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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 
110-119 
Tid: 2015-12-08 Kl.13.00-16.00 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Jeanette Söderström (S),  
Per Hansson (L) 
Gabriella Mohlin (S) ersätter Berry Lilja (S),  
Peter Holkko (S) ersätter 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),  
Lars-Åke Magnusson (KD) ersätter Irene Oscarsson 
(KD), t.o.m. § 118 
Pernilla Mårtensson (KD), t.o.m. § 117 
Mauno Virta (V) 
Ersättare: Tommy Bengtsson (V), 1:e ersättare 
Per Svenhall (SD), 1:e ersättare 
Kew Nordqvist (MP), 1:e ersättare t.o.m. § 118 
Urban Persson (M) 
Carina Johansson (C), 
Arnold Carlzon (KD) ersätter Pernilla Mårtensson 
fr.o.m. § 118 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, 
Lars Wallström, controller 
Carlos Pettersson, Energikontoret t.o.m. § 118 
Therese Silvander. Energikontoret t.o.m. § 118 
Ulf B Sjöberg, Regionfastigheter § 119 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 110 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Arijana Jazic att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 
 

§ 111 Fastställande av dagordningen 
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Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 

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

§ 113 Kurser och konferenser 
• Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen. Göteborg 

27 januari 
Beslut: Jeanette Söderström och en ledamot från den 
alliansgruppen deltar. 

• EU:s energi och transportpolitik, Science Park Jönköping 
27 januari 
Beslut: En ledamot per parti har möjlighet att delta. 

 

§ 114 Aktuell information 
• Månadsrapport 

Lars Wallström redovisar månadsrapporten. 
• Ordföranden och trafikdirektören informerar om 

Trafikbilagan, trafikutbud per linje 2016 
• Ordföranden informerar om arbetet som pågår kring 

infrastrukturen i Sydsverige, positionspappret är ett utkast 
till ett kommande dokument. 

• Trafikdirektören informerar om nya priser som gäller från 
årsskiftet för busstrafiken Jönköping-Ulricehamn. 
 

§ 115 
RJL 
2015/ 
1997 
 

Yttrande över förslag till Regionalt 
Trafikförsörjningsprogram Halland 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region 
Halland med ett tillägg om att man i 
planeringsförutsättningarna för morgondagens trafik också 
beaktar inpendlingens betydelse till Halland/Halmstad från 
GGVV-regionen och då särskilt pendlingen till Högskolan 
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i Halmstad. Dessutom ett tillägg där man påpekar banans 
betydelse som anslutning till kommande 
höghastighetsbana med bytespunkt i Värnamo. 

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Region Halland getts möjlighet att 
yttra sig över rubricerade förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kew Nordqvist framför att vikten av höghastighetsbanan för 
Värnamos räkning bör påpekas. 
 
Beslut skickas till 
Region Halland 

 

§ 116 
RJL 
2015/ 
2435 
 
 

Överenskommelse mellan 
kollektivtrafikmyndigheter i Jönköpings och 
Kalmar län om regional busstrafik över 
länsgräns 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö godkänner  

• föreliggande förslag till överenskommelse om regional 
kollektivtrafik över länsgräns. 

Sammanfattning 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och 
Kalmar län är överens om att kommande beslut om allmän 
trafikplikt för regional busstrafik ska omfatta sträckan från 
lämplig ort i det egna länet fram till lämplig målpunkt på andra 
sidan länsgränsen.  
De två regionala kollektivtrafikmyndigheterna har kommit 
överens om att respektive myndighet fattar beslut om trafikplikt 
för den trafik från det egna länet som passerar över länsgränsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kew Nordqvist framför att överenskommelsen bör handla om 
kollektivtrafiken totalt och inte bara bussarna. 
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Beslut skickas till 
Jönköpings Länstrafik 
Kalmar Länstrafik 
 

§ 117 
 
 
 

Val av referensgrupp 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• utse följande personer till den parlamentariska 
referensgruppen för framtagande av nytt program för 
Hållbar utveckling: Jeanette Söderström (S), Erik 
Hugander (MP), Mauno Virta (V), Eva Nilsson (M), Ann-
Marie Hedlund (L), Bengt Petersson (C), Arnold Carlzon 
(KD) och Anders Gustafsson (SD). 

Sammanfattning 
Ett förslag till nytt hållbarhetsprogram för perioden 2017-2020 
ska utarbetas enligt beslut i Nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö och i regionstyrelsen.  
Arbetet kommer att genomföras från oktober 2015 till april 2016 
då förslag till nytt hållbarhetsprogram ska skickas på remiss. 
 
Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service, miljö 

§ 118 Utbildning för nämnden, information från 
Energikontoret 
Carlos Pettersson och Therese Silvander informerar om 
Energikontor, Norra Småland. Energikontoret kommer från och 
med 1 januari 2016 att vara en del av regionens verksamhet. 
Kontoret har som uppdrag att arbeta med energieffektivisering, 
förnyelsebar energi och med att samordna energi och 
klimatrådgivning. 
 

§ 119 Utbildning för nämnden, information från 
Regionfastigheter 
Ulf B Sjöberg lämnar information om Regionfastigheters arbete 
med att minska energiförbrukningen i regionens lokaler. Det 
arbetet går bra och man har nu minskat sin energiförbrukning 
sedan 2013 mest av regioner/landsting i Sverige(enl. SKL). De 
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mål som är satt i nuvarande miljöprogram till 2016 är nästan 
uppnått vilket ju också innebär ekonomiska besparingar. 
Information lämnas också om Sunda Hus som granskar vilka 
byggnadsmaterial som används. 
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Arijana Jazic  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 - 12  -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


