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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö  

Tid: 2016-05-18 08:30-10:50 

Plats: Regionens hus, sal B  

Närvarande: Beslutande:  

Rune Backlund (C), ordförande 

Per Hansson (L) 

Jeanette Söderström (S) 

 

Övriga:  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör   

Lars Wallström, controller 

  

§1  Inledning 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat.  

Samtliga närvarande ledamöter redovisade enligt ovan. 

§2  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 

§3  Aktuell information 
Regional utvecklingsdirektör informerar om: 

 Höghastighettågsfrågan – nämnden kommer att få aktuell 

information vid kommande sammanträde. Informerar även 

om de debattartiklar som skrivits om detta 

 

Trafikdirektören informerar om: 

 Underlag inför besvarande av motion: Färdtjänst med rätt 

till bärhjälp, dnr: RJL 2015/725. Informerar om inkomna 

remissvar. Ärendet som ett informationsärende med 

föredragning vid kommande nämndsammanträde 

§4  Månadsrapport 
Information av Lars Wallström och Carl-Johan Sjöberg kring 

kommande delårsrapport som håller på att sammanställas. 

Redovisning vid kommande nämndsammanträde. 
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§5  Inkommen skrivelse avseende seniorbusskort 
Diarienummer: RJL 2016/707 

 

Beslut  

Presidiet beslutar att 

 Besvara skrivelse som är inkommen från 

pensionärsorganisationer i Jönköpings kommun med att vi 

har mottagit skrivelse samt att den kommer att behandlas i 

samband med behandling av motion: Seniorkort inom 

kollektivtrafiken – en folkhälso- jämställdhets- och 

hållbarhetsfråga, Dnr: 2016/1287 

 

Sammanfattning  

Pensionärsorganisationer inom Jönköpings kommun har skrivit en 

skrivelse angående speciellt seniorbusskort. Nämnden har att 

behandla ovan rubricerade motion med samma innehåll och 

kommer att meddela att skrivelsen behandlas i samband med att 

motionsbehandling.  

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från pensionärsorganisationer inom Jönköpings 

kommun daterad 2016-03-04 

 

Yrkanden förslag vid sammanträdet 

Presidiet föreslår att motionen behandlas vid nästa sammanträde 

med presidiet. 

 

Beslutet skickas till  

Berörda pensionärsorganisationer inklusive skrivelse  

§6  Budget- och verksamhetsplan 2017 
Information om budgetprocess. M, KD, C och L kommer att 

presentera sitt budgetförslag vid kommande nämndsammanträde. 

Budgetförslaget kommer presenteras på sammanträdet d v s något 

utskick av detta kommer inte kunna göras p g a tidsfaktor. 

Socialdemokraterna och övriga partier presenterar sin budget på 

sammanträdet därefter.  
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§7  Motion om cykel motion 
Diarienummer: RJL 2015/432 

 

Beslut  

Presidet föreslår att nämnden besluta att 

 

 Bifalla motionen  

 

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:  

 att ta fram beslutsunderlag för att kunna satsa på att 

hyrcyklar skall vara en del av kollektivtrafiken. 

 att utreda möjligheterna för att kollektivtrafikresenärer ska 

kunna ta med cykel ombord på länsbussar och tåg. 

 att Region Jönköping uppmuntrar och underlättar för sina 

medarbetare att cykla till och från sina arbetsplatser. 

att tillsammans med länets kommuner samt berörda myndigheter 

verka för ökat cyklande och ökad trafiksäkerhet för cyklister.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-18 inkl protokollsutdrag 

från nämnd och presidium  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår att motionen bifalls och att yttrande utgår 

från tjänsteskrivelsen med kompletterande information i ärendet. 

Motionen behandlas av nämnden vid kommande sammanträde. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö  
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§8  Remiss: Vattnets miljömål  
Diarienummer: RJL 2016/536 

 

Beslut  

Presidet föreslår att nämnden besluta att 

 

 Behandla remissyttrande för Vattnets miljömål vid 

kommande sammanträde 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har gett Region Jönköpings län möjlighet att yttra 

sig över ovan rubricerade remiss.  

Vid dagens sammanträde föreligger inget förslag till yttrande över 

remissen.  

 

Beslutsunderlag  

 Remissunderlag och följebrev från Länsstyrelsen daterat 

2016-02-24 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår att remissyttrandet behandlas vid kommande 

sammanträde, men att nämnden får ta ställning till detta.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö  

§9  Justering av biljett priser 
Diarienummer: RJL 2016/1452 

 

Beslut  

Presidet föreslår att nämnden besluta att 

 Justera priserna för resor inom två zoner och med 

länsgiltighet enligt nedanstående förslag från och med  

1 juli 2016 

 

Sammanfattning  

Mot bakgrund av att biljettintäkterna, för så kallade Resplusresor, 

har minskat i samband med förändringen av pris- och zonsystemet 

föreslås en justering av vissa biljettpriser från och med juli 2016. 
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Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Jeanette Söderström meddelar att hon inte deltar i beslutet utan 

återkommer vid nämndsammanträdet i ärendet. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö  

§10  Kurser och konferenser 
 Inbjudan till remissmöte den 2 juni avseende 

transportinfrastrukturplaneringen med fokus på 

godstransporter – Regionen är representerad vid detta 

möte 

 250-möjligheter den 7-8 september i Jönköping –  

deltagande tas upp på nästa presidium  

 Framtidens stambanor binder samman Sverige - 

den 7 juni i Malmö  

Beviljas delta: 1 ledamot från varje parti 

§11  Planering inför kommande sammanträden 
Planering och diskussion. 

 Sammanträden före sommaren med behandling av 

budget- och verksamhetsplan 

 Sammanträde i september – hållbarhetsprogram 

 Sammanträden under hösten bör frågor kring 

digitalisering/bredbandsstrategi, biogasfrågor hanteras 

§12  Inkomna motioner  
Följande motioner har kommit in till nämnden för beredning: 

 

 Hur fungerar våra sjukresor? 

Diarienummer: RJL 2016/966 

Uppdrag till regionledningskontoret att ta fram underlag 

för beredning av motion 
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 Seniorkort inom kollektivtrafiken – en folkhälso- 

jämställdhets- och hållbarhetsfråga 

Diarienummer: 2016/1287 

Uppdrag till regionledningskontoret att ta fram underlag 

för beredning av motion. 

Motionen tas upp för beredning på nästa 

presidiesammanträde.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Rune Backlund   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


