
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Presidium nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö 
Tid: 2016-04-13 13:30 

Plats: Regionens hus, sal C 

Närvarande: Beslutande: 
Rune Backlund (C) ordf. 
Per Hansson (L)  
Jeanette Söderström (S)  
 
Tjänstemän: 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Lars Wallström, controller 
Charlotte Jerkelund, nämndsekreterare 
  

§1  Aktuell information 
• Kommande sammanträde med studieresa 

Ledamöter och första ersättare deltar, frånvaro meddelas 
till sekreterare. Dessutom bjuds tjänstemän från JLT, 
energikontoret och bland Regionens miljösamordnare in. 
 

• Trafikförsörjningsprogrammet, beredning ska ske i 
partigrupper. Ett förslag till program presenteras vid 
nämnden sammanträde i maj, men beslut tas på 
sammanträdet i juni. Ärendet kommer att följa 
budgetprocessen. 
 

• Carl-Johan Sjöberg informerar om kommande strategiska 
upphandlingar samt lämnar närmare information om 
Krösatågsupphandlingen. Presidiet får även information 
om Värnamoprojektet för utbyggd stadstrafik med el-
hybrider.  

§2  Budget och verksamhetsplan 
Diarienummer: RJL 2016/374 
 
Carl- Johan Sjöberg informerar om förutsättningar för allmän och 
särskild trafik inför budget 2017. 

§3  Bussdepå i Jönköping 
Regionsstyrelsens arbetsutskott kommer behandla ett förslag om 
uppdrag titta på möjligheter till inköp av mark som på ett 
kostnadseffektivt sätt tillgodoser behovet. Presidiet instämmer i 
analysen av Länstrafikens behov av en utökad bussdepå i 
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Jönköping. 
 

§4  Remiss Trafikförsörjningsprogram Västra 
Götalandsregionen 
Diarienummer: RJL 2016/362 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att nämnden godkänner föreslaget till yttrande 
som svar till Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd.  
 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Västra Götalandsregionens 
kollektivtrafiknämnd givits möjlighet att yttra sig över rubricerade 
program.  
 
Beslutet skickas till: 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

§5  Motion – om cykelmotion 
Diarienummer: RJL 2015/432 
 
Beslut: Presidiet fortsätter beredningen av motionen för beslut 
vid nämndens sammanträde i maj.  
 
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 
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myndigheter verka för ökat cyklande och ökad 
trafiksäkerhet för cyklister. 

§6  Översiktsplan Gislaveds kommun 
Diarienummer: RJL 2016/664 
 
Beslut: Presidiet vill ta reda på om det finns möjlighet att besluta 
om yttrande angående översiktsplanen vid nämndens 
sammanträde i maj.  
 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Gislaveds kommun getts möjlighet 
att yttra sig över rubricerade översiktsplan 

§7  Kurser och konferenser 
 

• Kollektivtrafikdagen 2016, 12 maj, Stockholm, 1 ledamot 
från allians respektive 1 från opposition erbjuds delta. 

• Hållbar regional utveckling, 24 maj, SKL, Stockholm. 
Presidiet deltar om de har möjlighet. 

§8  Övriga frågor 
Sammansättningen på styrgrupp Energikontor Norra Småland 
diskuterades.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Rune Backlund   
 
 


