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PROTOKOLL 1(2) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 23-28 
Tid: 2015-04-22 kl.08.30-09.20 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C) ordf.  
Per Hansson (FP),  
Jeanette Söderström (S) 
 
Övriga: Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 23 Information om budgetarbetet 
Ordföranden lämnar information om tidsplan för arbetet med 
budgeten. En första introduktion inför arbete ges på nämndens 
möte 6 maj. Ett ordentligt underlag presenteras på presidiets möte 
20 maj för genomgång på nämndmötet 2 juni. Nämnden har sedan 
ett extra nämndmöte för beslut om budgeten den 12 juni. 
Till den nya budgeten ska en ny text om Regional utveckling tas 
fram med koppling till den Regionala utvecklingsstrategin. 
Strategiska mål och handlingsplaner inom infrastruktur och miljö 
ska också formuleras. Avgifter och reglementen ska också gås 
igenom. 
 

§ 24 
RJL 
2015/ 
400 

Remiss Hälsans miljömål åtgärdsprogram 
2016-2020 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
besluta 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Länsstyrelsen getts möjlighet att 
yttra sig över rubricerade remiss. 

§ 25 
RJL 
2015/ 
341 

Samråd kring förslag till åtgärdprogram för 
havsmiljön; bakgrund och förutsättningar 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
besluta 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Södra 
Östersjöns vattendistrikt, Västerhavets vattendistrikt och 
Havs- och vattenmyndigheten. 
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Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av ovanstående myndigheter getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade program. 

§ 26 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Vattenstämman 2015, 19-20 maj i Sundsvall 
Läggs till handlingarna 

• Förhandsinformation: Trafik och gatudagarna 19-20 okt 
Tas upp igen när ett fullständigt program kommer. 

§ 27 Inför nämndens sammanträde 
Beslut 
Presidiet beslutar att utbildningsinslaget om Miljö och klimat 
kombineras med information om revidering av programmet för 
hållbar utveckling 2013-2016. Inslaget läggs sist på 
dagordningen. 

§ 28 ÅVS Jönköpingsbanan, Värnamobanan och 
Y:et 
Ordföranden lämnar information om det pågående arbetet med 
dessa banor.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund   
 
 


