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Diarienummer

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 90-94
Tid:

2015-12-16 kl. 8.30-10.45

Plats:

Regionens hus, sal C

Närvarande:

Beslutande: Rune Backlund (C) ordf.,
Per Hansson (L),
Jeanette Söderström (S)
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional
utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör,
Lars Wallström, controller
Katarina Svärdh, sakkunnig infrastruktur fr.o.m.§
91
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare

§ 90

Information från ordföranden
•

•
•

•

Möte med Ulricehamns kommun och Jönköpings
kommuner om riksväg 40 och den del av vägen som ännu
inte har motorvägsstandard fram till Jönköping.
Diskuterades vad som kan göras för att få med detta objekt
i kommande nationell infrastrukturplanering. Vid mötets
enades parterna om att på egen hand göra en
åtgärdsvalsstudie för den berörda vägsträckan. Regionen
påtar sig ansvaret att hålla samman arbetet. Det blir då ett
ärende för nämnden.
Telefonmöte kring positionspappret från Sydsvenska
samarbetet. Ärendet kommer på remiss till nämnden och
tas upp 19 januari.
Regionen har fått ”Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029”
på remiss från Trafikverket. Ärendet tas upp som
informationspunkt på nämndens möte i januari och för
beslut i februari.
Sverigeförhandlingen har inbjudit till informationsdag i
Stockholm den 1 februari om förhandlingsupplägg och
överlämnade av ”bud” till kommuner och regioner.
Styrgruppen för arbetet med höghastighetsbanorna deltar i
informationsmötet. Ordföranden och projektledaren Ulf
Fransson träffar Sverigeförhandlingen samma dag på
eftermiddagen och tar emot budet.
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Budget 2016 för nämndens
verksamhetsområden
Beslut
Presidiet föreslår Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
besluta
• Godkänna budget för nämndens verksamhetsområden.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen
och nämnder att senast i december 2015 fastställa budget för de
delar av verksamheten som utförs i egen regi.
Mot bakgrund av sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen
och nämndernas budgetansvar har regionstyrelsen 2015-12-15
godkänt budget för förvaltningens samtliga verksamhetsområden.
Beslut har överlämnats till nämnden för fastställande.

§ 92

§ 93

Planering av kommande möten
•

19 jan lämnas information om cykelfrågor för att nämnden
sedan tar beslut om ett yttrande som svar på motionen 23
februari.

Baltic- Link
1:e vice ordföranden kommer att delta i möte med Baltic-Link där
man bl.a. kommer att behandla Västra Götalands
godstransportstrategi.

§ 94

Energikontoret
Ordföranden informerar om att det regelverk som gäller för
energikontoren kräver att det finns en särskild styrgrupp med
olika intressen företrädda. I det beslut som regionstyrelsen tagit
om övertagandet står att TIM är ansvarig nämnd för
energikontoret. Detta beslut kan behöva kompletteras med att
också utse en särskild styrgrupp med företrädare för fler aktörer i
länet. Frågan har också lyfts från kommunhåll om hur
energirådgivningen ska organiseras i länet. Även den frågan
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behöver utredas närmare och rådgivningens förhållande till
energikontoret.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Rune Backlund

Sign

