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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och 
miljö 
Tid: 2016-11-03 kl.08.30-12.05 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) ordförande 
Per Hansson (L) 
Jeanette Söderström (S) 
 
Övriga:  
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör   
Lars Wallström, controller  
Linda Byman, nämndsekreterare 
Ulf Fransson, projektledare, närvarande § 1-5 
Anna-Karin Malm, serviceresechef, närvarande § 1-4  

§1  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. Ärende 9, 
10, 11 som berör sjukresor och färdtjänst bereds först. 

§2  Motion Socialdemokraterna; Färdtjänst med rätt 
till bärhjälp? 
Diarienummer: RJL 2015/725 
 
Beslut  
Presidiet beslutar att 
 

• fortsätta beredningen av motionen för beslut vid nämnden 
i december 

 
Sammanfattning  
Desiré Törnqvist för Socialdemokraterna har inkommit med en 
motion daterad 2015-03-15: färdtjänst med rätt till bärhjälp. I 
motionen föreslås att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination 
med assistans även på andra platser än den egna bostaden. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09 
• Inkommen motion från socialdemokraterna, Färdtjänst 

med rätt till bärhjälp daterad 2015-03-15 
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och miljö 
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§3  Motion Vänsterpartiet; Hur fungerar egentligen 
våra sjukresor? 
Diarienummer: RJL 2016/966 
 
Beslut  
Presidiet beslutar att 
 

1. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag  

2. återremittera ärendet till presidiet 

Sammanfattning  
Vänsterpartiet har genom Mikael Ekvall inkommit med en 
motion, där man anser att det är dags att genomföra en fördjupad 
utredning kring hur våra sjukresor fungerar. Man föreslår att en 
utredning görs av sjukresesystemet som beaktar tidsapekter, 
samkörningar, möjlighet att ha med vissa husdjur, vård i annan 
region och boendefrågan vid nödvändig övernattning. 
 
Beslutsunderlag  

• Motion, Hur fungerar egentligen våra sjukresor daterad 
2016-03-31 

§4  Skrivelse från Patientnämnden; Regelverk för 
sjuk och behandlingsresor  
Diarienummer: RJL 2016/3262 
 
Beslut  
Presidiet beslutar att 
 

1. Regionledningskontoret får i uppdrag att lämna ett 
skriftligt svar till patientnämnden.  

2. Skrivelsen anmäls som ett anmälningsärende vid nämnden 
2016-11-15  
 

Sammanfattning  
Patientnämnden har inkommit med en skrivelse där man önskar 
en skriftlig återföring i ärendet rörande synpunkter från anhörig 
avseende regelverk kring sjuk- och behandlingsresor.  
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§5  Information och aktuellt 
• Ulf Fransson avrapporterar deltagande vid  

Sverigeförhandlingen 2016-10-27, man diskuterade det 
fortsatta samarbetet samt nyttan av den nya stambanan.  

• Carl Johan Sjöberg, informerar om störningar i 
tågtrafiken. 

• Jeanette Söderström informerar om sitt deltagande vid 
styrgruppsmöte för stambanan.com. 

• Rune Backlund informerar om deltagande vid 
styrgruppsmöte för riksväg 40 och den kommande 
skrivelsen till regeringskansliet. 

• Åtgärder i Program för hållbar utveckling kommer att 
presenteras för nämnden i december. 

• Carl-Johan Sjöberg informerar om pågående rapport om 
biogas. 

• Referensgrupp bestående av politiker från länets 
kommuner planeras för arbetet kring ny 
länstransportplan 2018-2029.  

§6  Informationsärenden till nämnden 
• Presentation av förstudien Fossilfrihet i regional tågtrafik, 

Föredragande: Yvonne Aldentun  
• Aktuell information om tåg och kollektivtrafik. 

Föredragande: Carl-Johan Sjöberg 
• Presentation RUS, Föredragande: Johanna Sjöström 
• Månadrapport, Föredragande: Lars Wallström 
• Upphandlingsfrågor, Föredragande: Carl-Johan Sjöberg 

 

§7  Granskning av diarieföring 
Diarienummer: RJL 2016/2882 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 
 

• Ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 
Regionens revisorer. 
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Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 
2016-09-01 sin granskning av Regionens diarieföring. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om befintliga system och 
rutiner för ärendehantering och allmänna handlingar är 
ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av gällande 
lagstiftning respektive regionens interna regelverk. Revisorerna 
lämnar ett antal rekommendationer.  
 
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som 
regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med 
bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-30 
• Revisorernas granskningsrapport daterad 2016-09-01 

 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§8  Nämndernas ansvar för arkiv- och 
dokumentvård 
Diarienummer: RJL 2016/3339 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att verksamheter inom 
nämndens ansvarsområden 

1. ska hantera handlingar och information enligt 
arkivreglementet och dess bilagor, antagna av fullmäktige 
2016-06-21. 

2. ska regelbundet informera nämnden om verksamheternas 
arbete med arkivvård och arkivorganisation. 

3. ska utse arkivansvariga och arkivredogörare i enlighet 
med dokumenten Riktlinje för arkivansvarigas uppgifter 
och Riktlinje för arkivredogörares uppgifter. Redovisning 
ska göras till nämnden. 
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4. samråd ska ske mellan verksamheten och centrala 
arkivfunktionen innan regionarkivarien beslutar om 
gallring av handlingar och information. 

5. ska följa dokumentet Riktlinje för nämndernas ansvar för 
hantering av arkiv i Region Jönköpings län vad gäller 
arkivvården, arkivorganisation, informationsredovisning 
samt bevarande och långtidsförvaring av digital 
information. 

Sammanfattning  
Enligt Arkivlagen ska varje nämnd ansvara för vården av sitt 
arkiv om inte arkivmyndigheten övertagit det ansvaret. I detta 
ingår att vid registrering av handlingar ta hänsyn till vad som ska 
bevaras och framställa handlingar på rätt sätt. Det innebär också 
att ha en lämplig organisation för arkivarbetet och upprätta de 
dokument som lagen kräver.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-18 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§9  Förlängning Kraftsamling Biogas II 
Diarienummer: RJL 2015/295 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 
 

• Projektet Kraftsamling Biogas II med totala projekttiden 
2015-05-27—2018-09-27, som genomförs av 
Energikontoret Norra Småland inom Region Jönköpings 
län, beviljas regionala projektmedel från det statliga 
anslaget 1:1 med totalt 1 520 676 kr (36 % av godkända 
kostnader), fördelat enligt följande: 
 
År 2017     995 676 kr 
År 2018     525 000 kr 
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Sammanfattning  
Det ursprungliga beslutet om projektet Kraftsamling Biogas II 
fattades av nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 2015-04-
14. Då beviljades medel för projektets två första år och för fortsatt 
finansiering krävdes att projektägaren skickade in en 
förlängningsansökan för åren 2017 och 2018. Projektet är 
finansierat från bland annat regionala fonden (ERUF).  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13 
• Underlag till projektbeslut  
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-09-02 

 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§10  Remiss: Förslag till samverkansavtal för 
Öresundstågtrafiken 
Diarienummer: RJL 2016/3290 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 
 

• godkänna föreliggande yttrande över nytt samverkansavtal 
för Öresundstågstrafiken. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av samverkansorganet för 
Öresundstågstrafiken givits möjlighet att yttra sig över 
rubricerade samverkansavtal. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-25 
• Remiss: Dnr 16002933 Förslag till nytt samverkansavtal 

för Öresundstågstrafiken daterad 2016-10-12 
• Aktieägaravtal för Öresundståg AB 
• Bolagsordning för Öresundståg AB 
• Förslag till nytt Samverkansavtal för Öresundstågstrafiken 

i södra Sverige 
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• Ägardirektiv för Öresundståg AB 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§11  Motion: Lasta på lastcykel 
Diarienummer: RJL 2015/2026 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 
 

1. Första satsen avslås 
2. Andra satsen bifalls 

 
Sammanfattning  
Erik Hugander och Annica Nordqvist har inkommot med en 
motion, Lasta på lastcykel, daterad 2015-10-09 där man föreslår 
att Region Jönköpings län införskaffar ett mindre antal lastcyklar 
för att omgående påbörja internt bruk av lastcyklar. Samt att man 
utreder möjligheterna att ersätta delar av upphandlade 
bil/lastbilstransporter med lastcykel-/cykelbudtjänster. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-24 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§12  Motion: Barns rätt till en giftfri miljö 
Diarienummer: RJL 2016/425 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 
 

• Motionen är besvarad  
 
Sammanfattning  
Miljöpartiet har genom Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting 
(MP) och Mihai Banica (MP) har inkommit med en motion till 
regionfullmäktige gällande barns rätt till en giftfri miljö där man 
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bland annat föreslår att en översyn av miljögifter bör ske. 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§13  Kurser och konferenser 
• Stoppa nedmonteringen av regionala järnvägar, SKL 17 

november. 
Presidiet ges möjlighet att delta. 

• SKL Besöksnäringen på agendan, 7 december, Uppsala 
Presidiet beslutar att avstå från konferensen 

• Kollektivtrafik Syd, 1 december Malmö 
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen 
beviljas delta. 

• Kunskapsseminarium Höghastighetsjärnväg i Sverige, 21 
november i Malmö. 
Presidiet beslutar att Per Hansson (L) och Jeanette 
Söderström (S) beviljas att delta. 

§14  Planering av kommande möte 
Ordföranden förslår att nämnden åker på en 2-dagars studieresa 
under 2017. 

§15  Motion; Seniorkort inom kollektivtrafiken, en 
folkhälso-, jämnställdhets och hållbarhetsfråga 
Diarienummer: RJL 2016/1287 
 
Beslut  
Presidiet beslutar att 
 

• Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag till presidiets sammanträde i december. 
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
ordförande 

  
 
 
 
 
 


