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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 65-69 
Tid: 2015-09-21 kl. 15.00-15.45 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C) ordf.  
Per Hansson (FP),  
Jeanette Söderström (S) 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör, 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Lars Wallström controller 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 65 Information, Trafikförsörjningsprogrammet 
Trafikdirektören informerar om arbetet med revideringen av 
Trafikförsörjningsprogrammet. Fyra samråd kommer att 
genomföras i länet. Information kommer att lämnas om tidplanen 
på nämndens möte i oktober. 
 

§ 66 
RJL 
2015/ 
469 

Remiss: Tillsammans för jämlik hälsa och ett 
bra liv i Jönköpings län. Regional strategi och 
handlingsplan 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö besluta 

• Anta regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”. 

Sammanfattning 
Förslag på regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” har tagits fram i bred 
samverkan med lokala och regionala aktörer. Beslut om 
antagande omfattar integrering av jämlik hälsa i politiska och 
verksamhetsnära beslut, stärkt samverkan och samlärande, 
involvering av medborgare i folkhälsoarbetet samt riktade insatser 
till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.  
 
Beräknade omkostnader för genomförande av prioriterade 
aktiviteter i handlingsplanen uppgår till 3 miljoner kronor/år. 
Efter revidering utifrån inkomna synpunkter under remisstiden 
föreslås förslaget antas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Söderström meddelar att hon inte tar ställning i ärendet 
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utan återkommer ev. med synpunkter vid nämndens sammanträde. 
 
 

§ 67 
RJL 
2015/ 
1495 

Remiss: En ny regional planering – ökad 
samordning och bättre bostadsförsörjning 
Beslut 
Presidiet föreslår Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö besluta 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet 

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. 
 

§ 68 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Seminarieserie om Götalandsbanan och 
samhällsutvecklingen, det första 2 okt i Jönköping 
Per Hansson och Jeanette Söderström deltar 

• Seminarium om översiktlig landskapskaraktärsanalys för 
södra Sverige, 14 okt i Jönköping 
Läggs till handlingarna 
 

§ 69 Rapporter  
• Ordföranden rapporterar om kontakten som skett med 

sydsvenskt samarbete. Samarbetet består idag av de fyra 
sydligaste länen men nu har också Hallands och 
Jönköpings län bjudits in att delta i arbetet med 
infrastruktur. 

• Ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar från 
Hearing inför inriktningsplanering om Nationell 
transportplan arrangerat av Trafikverket 

• 1:e vice ordföranden och trafikdirektören rapporterar från 
Årsmöteskonferens Svensk Kollektivtrafik 

• Ordföranden och 2:e vice ordföranden lämnar information 
från möte om framtiden för Halmstad-Nässjö järnväg 
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund   
 
 
 
 
 


