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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 42-49 

Tid: 2015-06-12 kl. 9.00-10.55 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C) ordf.  

Per Hansson (FP),  

Jeanette Söderström (S)  

 

Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 

utvecklingsdirektör 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 

Lars Wallström, controller 

Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 

  

§ 42 

RJL 

2015/ 

874 

 

Yttrande över betänkande, service i glesbygd 
från Näringsdepartementet 
Beslut 

 Presidet beslutar låta det yttrande som nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet antagit gå ut till 

nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för ev. tillägg i 

yttrandet. Presidiet gör inga egna tillägg. 

Sammanfattning 

På nämndens möte 2 juni beslutades att yttrandet skulle behandlas 

även av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 

 

Beslutsunderlag 

Betänkandet Service i glesbygd SOU 2015:35 från 

Näringsdepartementet 

Yttrande från nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet, antaget 2015-06-03 

 

§ 43 

RJL 

2015/ 

1136 

Återremitterat avtalsförslag Halmstad-Nässjö 
järnväg 
Beslut 

 Ordföranden får i uppdrag att ta kontakt med Trafikverket 

om avtalsförslaget innan nämndens sammanträde 23 juni 

 Samt utforma en skrivelse till regeringen och länets 

riksdagsledamöter i ärendet 

 

Sammanfattning  

På nämndens möte 2 juni återremitterades avtalsförslaget till 

presidiet. Ordföranden informerar om att han varit i kontakt med 



 

PROTOKOLL 2(3) 

      

 

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 42-49 

Tid: 2015-06-12 kl. 9.00-10.55 

 

 

 Sign 

 

Region Halland och Hallandstrafiken och meddelat dem 

nämndens beslut att återremittera. Region Halland anmälde då 

intresse för att ställa sig bakom den skrivelse som nämnden ska 

avge till regeringen och länets riksdagsledamöter. 

§ 44 

RJL 

2015/ 

725 

Inkommen motion: Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp 
Beslut 

 Presidiet beslutar ge Regionledningskontoret i uppdrag att 

ta fram faktaunderlag i ärendet och ta in synpunkter från 

länets kommuner, Länspensionärsrådet och Länsrådet för 

funktionsnedsättningar för senare presentation i nämnden. 

 

§ 45 

RJL 

2015/ 

1334 

 

Remiss prissättning i Sydsveriges 
kollektivtrafik 
Beslut 

 Presidiet beslutar ge Regionledningskontoret i uppdrag att 

lämna ett tjänstemannayttrande som svar på remissen med 

innebörden att vi inte lämnar några synpunkter då vår 

region bara deltagit som ett jämförelselän. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av föreningen Sydsvensk 

Regionbildning getts möjlighet att yttra sig över ovanstående 

remiss. 

§ 46 Stambanan.com medlemskap, uppdrag från 
nämnden 
Beslut 

 Presidiet beslutar ge ordföranden i uppdrag att kontakta 

ordföranden i styrgruppen för stambanan.com och 

framföra nämndens synpunkter. 

Sammanfattning 

På nämndens sammanträde 2 juni framfördes synpunkter på 

organisationen stambanan.com där regionen är medlem. Nämnden 

menade att organisationen för ensidigt arbetar för 

Växjöalternativet när det gäller sträckningen för 

höghastighetsbanan söderut från Jönköping. 
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§ 47 Kurser och konferenser 
 Kemikaliekonferensen 30 sep, HLK Jönköping 

En ledamot per parti erbjuds delta 

 Det kommunala planeringsansvaret, 8-9 okt i Stockholm 

Läggs till handlingarna 

 Utbildningsdag, Vårt gemensamma miljö- och 

klimatarbete – vad gör Länsstyrelsen? 8 sep i Jönköping 

Läggs i samband med nämndens sammanträde för hela 

nämnden 

 Nordic Rail Elmia 6-8 okt 

Erbjudandet tas upp igen vid ett senare sammanträde. 

 

§ 48 Bredbandskoordinator 
Regionala utvecklingsdirektören meddelar att regionen kommer 

att få medel från regeringen för att anställa en person som 

bredbandssamordnare. Mer information kommer om detta senare. 

§ 49 Budget 
Presidiet går igenom budgettexter och diskuterar. Nämnden ska 

lämna sitt förslag till budget efter sammanträdet 23 juni.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund   

 


