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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 
101-109 
Tid: 2015-11-03 Kl.13.00-14.45 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Jeanette Söderström (S),  
Ann-Marie Hedlund (FP) ersätter Per Hansson (FP) 
Berry Lilja (S),  
Elin Rydberg (S),  
David Svensson (S),  
Arijana Jazic (S), 
Erik Hugander (MP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Eva Nilsson (M),  
Arne Ekegren (M) ersätter Niclas Palmgren (M),  
Bengt Petersson (C),  
Irene Oscarsson (KD),  
Arnold Carlzon (KD) ersätter Pernilla Mårtensson 
(KD),  
Mauno Virta (V) 
Ersättare: Tommy Bengtsson (V) 
Gabriella Mohlin (S) 
Kew Nordqvist (MP) 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, 
Lars Wallström, controller 
Annelie Svenningsson Rydell, projektsamordnare 
t.o.m. § 106 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 101 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Elin Rydberg att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 
 

§ 102 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: information om 
Halmstad-Värnamo banan och Sverigeförhandlingen samt 
planering av kommande möten. 
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§ 103 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt 
bilaga. 
 

§ 104 Kurser och konferenser 
• Klimatforum 10 feb, Stockholm 

Beslut: två ledamöter erbjuds delta. 
• Järnvägsdagen 14 dec, Stockholm 

Beslut: Presidiet beslutar om ev. deltagande 
 

§ 105 Aktuell information 
• Regionala utvecklingsdirektören informerar om arbetet 

med handlingsplanerna kopplade till RUS:en (Regional 
utvecklingsstrategi) 

• En regional översiktsplan ska arbetas fram kring bl.a. 
infrastruktur och bredbandsutbyggnad 

• Trafikdirektören rapporterar från de samrådsmöten som 
genomförts på tre platser i länet kring det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Revideringen är nu ute på 
remiss och kommer att behandlas i fullmäktige i februari 
eller mars. 

• Information lämnas om slutgiltiga åtgärdsvalsstudier för 
Jönköpings-Värnamobanan och Jönköpingsbanan. 

• Ordföranden lämnar information om Sydsvenska 
samarbetet som regionen beslutat gå in i. I samarbetet 
deltar: Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge och Skåne 
regionen och nu också Halland och Jönköpings län. 
Regionen har utsett ledamöter till organisationen och dess 
fem utskott. Ordföranden kommer att sitta med i utskotten 
för trafik och för infrastruktur och kommer att informera 
nämnden om arbetet. 

• Ordföranden lämnar information om 
Sverigeförhandlingen. Regionen har fått återkoppling på 
det inskickade materialet och begäran om vissa 
kompletteringar. Dessa kommer att lämnas denna vecka. 

• Ordföranden informerar om en planerad skrivelse till 
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Trafikverket angående Halmstad-Värnamo banans 
betydelse. Ett förslag på skrivelse är framtagen av berörda 
kommuner. Kontakt har tagits med Region Halland ang. 
skrivelsens innehåll. Bedömningen från regionerna är att 
det i dagsläget inte är lämpligt att regionerna skriver under 
dokumentet. 

§ 106 
RJL 
2015/ 
2038 
 

Principer för hur större regionala 
utvecklingsprojekt hanteras och ska redovisas 
i nämnden 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår 
regionstyrelsen besluta 

• Godkänna föreliggande principer för regionala 
utvecklingsprojekt efter tillägg av: 
- förklarande text om skillnaden på anslagsram och 
bemyndiganderam  
- Under Statliga medel ändra ”tilldelas mer medel under 
2015…” till ”har tilldelats mer medel under 2015 än 
tidigare år” 
- förklaring om att dessa medel kan användas av fler 
nämnder än ANA 
- förtydliga sista stycket om utvärdering av projekt över 2 
mnkr 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för 
projektbeslut för att underlätta handläggningen av besluten. 
Principerna avser bara de projekt där regionen är beslutande och 
de medel som Regional utveckling förfogar över. 
 
Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 

§ 107 
RJL 
2015/ 
262 
 

Funktionell prioriterat vägnät  
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Ställa sig bakom förslaget från Trafikverket om 
Funktionellt prioriterat vägnät. 
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Sammanfattning 
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är 
viktigast för tillgängligheten ur ett nationellt och regionalt 
perspektiv. Detta vägnät kallas funktionellt prioriterat vägnät. 
Remissen om Funktionellt prioriterat vägnät behandlades på 
nämndens möte 10 mars 2015. 
 
Beslut skickas till 
Trafikverket 
 

§ 108 
RJL 
2015/ 
2147 
 
 

Godkännande av användandet av medel i den 
regionala tranportplanen till GC-väg längs väg 
132, Huskvarna-Lekeryd 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Godkänna att medel ur den regionala transportplanen 
används till gång- och cykelväg längs väg 132, Huskvarna 
– Lekeryd, Jönköpings kommun 

Sammanfattning 
I samband med att Jönköpings kommun bygger ny 
överföringsledning Lekeryd- Huskvarna planerar man också att 
bygga en gång- och cykelväg längs väg 132. Ett avtal om 
medfinansiering är upprättat mellan Jönköpings kommun och 
Trafikverket och Trafikverkets andel av kostnaderna för gång- 
och cykelvägen får maximalt belasta den regionala 
transportplanen med 22 miljoner kronor. 
 
Beslut skickas till 
Trafikverket 
 

§ 109 Planering av kommande möten 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar om följande 
utbildningspunkter vid kommande möten 

• 8 dec Energikontoret 
• 23 feb Marknadsföring och försäljning, Länstrafiken 
• 15 mars eller 26 april studieresa till Göteborg med 
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information kring elbussar mm 
• Länstrafiken får i uppdrag att organisera studieresan till 

Göteborg 
• Cykelfrågor tas upp när motionen om detta ska behandlas 
• Projektet med Blekinge Tekniska högskola 

(Hållbarhetsprogrammet)tas upp någon gång under våren 
• Regionfastigheter kring energi, byggmaterial m.m. någon 

gång under våren.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Elin Rydberg  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 - 11  -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


