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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö 

Tid: 2016-02-23 13:00-15:50 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande:  

Rune Backlund (C) ordförande 

Ann-Marie Hedlund (L) ersätter Per Hansson (L)  

Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. 

Bengt Petersson (C) 

Gabriella Mohlin (S) ersätter Berry Lilja (S) 

Eva Nilsson (M) 

Elin Rydberg (S) 

Arijana Jazic (S) 

Anders Gustafsson (SD) 

Niclas Palmgren (M) 

David Svensson (S) 

Irene Oskarsson (KD) 

Pernilla Mårtensson (KD) 

Erik Hugander (MP) 

Mauno Virta (V) 

 

Ersättare:  

Lars-Åke Magnusson (KD) 1:e ersättare 

Arne Ekegren (M) 1:e ersättare 

Kew Nordqvist (MP) 1:e ersättare  

Tommy Bengtsson (V) 1:e ersättare 

Simon Johansson (S) 

 

Övriga:  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 

Lars Wallström, controller 

Charlotte Jerkelund nämndsekreterare 

   

§11 Val av justerare 
Nämnden utser Erik Hugander till att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden 

§12  Dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av 

några övriga frågor.  
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§13  Anmälan av informationsärenden 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt 

sammanställning. 

§14  Anmälan av delegationsärenden  
Delegationsärenden anmäls och läggs till handlingarna enligt 

sammanställning. 

§15  Kurser och konferenser  
 Regionbildning för framtidens utmaningar, SKL, 6 april 

Växjö, Erik Hugander och Arne Ekegren deltar för 

nämnden.  

 

§16  Aktuell information 
Rune Backlund och Ulrika Geeraedts informerar om årshjulet för 

budgetprocessen.  

 

§17  Delegationsordning 
Diarienummer RJL 2016/293 

 

Beslut 

Nämnden fastställer delegationsordningen att gälla från och med 

2016-03-01 med tillägg: 

 

4.2.2 där följande tillägg görs ”Upphandling av trafikentreprenad, 

rätt att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal, enligt av nämnden 

fastställt förfrågningsunderlag.”  

 

3.1 återremiss för ett eventuellt tillägg om att samråd med 2:e vice 

ordföranden ska ske. Likformighet med övriga nämnder bör 

eftersträvas i beslutet.  

 

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.  
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Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande 

författningar och av regionfullmäktige beslutade policys samt 

ligga inom budgeterad ram/investeringsplan för berörd 

verksamhet. 

 

Förslag på sammanträdet 

 

3.1 Jeanette Söderström (S) föreslår att ett tillägg görs om att 

samråd med 2:e vice ordföranden ska ske. 

 

3.1 Rune Backlund (C) föreslår en återremiss till presidiet 

angående ett eventuellt tillägg om samråd med 2:e vice 

ordförande för att skapa likformighet med övriga nämnder och 

styrelse.   

  

Elin Rydberg (S) föreslår att tillägg görs under 4.2.2 

”Upphandling av trafikentreprenad, rätt att fatta tilldelningsbeslut 

och teckna avtal, enligt av nämnden fastställt 

förfrågningsunderlag.” 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga beslutar nämnden att fastställa 

delegationsordningen med det förslag till ändring som lämnats på 

sammanträdet samt att återremittera 3.1.  

 

Erik Hugander (MP) lämnar följande protokollsanteckning. 

”Vill härmed påminna och understryka det vår jurist uttalade vid 

dagens sammanträde, nämligen det att delegationsordningen är; 

”ett levande dokument” som vi i nämnden kan ändra när vi vill. ” 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret/Regiondirektör 

§18  
 

 

 

Länstrafikens budget 
Trafikdirektören visar ett förslag till presentation av länstrafikens 

budget, uppdelad på allmän kollektivtrafik och serviceresor. 

Fortsatta uppföljning av länstrafikens budget ska ske på denna 

nivå och uppdelning, enligt bilaga. Återrapportering sker per 

tertial på samma sätt som nämndens systemmätetal. 
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§19  

 

 

 

 

Remissvar regionala 
trafikförsörjningsprogrammet 
Diarienummer: RJL 2015/751 

 

Beslut 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö noterar informationen. 

 

Sammanfattning 

Sammanställningen är ett försök att på ett enkelt vis redovisa de 

huvuddrag som finns i de yttranden som inkommit till Region 

Jönköping avseende revideringen av det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. Det redovisade är företrädesvis 

synpunkter på saknade skrivningar eller skrivningar som inte 

ligger i linje med svarandes uppfattning. De positiva omdömena 

är inte redovisade i någon större utsträckning. 

§20 B 

 

 

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

 

Beslut 

Nämnden godkänner periodicitet och omfattning för 

återapportering av systemmätetal/mål 2016. 

 

Presidiet får i uppdrag att till nämnden rapportera om: 

 användning av förnyelsebara bränslen 

 användning av förnyelsebar el i Regionens lokaler 

 matsvinn på sjukhusen 

 användning av engångsmaterial 

 medarbetarnas resor till arbetsplatsen 

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål 

fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016.  

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.  
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Beslutet skickas till 

Berörda verksamhetsområden 

 

§21  

 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för region 
Östergötland 
Diarienummer RJL 2015/2772 

 

Beslut 

Nämnden godkänner förslaget till yttrande som svar till Region 

Östergötland.  

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Region Östergötland getts 

möjlighet att yttra sig över deras Regionala 

trafikförsörjningsprogram.  

 

Beslutet skickas till 

Region Östergötland 

§22  Projektbeslut Bridging the gap 
Diarienummer RJL 2015/2559 

 

Beslut 

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 
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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. 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen  

§23  Övriga frågor 
 E-post som kommit till enskilda ledamöter. 

 Trafikdirektören informerar om infotainmentsystem i 

busstrafiken samt anropsstyrd trafik, trafikdirektören 

återkommer med en större presentation av närtrafiken. 

  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Rune Backlund Erik Hugander  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


