbanorna Värnamo-
Halmstad, Nässjö-Oskarshamn och Vetlanda 
banan 
Beslut 

• Presidiet beslutar ge Regionledningskontoret i uppdrag att 
ta fram ett underlag, ett beskrivande PM, när det gäller 
statusen på berörda banor ang. resandeunderlag, 
resandekvoter och framtiden för godstransporter. 
Underlaget kommer att presenteras för nämnden. 

 
Sammanfattning 
På nämndens sammanträde 5 maj tog Berry Lilja upp frågan om 
att regionen skulle göra egna förstudier av dessa banor. 
 

§ 36 
RJL 
2015/ 
1093 

Revidering av program för Hållbar utveckling 
Beslut 

• Presidiet beslutar ge Regionledningskontoret i uppdrag ta 
fram ett färdigt beslutsunderlag ang. revidering av 
programmet för hållbar utveckling. 

Sammanfattning 
Ett underlag med förslag till revidering av Program för Hållbar 
utveckling har presenterats av miljöchefen vid nämndens 
sammanträde 5 maj. 

§ 37 
 
 

Nytt avtalsförslag Halmstad-Nässjö järnväg 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
besluta 

• Godkänna avtalet under förutsättning att övriga 
intressenter också godkänner det. 



 

PROTOKOLL 3(4) 

      

 

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 29-41 
Tid: 2015-05-13 kl. 14.00-16.10 

 

 

 Sign 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till nytt avtal för tågtrafiken Nässjö-Halmstad är 
framtaget mellan Trafikverket å ena sidan och Region Halland 
och Region Jönköpings län å andra sidan. 
 

§ 38 
RJL 
2015/ 
951 

Skrivelse ang. buss 271 
Beslut 

• Presidiet beslutar ge Regionledningskontoret i uppdrag att 
svara på skrivelsen och beskriva sakläget och förklara hur 
närtrafik kan användas. 

Sammanfattning 
En skrivelse har kommit in ställd till nämnden från 
Gällarydsbygdens intresseförening angående förändringar i 
trafiken med buss 271 mellan Värnamo och Lammhult. 
 

§ 39 
 
 

Skrivelse ang. färdtjänst från Synskadades 
representantskap 
Beslut 

• Presidiet beslutar ge Regionledningskontoret i uppdrag att 
svara på skrivelsen angående ledsagare m.m. och förklara 
reglerna samt reda ut hur man kan lösa problemet.  

Sammanfattning 
Regionen har fått en skrivelse från Synskadades representantskap 
ang. ledsagare vid färdtjänst m.m. 

§ 40 
RJL 
2015/ 
400 

Remissen Hälsans miljömål tillägg av 
synpunkter 
Beslut 

• Presidiet beslutar godkänna föreliggande yttrande som 
svar på remissen till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Länsstyrelsen getts möjlighet att 
yttra sig över rubricerade remiss. 
Remissens Hälsans miljömål var uppe för diskussion vid 
nämndens möte 5 maj. Då togs beslut att vissa punkter skulle 
läggas till i yttrandet och dessa finns nu med i skrivelsen. 
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Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 

§ 41 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Vårt gemensamma miljö- och klimatarbete – Vad gör 
Länsstyrelsen? Erbjudande om utbildningsdag.  
Presidiet beslut att anta erbjudandet om utbildningsdag om 
det kan samordnas med ett nämndmöte, hållas på några 
timmar och ha fokus på den regionala nivån. 

  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund   
 


