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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö  
Tid: 2016-06-15 08:30-10:00 

Plats: Regionens hus, sal B  

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) ordförande 
Per Hansson (L) 
Jeanette Söderström (S) 
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör   
Lars Wallström, controller  
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§1  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag med 
följande tillägg; förslag om bredbandskonferens och bolagstämma 
AB Transitio. 

§2  
 
Informationsärenden 
Månadsrapport för maj månad kommer att redovisas vid 
kommande nämndsammanträde 2016-06-28 tillsammans med 
information om resandeutveckling. 
 
Ordföranden Rune Backlund (C) informera om: 

• Deltagandet vid den nationella konferensen, Byggstart 
Sverige, som Region Jönköpings län arrangerade 
tillsammans med bl.a Västra Götaland och Skåne. 
Konferensen ägde rum i Malmö 2016-06-07. 

• Träff med länets riksdagsmän i Stockholm där fokus var 
stambanorna för höghastighetståg. Presidiet föreslår att 
man fortsätter att marknadsföra länet i frågan för att öka 
kunskapen om stambanornas betydelse. 

 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, informerar om: 

• Slutseminarium om fossilfrihet i tågtrafiken kommer att 
äga rum i Kalmar den 2 september. Förslagsvis kan frågan 
om fossilfrihet tas upp som ett informationsärende i 
nämnden. 
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§3  
 
Budget och verksamhetsplan 2017 
Diarienummer: RJL 2016/374 
 
Sammanfattning 
Partigrupperna M, KD, C och L lade fram förslag till budget med 
verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019 vid 
nämndsammanträdet 2016-05-31. 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Oppositionen återkommer med förslag till budget och 
verksamhetsplan vid nämndsammanträdet 2016-06-28. 
 

§4  
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Jönköpings län, revidering 
Diarienummer: RJL 2015/741 
 
Presidiet föreslår att 

• Förslag till beslut till revideringen av det Regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län, 
presenteras vid nämndsammanträdet 2016-06-28. 

 
Sammanfattning 
Regionalt trafikförsörjningsprogram fastställdes av 
landstingsfullmäktige 2012. Efter samråd med kommuner, 
landsting/regioner och andra intressenter har trafikförsörjnings-
programmet reviderats. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09 
• Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län 

med bilaga 
• Remissvar vid revidering av det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet behandlas i 
respektive partigrupper. förslag till beslut läggs fram vid 
nämndsammanträdet 2016-06-28. 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö. 

§5  
 
Motion – Färdtjänst med rätt till bärhjälp 
Diarienummer: RJL 2015/725 
 
Beslut 
Presidiet beslutar att 

• bordlägga motionen till kommande presidiemöte. 
 
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  

• Inkommen motion från socialdemokraterna daterad   
2015-03-15. 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09. 

§6  
 
Remiss: Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik 
Diarienummer: RJL2016/1405 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet. 

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade lagförslag om 
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tilläggsavgift i kollektivtrafik. Region Jönköpings län ställer sig 
bakom förslaget att en transportör som avser att tillämpa systemet 
med tilläggsavgift själv ska bestämma storleken på avgiften 
anpassad till den trafik som den enskilde transportören bedriver, 
dock inom en i lagen högsta angiven gräns. Samt att det ska 
finnas en tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över att 
den som tillämpar lagen följer dess föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 

• Inkommet förslag från näringsdepartementet, ny lag om 
tilläggsavgift i kollektivtrafik. 

• Länstrafikens tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26  
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö. 

§7  
 
Remiss: Remiss Jönköpings kommun, program 
för hållbar utveckling- miljö 2017-2025 
Diarienummer: RJL2016/1565 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till Jönköpings 
kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har genom Jönköpings länstrafik getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerat program från Jönköpings 
kommun. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26 
• Remiss, program för hållbar utveckling – miljö 2017-2025 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö. 
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§8  
 
Granskning av årsredovisning 2015 
Diarienummer: RJL2016/1149 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 
regionens revisorer. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 
2016-04-07 sin granskning av regionstyrelsens årsredovisning för 
2015. 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 2016-05-31 
• Granskningsrapport 2015 daterad  

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö. 

§9   Kurser och konferenser 
• Klimatkonferens, 13 september Jönköping. 

1 ledamot från varje parti erbjuds att delta. 
• 250 möjligheter, 7-8 september Jönköping. 

3 ledamöter erbjuds att delta. 
• SKL presidiekonferens, 23 nov Stockholm 

Deltagande vid konferensen tas upp vid nästa 
presidiemöte. 

• Årsstämma, Svensk kollektivtrafik, 18 oktober Göteborg. 
Ordföranden deltar. 

• Bolagsstämma AB Transitio. 
Ordföranden deltar.   

• RUS-konferens, 23 november Jönköping 
Samtliga ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta 
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§10  Planering inför kommande sammanträden 
Planering och diskussion. 

• Förslag om att flytta nämndsammanträdet den 13 
september då detta sammanfaller med klimatkonferensen 
avslås. Presidet bedömer att fastställt datum den 13 
september gäller. 

• Eventuella heldagssammanträden 2017, utbildningar och 
fördjupningar kommer att planeras in i 
sammanträdeskalendern för 2017.  

• Förslag från Erik Hugander om att Energikontoret ska få 
en stående punkt vid nämndsammanträdena avslås. 
Energikontoret kallas in till nämnden för information vid 
behov. 

• Länstrafiken informerar om tillfälligt indragna nattbussar 
vid kommande nämndsammanträde. 

• Inkommen motion; Hur fungerar våra sjukresor RJL 
2016/966 tas upp vid nästa presidiemöte. 

§11  
 
Övriga frågor 

• Region Jönköpings län och Länsstyrelsen planerar att 
anordna en gemensam bredbandskonferens den 8 
december. Ulrika Geeraedts får i uppdrag att arbeta vidare 
med frågan. 

• Per Hansson (L) informerar om att Baltic Link kommer att 
höja medlemsavgiften från 15 000:- till 18 000:-.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras  
 
 
Rune Backlund 
 


