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Diarienummer

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 79- 89
Tid:

2015-11-25 kl. 8.30-10.35

Plats:

Rune Backlunds tjänsterum, Regionens hus

Närvarande:

Beslutande: Rune Backlund (C) ordf,
Per Hansson (L),
Jeanette Söderström (S)
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional
utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Lars Wallström, controller
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare

§ 79

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med tillägg av ärende om positionspapper
för infrastrukturen i Sydsverige och ärende ang. busstrafiken
mellan Ulricehamn och Jönköping.

§ 80

Information
•

Trafikdirektören meddelar att avtalet för tågtrafiken
Halmstad-Nässjö nu är klart efter mindre ändringar.

§ 81
RJL
2015/
432

Motion om cykelmotion

§ 82
RJL
2015/
1997

Yttrande över förslag till Regional
Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019

Beslut
Presidiet beslutar ta upp motionen som ett informationsärende på
nämnden i januari med sakkunniga på plats och sedan för beslut
på sammanträdet i februari.

Beslut
Presidet föreslår nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
besluta
• 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. Särskilt pendlingen till Högskolan i
Halmstad.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Region Halland getts möjlighet att
yttra sig över rubricerade förslag.
§ 83
RJL
2015/
2435

Överenskommelse mellan
kollektivtrafikmyndigheter i Jönköpings och
Kalmar län om regional busstrafik över
länsgräns
Beslut
Presidet föreslår nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
besluta
• Godkänna föreliggande förslag till överenskommelse om
regional busstrafik 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.

§ 84

Val av referensgrupp för Hållbarhetsprogrammet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö ska utse en ledamot
från varje parti för att ingå i en referensgrupp för framtagandet av
nytt program för hållbar utveckling 2017-2020. Gruppens arbete
kommer främst att äga rum under perioden januari-mars 2016.
Ledamöterna utses på nämndens möte 8 december och
miljöchefen är sammankallande.

§ 85

Kurser och konferenser
•

Styra och leda framtidens välfärd, 12-13 januari i
Göteborg
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•
•

Läggs till handlingarna
Järnvägsdagen 14 dec i Stockholm
Läggs till handlingarna
Mål i sikte - så styr vi med sikte på miljömålen, på fyra
platser under perioden januari-mars
Jeanette Söderström och en ledamot till deltar.

§ 86
RJL
2015/
2026

Ny motion – Lasta på lastcykel

§ 87

Information om Positionspapper för
infrastrukturen i Sydsverige

Beslut
Presidiet beslutar ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram
faktaunderlag i ärendet som ska presenteras för presidiet under
första kvartalet 2016.

Ordföranden redogör för ärendet. Ordföranden är representant
från regionen i gruppen för infrastruktur i Sydsvenska samarbetet.
Mötet om positionspappret hålls 26 november och ordföranden
kommer att påpeka att Jönköpings län även gränsar till län som
inte är med i Sydsvenska samarbetet.
Ordföranden kommer att informera nämnden om detta samarbete
kontinuerligt.
§ 88

Information om Busstrafiken UlricehamnJönköping
Trafikdirektören redogör för ärendet. Som en följd av att
Västtrafik inte godtar några undantag har priserna setts över så att
det blivit enhetliga vilket gett högre priser för de som pendlar
Ulricehamn-Jönköping. Flera resenärer har hört av sig med
klagomål på detta. Ordföranden kommer att ta upp frågan vid ett
möte med Ulricehamns kommun 8 december.

§ 89

Planering av kommande möten
•
•

8 december föredragningar av Regionfastigheter och
Energikontoret
18 januari information om cykling med koppling till
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motionen

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Rune Backlund
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