
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Presidium nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 

Tid: 2016-03-02 08:30 

Plats: Regionens hus, Sal B 

Närvarande: Beslutande: 

Rune Backlund (C) 

Per Hansson (L) 

Jeanette Söderström (S) 

 

Övriga:  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör § 1-5 

Charlotte Jerkelund, nämndsekreterare 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 

Katarina Svärdh, sakkunnig infrastruktur § 6-7 

Lars Wallström, controller  

§1  Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Jönköpings län 
Presidiet har tagit del av trafikförsörjningsprogrammet och 

diskuterar den fortsatta beredningen. Programmet bör gå till 

partigrupperna för diskussion och beredas i nämnden i samband 

med budgetarbetet. Målen i trafikförsörjningsprogrammet utgör 

grund för harmoniera med målsättningarna i budget och 

flerårsplan. Beslut om trafikförsörjningsprogrammet tas av 

nämnden vid junisammanträdet, samtidigt som nämnden fattar 

beslut om förslag till budget. 

§2  Budget och verksamhetsplan 2017 
Nämnden behöver ett underlag som visar intäkter och kända 

kostnadsökningar för 2017. Ett analysmaterial bör vara klart till 

nämndens möte i april, och ett genomarbetat förslag läggs till 

sammanträdet i maj.  

 

Beslutet skickas till: 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

§3  Motion: Barns rätt till en giftfri miljö 
Diarienummer: RJL 2016/425 

 

I en motion till regionfullmäktige föreslår Annica Nordqvist, 

Sibylla Jämting och Mihai Banica Miljöpartiet att fullmäktige 

beslutar 

 

1. Att hälso- och miljökraven skärps i upphandlingen för att 
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få en bättre miljö inom Regionens olika verksamheter där 

barn vistas och säkerställer att inköp sker så att lägstapris 

inte är styrande (se beslut i (EU-parlamentet januari 2014). 

 

2. Att Regionen antar ett handlingsprogram för att en giftfri 

miljö upprättas inom familjecentral, BVC och i andra 

barnmiljöer. Kartläggning och plan skall visa på utbyte av 

inredning, material och hudvårdsprodukter och leksaker 

med mera till mindre hälso- och miljöfarliga ämnen.  

 

3. Att det rensas ut befintliga varor med potentiellt farliga 

kemikalier inom barnmiljöer. 

 

4. Att det ges stöd till verksamheterna att implementera 

kraven på egenkontroll rörande kemikalier i enlighet med 

lagstiftningen.  

 

5. Att det ställs krav på giftfria material vid nybyggnationer 

och renoveringar så att inte nya problem uppstår.  

 

6. Att det implementeras krav mot miljögifter och farliga 

kemikalier (där sådana inte finns) i de delar av 

styrdokument som berör barnmiljöer och att dessa följs 

upp årligen.  

 

7. Att försiktighetsprincipen skall gälla.  

   

Ordföranden föreslår att beredningen av motionen läggs till det 

pågående arbetet med att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram.  

 

Beslutet skickas till: 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

§4 C Motion: om cykelmotion 
Diarienummer: RJL 2015/432 

 

Beslut 

Nämnden föreslås yttra sig enligt förslag och  

 

 Fullmäktige föreslås besluta att avslå förslag 1 och 2 om 
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beslutsunderlag angående hyrcyklar, respektive utredning 

möjlighet att ta med cykel ombord på buss och tåg.  

 Fullmäktige föreslås besluta att bifalla förslag 3 och 4 om 

att uppmuntra anställda till att cykla till sitt arbete, och att 

tillsammans med andra aktörer verka för ökat cyklande 

och trafiksäkerhet för cyklister.  

 

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. I 

motionen föreslås Regionfullmäktige besluta:  

1. att ta fram beslutsunderlag för att kunna satsa på att 

hyrcyklar skall vara en del av kollektivtrafiken. 

2. att utreda möjligheterna för att kollektivtrafikresenärer ska 

kunna ta med cykel ombord på länsbussar och tåg. 

3. att Region Jönköping uppmuntrar och underlättar för sina 

medarbetare att cykla till och från sina arbetsplatser. 

4. att tillsammans med länets kommuner samt berörda 

myndigheter verka för ökat cyklande och ökad 

trafiksäkerhet för cyklister. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tillägg görs angående Regionstyrelsens beslut om att utreda 

möjlighet till förmånscykel för anställda, samt information om 

Regionens stöd till trafiksäkerhetsarbete för oskyddade cyklister 

genom bidrag till NTF.  

Beslutsgång 
Presidiet beslutar att föreslå nämnden att yttra sig enligt förslag 

med tillägg.  

Jeanette Söderström deltar inte i beslutet.  

Beslutet skickas till 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
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§5  Yttrande över skrivelse från patientnämnden 
”Barnperspektivet” - inom vuxenvård med 
behov av sjuk- och behandlingsresor 
 

Diarienummer: RJL 2016/552 

 

Beslut 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta att 

godkänna föreliggande yttrande som svar till patientnämnden.   

 
Sammanfattning  

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor är 

grunden för dagens regelverk för sjuk- och behandlingsresor. I 

berörd lag finns i dagsläget ingen skrivning ang. barnperspektivet. 

 

I regionens regelverk för sjuk- och behandlingsresor regleras 

ersättning till kund som besökt vården i egenskap av patient. 

Regelverket för sjukresor har sin grund i en ersättningslag för 

patienter och frågan är om övriga ersättningar därutöver kan 

koppas till regionens regelverk för sjukresor. 

 

Beslutet skickas till: 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 

§6  Utkast lagrådsremiss, Upphandling av vissa 
kollektivtrafiktjänster 
Diarienummer: RJL 2016/716 

 

Beslut 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta att 

godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Näringsdepartementet.   

 

Regionens jurist närvarar vid sammanträdet för att presentera 

ärendet.  
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Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet beretts 

tillfälle att yttra sig över rubricerad lagrådsremiss. Regionen har 

inget att erinra mot de bearbetningar av tidigare förslag som görs i 

remissen. Regionen anser dock att det vid direkttilldelning inte 

finns skäl att begränsa de tröskelvärden som anges i artikel 5.4. 

EU:s kollektivtrafikförordning. 

 

Beslutet skickas till: 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

§7  Remiss: Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 
2018-2029 
 

Diarienummer: RJL 2016/2552 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås godkänna 

föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet. 

Eventuella ändringar görs vid nämndens sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett 

inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för 

perioden 2018–2029. Region Jönköpings län har getts möjlighet 

att till Näringsdepartementet yttra sig över rubricerat betänkande. 

Remisstiden går ut den 29 februari 2016. Region Jönköpings län 

har fått anstånd med inlämning till den 16 mars 2016. 

 

Beslutsgång 

Katarina Svärdh deltar på presidiets sammanträde och redogör för 

innehållet i yttrandet som delats vid sittande bord. Eventuella 

ändringar kan därför komma att göras vid nämndens 

sammanträde.  

 

Beslutet skickas till: 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 



 

PROTOKOLL 6(7) 

      

 

Presidium nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö 

Tid: 2016-03-02 08:30 

 

 

  

 

§8  Remiss SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens 
finansiering och kommersiella förutsättningar 
 

Diarienummer: RJL 2016/133 

 

Katarina Svärdh deltar på presidiets sammanträde och redogör för 

tänkt upplägg för yttrandet som kommer att skickas ute med 

handlingarna för nämndens sammanträde. Presidiet föreslår att 

man använder texter från Regionens svar till 

Sverigeförhandlingen i yttrandet.  

 

Beslutet skickas till: 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

§9  Delegationsordning för nämnden Trafik, 
infrastruktur och miljö 
 

Diarienummer: RJL 2016/293 

 

Nämnden fattade beslut om en återremiss av 3.1 för ett eventuellt 

tillägg om att samråd med vice ordföranden om möjligt ska ske. 

Likformighet med övriga nämnder bör eftersträvas, ordföranden 

tar kontakt med övriga ordföranden. 

 

Nämnden fattade även beslut om att ändra 4.2.2 där följande 

tillägg gjordes ”Upphandling av trafikentreprenad, rätt att fatta 

tilldelningsbeslut och teckna avtal, enligt av nämnden fastställt 

förfrågningsunderlag.” . Det är emellertid osäkert vilka effekter 

detta får för mindre upphandlingar och om ett tillägg om 

beloppsgränser behövs. Regionledningskontoret får i uppdrag att 

återkomma med information om detta och en kompletterande text 

till delegationsordningen om det är nödvändigt.  

 

Beslutet skickas till: 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
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§10  Allmän information 
Carl- Johan Sjöberg informerar om: 

 Beredning motion Färdtjänst- med rätt till bärhjälp, RJL 

2015/725, remisstiden är förlängd till den 30 april 2016. 

 Kameraövervakning på regionbussar 

 Förstudie för kapacitetsförsörjning i Jönköping; BRT Bus 

rapid transit.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras  

Rune Backlund   

 
 


