
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Presidium, Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 55-63 
Tid: 2015-08-26 kl.08.30-10.00 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C) ordf.  
Per Hansson (FP)  
Jeanette Söderström (S) 
 
Övriga: Lars Wallström, controller 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 55 Plan för framtagande av program för hållbar 
utveckling 2017-2020 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 
besluta 

• Nuvarande ”Program för hållbar utveckling – utifrån ett 
miljöperspektiv 2013-2016” revideras med de ändringar 
som lämnas i bilaga och som nämnden beslutade 2 juni 
2015.  

• Anta planen för framtagande av program 2017-2020 för 
hållbar utveckling enligt föreliggande förslag. 
 

Sammanfattning 
Ett nytt program för hållbar utveckling – utifrån ett 
miljöperspektiv ska tas fram för perioden 2017 – 2020. Det blir 
det sjätte i ordningen. 
En plan för arbetet har tagits fram och programmet kommer att tas 
upp för beslut i Regionfullmäktige i oktober 2016. 
Ändringarna av nuvarande program togs upp på nämndens möte 2 
juni och återremitterades sedan av regionstyrelsen för att en 
översyn skulle göras av arbetet och utformningen kring ett nytt 
program. 
 

§ 56 
RJL 
2015/ 
1455 

Remiss: Ny skötselplan för Strömsbergs 
naturreservat 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 
besluta 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Jönköpings 
kommun 

Sammanfattning 
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Region Jönköpings län har av Jönköpings kommun getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. 

§ 57 
RJL 
2015/ 
1357 

Remiss: Uppföljning av vattenvårdplan för 
Vättern samt revidering 2020 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 
besluta 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Vätternvårdsförbundet 

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Vätternvårdsförbundet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade uppföljning samt 
revidering 
 

§ 58 
RJL 
2015/ 
956 

Remiss: Regional cykelstrategi för Västra 
Götaland 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 
besluta 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Västra 
Götaland. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Västra Götalandsregionen getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. 
 

§ 59 
RJL 
2015/ 
1412 

Remiss: Trafikförsörjningsprogram för Region 
Kronoberg 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 
besluta 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region 
Kronoberg efter ev. tillägg om gränsöverskridande trafik 
Vetlanda-Växjö som lämnas vid nämndens sammanträde 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Region Kronoberg getts möjlighet 
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att yttra sig över ovan rubricerade dokument. 
 

§ 60 
RJL 
2015/ 
965 

Remiss: En modern reglering av 
järnvägstransporter 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 
besluta 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
justitiedepartementet.  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet beretts 
tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade dokument. 
 

§ 61 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Årsmöteskonferens Svensk kollektivtrafik, 17-18 sep, 
Stockholm 
Per Hansson deltar. 

• Halmstad-Nässjö järnväg, 18 sep, Landeryd, Hylte 
kommun 
Rune Backlund och Jeanette Söderström deltar. 

• Hearing inför inriktningsplaneringen om Nationell 
transportplan, 16 sep Stockholm 
Rune Backlund och Jeanette Söderström deltar 

• Trafik och gatudagar, 19-20 okt Stockholm 
Läggs till handlingarna 

• Nordic Rail 6-8 okt, Elmia 
Alla nämndens ledamöter erbjuds entrébiljett till en dag 
men ej deltagande i seminarier 

• Samverkansmöte med ASCAN kring Sydtaxan mm 28 
aug, Alvesta 
Per Hansson deltar 

• Hearing om fördjupade analyser av att tillåta tyngre 
fordon på det allmänna vägnätet 1 okt, Stockholm 
Läggs till handlingarna 

• Kollektivtrafik Syd 2015, 1 dec Malmö 
Tas upp igen när programmet är klart 
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• Järnvägsdagen 14 dec, Stockholm 
Tas upp igen när programmet är klart 

§ 62 Möte med Region Kronoberg och 
Regionförbundet i Kalmar län  
Ordföranden rapporter från ett möte i Kosta med politiker och 
tjänstemän som arbetar med regionala utvecklingsfrågor i Kalmar 
län och Kronobergs län. Dessa möten kommer att anordnas två 
gånger per år. 
 

§ 63 Planering inför höstens sammanträden 
• 8 sep miljöutbildning med Länsstyrelsen kl. 10-12 och 

under sammanträdet information om Sverigeförhandlingen 
• 21 sep extra möte om Sverigeförhandlingen 
• 6 okt avrapportering om revideringen av 

Trafikförsörjningsprogrammet 
• 8 dec Trafikförsörjningsprogrammet 

Ev. tillkommer en genomgång av Regionfastigheter om 
renoveringar, energi mm samt en genomgång av kostcheferna om 
arbetet med att nå målet kring ekologiska livsmedel.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund   
 
 
 
 
 


