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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och 
miljö 
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25 

Plats: Regionens hus sal B 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) ordförande 
Per Hansson (L) 
Jeanette Söderström (S) 
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Ann-Karin Malm, serviceresechef, närvarande §§ 1-6   
Lars Wallström, controller  
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

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

§2  Aktuell information 
• Region Jönköpings län anordnar Europaforum i maj 2017, 

exakt datum är ännu inte fastställt. 
• Jeanette Söderström rapportera från stambanan.com. 

Presidiet efterfrågar en specifikation över vilka rapporter 
som tagits fram fördelat över kommunerna.  

• Rune Backlund informerar från styrgrupperna Krösatågen 
och åtgärdsstudierna för riksväg 40. 

§3  
 
Informationsärenden till nämnden 

• Projekt Regionala strukturbilder för Jönköpings län RJL 
2016/3567, Sofia Wixe 

• Månadrapport, Lars Wallström 
• Aktuellt, Carl Johan Sjöberg 

§4  Överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för Krösatågsystemet 
Diarienummer: RJL 2016/3732 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

1. Godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän 
trafikplikt  
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2. Om allmän trafikplikt på sträckor inom Jönköpings län  
3. Om allmän trafikplikt på sträckor från/till Jönköpings län 

till viktiga målpunkter i intilliggande län 
(länsöverskridande resor) 

Sammanfattning  
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands, 
Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands 
län avser att tillsammans upphandla trafiken inom 
Krösatågsystemet. Inför upphandlingen träffas denna 
överenskommelse som sedan ligger till grund för att respektive 
län eller region tar beslut om allmän trafikplikt på berörda 
sträckor. 
 
Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik utses som 
gemensam administratör och kontakt för trafikoperatören för 
kommande trafikavtal. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
• Förslag till överenskommelse inför beslut om allmän 

trafikplikt till Krösatågsystemet daterad 2016-11-22 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§5  Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp 
Diarienummer: RJL 2015/725 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• motionen är besvarad 

Sammanfattning  
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med 
rätt till bärhjälp” med yrkande om 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. 
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Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03 
• Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15 
• Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09 
• Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24 
• Inkomna remissyttranden 
• Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rune Backlund föreslår att motionen är besvarad. 
Jeanette Söderström lämnar besked vid nämndens sammanträde. 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§6  Motion - Hur fungerar egentligen våra 
sjukresor? 
Diarienummer: RJL 2016/966 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• Bifalla motionen 
 
Sammanfattning  
Mikael Ekvall (V) har inkommit med en motion, Hur fungerar 
egentligen våra sjukresor, där han föreslår att en utredning görs av 
sjukresesystemet som beaktar tidsaspekten, samåkning, möjlighet 
att ha med vissa husdjur, vård i annan region och boendefråga vid 
nödvändig övernattning. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
• Protokollsutdrag från presidiet daterad 2016-11-03 
• Protokollsutdrag  från Länspensionärsrådet 2016-09-15 
• Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05 
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• Synpunkter från Länsrådet för funktionsnedsättningar 
2016-10-14 

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

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rune Backlund föreslår att motionen bifalls och samordnas med 
motionen, Sjukresesystemet anapassat till dagens behov, RJL 
2015/1824, som beretts i nämnden för Folkhälsa sjukvård 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 

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

• Motionen är besvarad 

Sammanfattning  
Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) och Mihai Banica 
(MP) har inkommit med en motion om Barns rätt till en giftfri 
miljö. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22 
• Protokollsutdrag från nämnden 2016-11-15 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-29 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22 
• Motion från MP, Barns rätt till en giftfri miljö daterad 

2016-02-16  
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 
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§8  Program för hållbar utveckling i region 
Jönköpings län 2017-2020, Åtgärder 
Diarienummer: RJL 2016/2818 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• Fastställa åtgärder i Program för hållbar utveckling i 
Region Jönköpings län 2017 – 2020 inom 
framgångsfaktorerna Vi är klimatsmarta, Vi använder 
våra resurser klokt och Vi bidrar till en sund livsmiljö. 

 
Sammanfattning  
Program för hållbar utveckling 2017 – 2020 har antagits i 
regionfullmäktige 1 november 2016. Programmet kompletteras 
med beslut om åtgärder som bör revideras en gång per år. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22 
• Program för hållbar utveckling 2017-2020. Mål, inriktning 

och åtgärder 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§9  Budget och verksamhetsplan 2017  
Diarienummer: RJL 2016/374 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden godkänna 

1. Redovisat förslag till budget för nämndens centralt 
budgeterade anslag  

2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017 
för Länstrafiken  

3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för 
återrapportering av mätetal/mål inom nämndens 
ansvarsområde 2017 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i budget 2017 uppdragit till regionstyrelsen 
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och nämnder att senast i december 2016 fastställa budget och 
verksamhetsplan för de delar av verksamheten som utförs i egen 
regi. I budget ska konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder 
för finansiering. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 
• Verksamhetsplan 2017, Länstrafiken 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jeanette Söderström deltar ej i beslutet och meddelar att 
Socialdemokraterna kommer att lämna en skrivelse utifrån eget 
budgetyrkande vid nämndens sammanträde. 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§10  Samverkande planering i Södra Vätterbygden 
Diarienummer: RJL 2016/3174 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• Jönköpings kommun 275 000 kr (2017 – 275 000 kr) i 
projektmedel för genomförandet av projektet 
Samverkande planering i Södra vätterbygden. I anspråk 
tas medel från 2016 års Regionala Utvecklingsmedel.   

 
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 
medfinansiering infrias. 

Sammanfattning  
Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för att få en 
mer sammanhållen bostads- och infrastrukturplanering i de fyra 
deltagande kommunerna; Jönköping, Habo, Mullsjö och 
Vaggeryd.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-09-29 
• Underlag till projektbeslut 
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Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

§11  Stöd till anläggning av kanalisation för 
bredband 
Diarienummer: RJL 2016/3511 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden bevilja: 

• Statligt stöd till Fiber 35 (769627-7578) med maximalt 
373 362 kr för anläggning av kanalisation i området 
Åtterås i Gislaves kommun. Det beviljade stödet utgör ca 
50 % av angivna kostnader. 
 

Sammanfattning 
Projektet avser att anlägga kanalisation i området Åtterås i 
Gislaveds kommun. Sträckan kanalisation beräknas till ca 12 600 
meter och möjliggör för ca 91 hushåll och ca 50 företag att i ett 
senare skede kunna ansluta sig till bredband genom fiber. 
Projektet avser en samförläggning med el vilket genomförs av 
Eon.  
 
Projektet har valts ut genom prioritering av möjliga ansökningar 
genom tre stycken utvalskriterier:  

1. Inkommen ansökan via landsbygdsprogrammet med en 
poäng som understiger 500 poäng, 

2. Projektet innehåller en avgränsad kostnadspost som avser 
samförläggning, 

3. Prioritering av tidigast inkommen ansökan i 
landsbygdsprogrammet. 

 Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-02 
• Ansökan om kanalisationsstöd  
• Underlag tillprojektbeslut 

 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 
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§12  Stöd till anläggning av kanalisation för 
bredband (SFS 2008:81), Beslut om utbetalning 
Diarienummer: RJL 2016/3112 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja utbetalning till 
Jönköpings Energi AB för följande projekt: 
  

1. Kanalisation i området Broddstorp, i Jönköpings kommun. 
Det statliga stödet fastställs till 148 000 kronor. Det 
beviljade stödet utgör 44 % procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3504-2014.  
 

2. Kanalisation i området Vättersmålen, i Jönköpings 
kommun. Det statliga stödet fastställs till 70 500 kronor. 
Det beviljade stödet utgör 44 % procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3510-2014.  
 

3. Kanalisation i området Brunnström, i Jönköpings 
kommun. Det statliga stödet fastställs till 119 000 kronor. 
Det beviljade stödet utgör 48 % procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3513-2014.  
 

4. Kanalisation i området Östra Uddarp, i Jönköpings 
kommun. Det statliga stödet fastställs till 109 000 kronor. 
Det beviljade stödet utgör 46 % procent av stödunderlaget.  

Länsstyrelsens diarienummer: 341-3514-2014.  

Sammanfattning  
Slutredovisningen av projekten som genomförts i områdena 
Broddstorp, Vättersmålen, Bunnström och Östra Uddar har 
ganskats och godkänts av Region Jönsköpings län. Projekten har 
genomförts i Jönköpings kommun av Jönköpings Energi AB.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-17 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 
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§13  Kurser och konferenser 
• Workshop biogas och fordonsgas, 12 december 

Energicentrum Jönköping 
Presidiet beslutar att en från varje parti ges möjlighet att 
delta. 

• Hearing Trafikverket ny infrastrukturplan, 7 februari 
Presidiet deltar. 

• Transportforum 2017, 10-11 januari Linköping 
Presidiet ges möjlighet att delta. 

• Miljöbalksdagarna 2017, 23-24 mars, Stockholm  
Presidiet beslutar att avstå från konferensen. 

§14  Planering av kommande möte 
• Presentation i nämnden i januari av den nya miljöchefen 

Maria Cannerborg 
• Information lämnas i nämnden i januari angående 

underlag vid upphandling.  
• Årshjul till presidiet. 
• Informationsärende till nämnden om ny länstransportplan 

2018-2029. 

§15  Övriga frågor 
Information om flyglinjen kommer att redovisas i nämnden efter 
årsskiftet.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
ordförande 
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Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


