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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 
91-100 
Tid: 2015-10-06 Kl.13.00-14.35 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Jeanette Söderström (S),  
Per Hansson (FP),  
Berry Lilja (S),  
Peter Holkko (S) ersätter Elin Rydberg (S),  
Tommy Bengtsson (V) ersätter Patricia Schooner 
(S),  
David Svensson (S),  
Kew Nordqvist (MP) ersätter Erik Hugander (MP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Eva Nilsson (M),  
Arne Ekegren (M) ersätter Niclas Palmgren (M),  
Bengt Petersson (C),  
Irene Oscarsson (KD),  
Pernilla Mårtensson (KD),  
Mauno Virta (V) 
Ersättare: Arnold Carlzon (KD) 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, 
Erik Andersson, projektsamordnare/trafikutvecklare 
Britt Wennerström, sakkunnig livsmiljö och 
attraktivitet 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 91 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Mauno Virta att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 
 

§ 92 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med tillägg av en fråga från Peter 
Holkko om Regional utvecklingsstrategi och en punkt från 
ordföranden om utbildning för nämnden. 
 

§ 93 Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna enligt bilaga. 
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§ 94 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt 
bilaga. 
 

§ 95 Aktuell information 
• Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om 

arbetet med handlingsplaner kopplade till den regionala 
utvecklingsstrategin.  
Som svar på Peter Holkkos fråga om hur TIM kommer att 
bli involverade i detta arbete så kommer dessa förslag till 
handlingsplaner att tas upp för beslut både i ANA- 
nämnden och TIM-nämnden 

• Information lämnas också om att Regional utveckling för 
närvarande rekryterar fem nya medarbetare. 

• Trafikdirektören informerar om att betalkortsterminaler 
kommer att finnas på alla Länstrafikens bussar före 
årsskiftet men att kontanthanteringen inte kommer att tas 
bort. 

• Trafikdirektören lämnar också information om att de snart 
kommer att finnas TV-skärmar på bussarna med 
trafikinformation och reklam 

• Trafikförändringar som görs i december kommer att 
presenteras på nämndens möte i november 

• Erik Andersson presenterar remissutgåvan av Revidering 
av Regionalt Trafikförsörjningsprogram och tidplanen för 
det fortsatta arbetet. Informationsmöten kommer att 
genomföras vid fyra tillfällen i länet och sedan har 
kommunerna och andra intressenter en månad på sig att 
svara. Beslutet tas i TIM-nämnden i januari och i 
regionfullmäktige i februari. Nämndens ledamöter inbjuds 
till remisskvällarna för allmänheten. 
 

§ 96 
RJL 
2015/ 
469 

Remiss: Tillsammans för jämlik hälsa och ett 
bra liv i Jönköpings län. Regional strategi och 
handlingsplan 
Beslut 
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår 
regionstyrelsen besluta 

• Regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” antas efter ett 
tillägg i strategin om framtida risker exemplifierat med 
nanopartiklars påverkan på hälsan. 

 
Sammanfattning 
Förslag på regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” har tagits fram i bred 
samverkan med lokala och regionala aktörer. Beslut om 
antagande omfattar integrering av jämlik hälsa i politiska och 
verksamhetsnära beslut, stärkt samverkan och samlärande, 
involvering av medborgare i folkhälsoarbetet samt riktade insatser 
till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.  
 
Beräknade omkostnader för genomförande av prioriterade 
aktiviteter i handlingsplanen uppgår till 3 miljoner kronor/år. 
Efter revidering utifrån inkomna synpunkter under remisstiden 
föreslås förslaget antas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kew Nordqvist föreslår att man i strategin lägger till en text när 
det gäller risker för kommande generationer och exemplifierar 
detta med nanopartiklar. 
 
Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 

§ 97 
RJL 
2015/ 
1495 

Remiss: En ny regional planering – ökad 
samordning och bättre bostadsförsörjning 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet. 

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
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möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.  
 
Beslut skickas till 
Näringsdepartementet 
 

§ 98 
RJL 
2015/ 
1475 
 

Remiss: Delrapport från Sverigeförhandlingen, 
Ett författningsförslag om värdeåterföring 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet. 

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.  
 
Beslut skickas till 
Näringsdepartementet 
 

§ 99 Utbildning för nämnden 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Genomföra utbildning för nämnden om nya drivmedel i 
kollektivtrafiken 

 
Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att man i början av 2016 genomför en 
utbildning för nämnden om utvecklingen av elbussar, elhybrider, 
biogasfordon och andra nya tekniker när det gäller fordon i 
kollektivtrafik. 
 

§ 100 Uppdrag 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Ge Regionledningskontoret i uppdrag att utreda hur vi i 
regionens kollektivtrafik kan ta del av nationella stöd som 
finns när det gäller elbussar och utveckling av system 
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inom detta område. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att Regionledningskontoret får i uppdrag att 
utreda hur man kan ta del av nationella stöd när det gäller eldrivna 
fordon i kollektivtrafiken och pilotprojekt inom området. 
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Mauno Virta  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 - 10  -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


