PROTOKOLL

1(6)

Diarienummer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§
73-86
Tid:

2015-09-08 Kl.13.00-16.10

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande: Rune Backlund (C),
Gabriella Mohlin (S) ersätter Jeanette Söderström
(S),
Per Hansson (FP),
Berry Lilja (S),
Kew Nordqvist (MP) ersätter Elin Rydberg (S),
Simon Johansson (S) ersätter Patricia Schooner (S),
David Svensson (S),
Erik Hugander (MP),
Anders Gustafsson (SD),
Eva Nilsson (M),
Niclas Palmgren (M),
Arne Ekegren (M) ersätter Bengt Petersson (C),
t.o.m. § 77
Lars-Åke Magnusson (KD) ersätter Irene Oscarsson
(KD),
Pernilla Mårtensson (KD),
Mauno Virta (V)
Ersättare: Carina Johansson (C) ersätter Bengt
Petersson (C) fr.o.m. § 78
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional
utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör,
Lars Wallström, controller
Ulf Fransson, projektledare t.o.m. § 78
Emil Hesse, sakkunnig kommunikation t.o.m. § 79
Mikael Süld, miljöchef t.o.m.§ 80
Britt Wennerström, sakkunnig livsmiljö och
attraktivitet
Agneta Jansmyr, regiondirektör § 78-80
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare

§ 73

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser David Svensson att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
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§ 74

2015-09-08 Kl.13.00-16.10

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med följande tillägg: veckodag för
sammanträde med nämnden 2016, konferens Trafikantveckan,
samt återrapportering om banorna Värnamo-Halmstad, NässjöOskarshamn och Vetlandabanan.

§ 75

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna enligt bilaga.

§ 76

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt
bilaga.

§ 77

Anmälan av kurser och konferenser
•

•

§ 78

Nordic Rail 6-8 okt Elmia
Beslut: samtliga ledamöter och ersättare som har
möjlighet kan få inträdesbiljett till mässan betald.
Anmälan görs till nämndens sekreterare
Europeiska Trafikantveckan, seminarium 17 sep,
Högskolan, Jönköping
Beslut: en ledamot per parti ges möjlighet att delta,
anmälan snarast till nämndens sekreterare

Aktuell information
•

•
•

Sverigeförhandlingen
Ulf Fransson lämnar information om delbetänkandet från
Sverigeförhandlingen som regionen ska svara på senast 1
oktober. Ärendet tas upp på nämndens extra möte 21 sep
och går sedan till regionstyrelsen för beslut.
Månadsrapport
Lars Wallström redovisar månadsrapporten för
Länstrafiken
Trafikförsörjningsprogram
Carl-Johan Sjöberg meddelar att remissen gällande
programmet kommer att gå ut i oktober-november, tre
samrådsmöten kommer att genomföras och mer
information om detta kommer på nästa nämndmöte. Ev.
behöver fullmäktigebeslutet skjutas fram i tid.
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§ 79

2015-09-08 Kl.13.00-16.10

Fråga om tågbanor
Berry Lilja frågar om hur det går med återrapporteringen av
statusen för banorna Värnamo-Halmstad, Nässjö-Oskarshamn och
Vetlandabanan. Emil Hesse svarar att detta gäller de banor där
ÅVS:er ej är behandlade tidigare och möten med berörda
kommuner m.m. kommer att ske under höst-vinter 2015-16 samt
att arbetet hänger ihop med Sverigeförhandlingen.

§ 80
RJL
2015/
1093,
1796

Plan för framtagande av program för hållbar
utveckling 2017-2020 och återremitterad
revidering av nuvarande program från
regionstyrelsen
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår
regionstyrelsen 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.
• Tillsätta en parlamentarisk referensgrupp som ska följa
arbetet med programmet.
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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berry Lilja föreslår att en parlamentarisk referensgrupp tillsätts
med en representant från varje partigrupp som får till uppgift att
följa arbetet med att ta fram det nya programmet.
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Beslut skickas till:
Regionstyrelsen
§ 81
RJL
2015/
1455

Remiss: Ny skötselplan för Strömsbergs
naturreservat
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Jönköpings
kommun
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Jönköpings kommun getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag.
Beslut skickas till
Jönköpings kommun

§ 82
RJL
2015/
1357

Remiss: Uppföljning av vattenvårdsplan för
Vättern samt revidering 2020
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Länsstyrelsen efter tillägg om Norra Kärr och
gasutvinning vid Motala
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Vätternvårdsförbundet getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade uppföljning samt
revidering.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kew Nordqvist föreslår att det i yttrandet läggs till en text om två
hot mot Vättern som behöver beaktas: gruvbrytning i Norra Kärr
och gasutvinning vid Motala.
Beslut skickas till
Länsstyrelsen
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§ 83
RJL
2015/
956
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Remiss: Regional cykelstrategi för Västra
Götaland
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Västra
Götaland.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Västra Götalandsregionen getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss.
Beslut skickas till
Västra Götalandsregionen

§ 84
RJL
2015/
1412

Remiss: Trafikförsörjningsprogram för Region
Kronoberg
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region
Kronoberg efter ett tillägg om länsöverskridande trafik
mellan kommuncentra och regioncentra som mellan
Vetlanda och Växjö.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Region Kronoberg getts möjlighet
att yttra sig över ovan rubricerade dokument.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden förslår att en text om länsöverskridande trafik
mellan kommuncentra och regioncentra läggs till.
Beslut skickas till
Region Kronoberg

§ 85
RJL
2015/

Remiss: En modern reglering av
järnvägstransporter
Beslut
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till
justitiedepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet beretts
tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade dokument.
Beslut skickas till
Justitiedepartementet

§ 86

Veckodag för möten
Ordföranden tar upp frågan om sammanträdesplanering för 2016
för att undersöka om det är möjligt att byta veckodag för
nämndens sammanträden men det visar sig vara svårt för flera av
nämndens ledamöter. För 2016 blir det fortsatt tisdag som
mötesdag.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Rune Backlund

David Svensson

Protokollet är justerat 2015 - 09 - och justeringen är tillkännagiven
på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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