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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
6-11 
Tid: 2015-02-03 kl.13.00-16.45 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C),  
Per Hansson (FP),  
Jeanette Söderström (S),  
Berry Lilja (S),  
Elin Rydberg (S) t.o.m. § 9, Simon Johansson (S) 
ersätter från § 10 
Gabriella Mohlin (S) ersätter Patricia Schooner (S), 
David Svensson (S),  
Erik Hugander (MP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Eva Nilsson (M),  
Niclas Palmgren (M),  
Bengt Petersson (C),  
Irene Oskarsson, (KD),  
Pernilla Mårtensson (KD),  
Mauno Virta (V) 
Ersättare:  
Kew Nordqvist (MP) 1:e ersättare,  
Lars-Åke Magnusson (KD) 1:e ersättare,  
Tommy Bengtsson (V) 1:e ersättare,  
Arne Ekegren (M) 1:e ersättare 
Simon Johansson (S), ord fr.o.m. § 10 
Carina Johansson (C), 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
t.o.m. § 10 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Christine Leppänen, trafik och planeringschef 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§6 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Erik Hugander att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 

§7 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med den förändringen att ärendet 
Delegationsordning för nämnden blir ett beslutsärende för nämnden. 
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§8 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enl. 
bilaga. 

§9 Aktuell information 
• Trafikdirektören informerar om samgående mellan 

Samtrafiken AB och X2AB. 
• Information lämnas också om de diskussioner som förs om 

rollfördelningen mellan SKL och Svensk kollektivtrafik. 
• Trafikdirektören informerar om statsbidrag för Halmstad- 

Nässjö järnväg och Niclas Palmgren lämnar kompletterande 
information om hur viktig sträckan är för Gislaveds 
kommun. 

• Information lämnas också om förslag till samverkan mellan 
”Sydlänen” som handlar om Öresundstågen i sex län. 

• Månadsrapport för Länstrafiken, denna gång för hela 2014 
presenteras. 

• Trafikdirektören presenterar de material om skolskjutsar i 
länet som arbetats fram i en arbetsgrupp och nu även har 
presenterats på möte med Kommunalt forum. 

• Regionala utvecklingsdirektören presenterar material om 
projektverksamhet och EU:s strukturfonder 

§ 10 
Dnr 
RJL 
2015/ 
13 

Delegationsordning – Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 
att godkänna föreliggande delegationsordning för nämnden.  
 
Sammanfattning 
Nämndens möjlighet att delegera beslutsfattande är reglerat i 
kommunallagen. I delegationsordningen preciseras vad presidiet, 
nämndens ordförande, regional utvecklingsdirektör, trafikdirektör, 
handläggare och platschef har rätt att fatta beslut om. 
Berry Lilja vill till protokollet anteckna att det bör göras en 
uppföljning av delegationsordningen efter sommaren 2015. 
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Ordföranden informerar nämnden om att diskussioner om en sådan 
generell uppföljning av samtliga delegationsordningar har förts i 
regionstyrelsens arbetsutskott 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-01-14 
 
Beslutet skickas till 
Regional utvecklingsdirektör och Trafikdirektör 
 

§ 11 Utbildning för nämnden 
Trafikdirektören och trafik- och planeringschefen går igenom 
Jönköpings Länstrafiks uppdrag, visioner och affärsidé. 
Kollektivtrafiklagen från 2012 och Trafikförsörjningsprogrammet 
presenteras. Statistik kring resandeutveckling och länets nya 
zonindelning visas. Nämndens ledamöter ställer frågor och 
diskuterar.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Erik Hugander  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 - 02 -      och justeringen är tillkännagiven på 
Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


