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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 70-78 
Tid: 2015-10-21 kl. 08.30-10.50 

Plats: Sal B, Regionens hus 

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

§ 70 
RJL 
2015/ 
1230, 
1231 

Slutgiltiga åtgärdsvalsstudier för Jönköping – 
Värnamobanan och Jönköpings banan 
Information lämnas om att Åtgärdvalsstudierna för Jönköpings-
Värnamobanan och Jönköpingsbanan nu är avslutade. 
 

§ 71 
RJL 
2015/ 
262 

Funktionellt prioriterat vägnät, samråd 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö besluta 

• Ställa sig bakom förslaget från Trafikverket om 
Funktionellt prioriterat vägnät 

 
Sammanfattning 
Nämnden yttrade sig i mars över ärendet och hänsyn har tagits till 
de synpunkter som lämnades i yttrandet. 

§ 73 Sydsvenska samarbetet 
Ordföranden lämnar information om att regionstyrelsen beslutat 
att Region Jönköpings län ska gå in det Sydsvenska samarbetet. 
Samarbetet ska ske inom fem områden: regional utveckling, 
kultur, hälso- och sjukvård, trafik och infrastruktur.  

§ 74 
RJL 
2015/ 
2038 

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

• Godkänna föreliggande principer för regionala 
utvecklingsprojekt efter tillägg av: 
- förklarande text om skillnaden på anslagsram och 
bemyndiganderam  
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- 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. 
 

§ 75 
RJL 
2015/ 
2147 
 

Avtal om medfinansiering och samverkan – 
objekt GC-väg längs väg 132, Huskvarna- 
Lekeryd, Jönköpings kommun 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö besluta 

• Godkänna att medel i den regionala tranportplanen 
används till detta ändamål.  

Sammanfattning 
Avtalet mellan Trafikverket och Jönköpings kommun innebär att 
22 miljoner ur medel till Länstransportplanen avsätts till detta 
projekt. 
 

§ 76 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Presidiekonferens om kollektivtrafik 24-25 nov, 
Saltsjöbaden 
Läggs till handlingarna 

• Klimatforum 10 feb, Stockholm 
Två ledamöter från nämnden erbjuds delta 

• Näringslivshearing, Sveriges klimatansvar och 
näringslivets klimatnytta, 23 okt Stockholm 
Läggs till handlingarna 
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§ 77 Planering av kommande presidiemöten 
Beslut 

• Presidet beslutar ha sitt möte inför januarimötet den 16 
dec kl. 08.30 

• För presidiemöten under 2016 skickar sekreteraren ut ett 
förslag på datum. 
 

§ 78 Planering av utbildningstillfällen för nämnden 
Beslut 
Presidiet beslutar om följande utbildningstillfällen för nämnden 

• 3 nov energifrågor på Regionfastigheter 
• 8 dec Energikontoret 
• 23 feb Marknadsföring och försäljning, Länstrafiken 
• 15 mars eller 26 april studieresa till Göteborg med 

information kring elbussar mm 
• Cykelfrågor tas upp när motionen om detta ska behandlas 
• Projektet med Blekinge Tekniska högskola tas upp någon 

gång under våren 
• Länstrafiken får i uppdrag att organisera studieresan till 

Göteborg 

  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund   

 


