
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö 

Tid: 2016-02-09 15:00 

Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdscentrum 

Närvarande: Beslutande: 

Rune Backlund, ordf 

Per Hansson 

Jeanette Söderström 

 

Övriga 

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör §§ 3-9 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 

Lars Wallström, controller 

Charlotte Jerkelund, nämndsekreterare 

 

 

  

§1  Dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av extraärende angående 

projektmedel till Bridging the gap.  

§2  Information länstrafikens budget 
Beslut 

Nämnden förslås besluta att den fortsatta uppföljningen av 

länstrafikens budget ska ske på denna nivå, samt att 

återrapportering sker per tertial på samma sätt som nämndens 

systemmätetal. 

 

Sammanfattning 

Trafikdirektören visar ett förslag till presentation av länstrafikens 

budget, uppdelad på allmän kollektivtrafik och serviceresor.  

  

§3  Information 
Carl-Johan Sjöberg informerar om: 

 Remissvar trafikförsörjningsprogrammet 

 Beredning motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp 

 Skrivelse från Seko 

 

Rune Backlund informerar om: 

 Patientnämndens skrivelse Barnperspektivet – i 

vuxenvården vid behov av sjuk- och behandlingsresor. 

 Svensk kollektivtrafik startar politisk grupp för 
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järnvägstrafik.  Presidiet nominerar Rune Backlund till att 

representera nämnden i gruppen.  

 Presidiet deltar i överläggningar med Region Hallands 

tillväxtutskott (TU) med anledning av Hallands 

trafikförsörjningsprogram.  

 Om banorna till Eksjö och Vetlanda presentation av 

projektarbetet om möjlig tågtrafik 

 Infrastrukturutskottet i det sydsvenska samarbetet begärt 

ett möte med infrastrukturministern under våren. 

 Informationsmöte om Horisont 2020/EU: energi- och 

transportpolitik med fokus på projektfinansiering.  

 Åtgärdsvalsstudie för väg 40, presidiet ingår som 

regionens representanter i styrgruppen för projektet.   

 

Per Hansson och Jeanette Söderström informerar om: 

 Konferensen Mål i sikte - så styr vi med sikte på 

miljömålen 

§4  

 

 

Motion – om cykelmotion 
Diarienummer RJL 2015/432 

 

Beslut 

Ärendet ska finnas för beslut vid nämndens sammanträde i mars.  

 

Presidiet diskuterar det faktaunderlag som lämnats med anledning 

av motionen Motion-om cykelmotion och föreslår tillägg.  

 

Sammanfattning 

Erik Hugander, Miljöpartet de gröna har i en motion föreslagit att 

Region Jönköpings län ska verka för ökat cyklande. Detta baserat 

på de positiva effekter för både den egna hälsan och ekonomin, 

miljön och klimatet som ett ökat cyklande ger upphov till.  

Regionfullmäktige föreslås besluta  

 att ta fram beslutsunderlag för att kunna satsa på att 

hyrcyklar skall vara en del av kollektivtrafiken. 

 att utreda möjligheterna för att kollektivtrafikresenärer ska 

kunna ta med cykel ombord på länsbussar och tåg. 

 att Region Jönköping uppmuntrar och underlättar för sina 

medarbetare att cykla till och från sina arbetsplatser. 
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 att tillsammans med länets kommuner samt berörda 

myndigheter verka för ökat cyklande och ökad 

trafiksäkerhet för cyklister. 

 

§5  
 

 

Projektbeslut Bridging the gap 
Diarienummer RJL 2015/2559 

 

Beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

Projektet ”Bridging the gap” med projekttiden 2016-09 – 2019-

09, beviljas regionala projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 

enligt följande: 

  

 År: 2016 158.125 kr 

       2017 562.500 kr 

       2018 562.500 kr 

       2019 406.875 kr  

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 

medfinansiering infrias.  

 

Sammanfattning  

Projektet ”Bridging the gap” syftar till att skapa en gemensam 

regional modell för att följa upp alla de satsningar som görs kring 

transporternas klimatpåverkan och som omfattar alla 

hållbarhetsprinciper social, ekologisk och ekonomisk. Ärendet 

behandlades i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2015-04-

14 och beviljades då medel men i nästa instans Strukturfonds-

partnerskapet avslogs ansökan. Modellen kommer att hantera, 

jämföra och systematiskt hämta in kvalitetssäkrad data utifrån de 

system som redan finns hos länets aktörer med ett initialt fokus på 

transportsektorn. Arbetet är förankrat i Klimatrådet. 

§6  

 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för region 
Östergötland 
Diarienummer RJL 2015/2772 

 

Beslut 
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Nämnden föreslås godkänna förslag till yttrande 

som svar till Region Östergötland. Eventuella ändringar görs vid 

nämndens sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Region Östergötland getts 

möjlighet att yttra sig över deras Regionala 

trafikförsörjningsprogram.  

 

§7  

 

 

Delegationsordning 
Diarienummer RJL 2016/293 

 

Beslut 

Nämnden föreslås fastställa delegationsordningen att gälla från 

och med 2016-03-01. 

 

Sammanfattning 

Nämnden får enligt 6 kap. 33 § kommunallagen, uppdra åt ett 

utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos Region 

Jönköpings län att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 

eller en grupp av ärenden.  

 

Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande 

författningar och av regionfullmäktige beslutade policys samt 

ligga inom budgeterad ram/investeringsplan för berörd 

verksamhet. 

 

§8  
 

 

Systemmätetal/mål inom Nämnden för Trafik, 
infrastruktur och miljö 
Diarienummer RJL 2016/314 

 

Beslut 

Nämnden förslås godkänna periodicitet och omfattning för 

återapportering av systemmätetal/mål 2016. 

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål 

fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016.  
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Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som 

regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom 

alternativa producenter. Regionledningskontoret redovisar förslag 

till periodicitet och omfattning för återrapportering till nämnden 

för Trafik, infrastruktur och miljö.  

 

§9  Kurser och konferenser 
 Regionbildning för framtidens utmaningar, SKL, 

Stockholm, Växjö, Östersund 

Två ledamöter erbjuds delta.  

 Biogasens samhällsnyttor, Energikontoret, Nässjö         

En ledamot från varje parti erbjuds delta.  

 Cykelkonferensen 2016, SKL/Trafikverket, Gävle, 2 

ledamöter erbjuds delta.  

  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Rune Backlund   

 
 


