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Diarienummer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§
37-48
Tid:

2015-05-05 kl.13.00-16.15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande: Per Hansson (FP),
Jeanette Söderström (S),
Bengt Petersson (C),
Berry Lilja (S),
Arne Ekegren (M) ersätter Eva Nilsson (M),
Elin Rydberg (S),
Anders Gustafsson (SD),
Gabriella Mohlin (S) ersätter Patricia Schooner (S),
Niclas Palmgren (M),
Simon Johansson (S) ersätter David Svensson (S),
t.o.m. § 47
Irene Oskarsson (KD),
Pernilla Mårtensson (KD),
Erik Hugander (MP),
Mauno Virta (V)
Carina Johansson (C) ersätter Rune Backlund (C)
Ersättare:
Kew Nordqvist (MP) ord för David Svensson
fr.o.m. § 48
Arnold Carlzon (KD)
Övriga:
Stefan Schoultz, ekonomidirektör t.o.m. § 44
Lars Wallström, controller t.o.m. § 44
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Mikael Süld, miljöchef fr.o.m. § 41
Ulf B Sjöberg, driftschef fr.o.m. § 41
Britt Wennerström, sakkunnig livsmiljö och
attraktivitet t.o.m. § 47
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare

§ 37

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Pernilla Mårtensson att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§ 38

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med följande tillägg: frågan om att
initiera förstudier för vissa tågsträckor, rapport från konferenser,
information om busslinje 271 och möteskrockar.
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§ 39

2015-05-05 kl.13.00-16.15

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 40

§ 41
RJL
2015/
400

Aktuell information
•

Ekonomidirektören gör en genomgång av
utgångspunkterna inför nämndens budgetarbete. Vilka
utmaningar och behov finns? Nuvarande mål presenteras.
Nämnden ställer frågor och diskuterar.

Remiss Hälsans miljömål åtgärdsprogram
2016-2020
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• Ge nämndens presidium i uppdrag att lägga till de
synpunkter som nämndens ledamöter för fram under
diskussionen
• Att för övrigt avge bifogat yttrande som svar på remissen
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Länsstyrelsen getts möjlighet att
yttra sig över rubricerade remiss.
Under mötet framkommer synpunkter som ledamöterna menar
ska vara med i remissvaret:
Under rubriken Frisk luft: vedeldning, bilismen, fossilfri
fordonsflotta, ökat cyklande, barnperspektivet, mer kollektivtrafik
istället för dubbdäckens negativa påverkan, dubbdäcksfrågan bara
aktuell i storstaden men behövs på landsbygden.
Under rubriken Säker strålmiljö: skuggande träd
Under rubriken Giftfri miljö: giftfria sjukhus, något om nano
partiklar

§ 42
RJL
2015/
341

Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön; bakgrund och förutsättningar
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Södra
Östersjöns vattendistrikt, Västerhavets vattendistrikt och
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Havs- och vattenmyndigheten efter tillägg av en text om
att framtid projekt som gruvan i Norra Kärr i Jönköpings
kommun måste hanteras med största försiktighet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av ovanstående myndigheter getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade program.
Beslutet skickas till
Södra Östersjöns vattenditrikt
Västerhavets vattendistrikt
Havs- och vattenmyndigheten
§ 43

Extra nämndmöte
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• Ha ett extra nämndmöte för att behandla budgeten den 23
juni.

§ 44

Initiera förstudier av vissa tågbanor
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• Ge presidiet i uppdrag att ta fram ett eventuellt underlag
för förstudier kring resandeunderlag, resandekvoter och
godstransporter och specificera uppdraget till nästa
nämndmöte
• Uppdraget gäller banorna Värnamo-Halmstad, NässjöOskarshamn och Vetlandabanan (del av Emåbanan)
Sammanfattning
Berry Lilja tar upp frågan om att initiera förstudier över vissa
tågsträckor.

§ 45

Rapport från konferenser
Kew Nordqvist rapporterar från konferenserna: Biogas i
kollektivtrafiken, Regionala flygplatser behövs de? samt
Länsluftsdag på Torsvik.

§ 46

Busslinje 271
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
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•

Ta upp ärendet vid nästa nämndmöte.

Erik Hugander har frågor om busslinje 271 mellan Värnamo och
Lammhult. Ordföranden meddelar att det nyligen inkommit en
skrivelse till regionen med protestlistor mot neddragningarna på
denna linje. Linjen kommer att dras in under sommaren.
§ 47

Möteskrockar
Niclas Palmgren framför att det ibland blir onödiga krockar med
viktiga möten samma dag. Samtidigt som nämnden har möte
genomförs också ett möte på Jönköping airport om flygplatsens
funktion.

§ 48

Utbildning för nämnden
Miljöchef Mikael Süld och driftschef Ulf B Sjöberg informerar
om regionens arbete med miljö och energifrågor. En genomgång
av nuvarande hållbarhetsprogram görs och förslag till revideringar
av programmet visas. Hur regionens miljöorganisation ser ut och
öppna jämförelser på miljöområdet visas. Ulf Sjöberg berättar om
Regionfastigheters arbete med energi och vilka miljömål man har
för energiområdet.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Per Hansson

Pernilla Mårtensson

Protokollet är justerat 2015 - 05 - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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