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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö §§ 43-54 
Tid: 2016-05-31 13:00-16:25 

Plats: Rosensalen  

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) ordförande 
Per Hansson (L) 1:e vice ordförande, §§ 48-54 
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordförande 
Arnold Carlzon (KD) ersätter Bengt Petersson (C) 
Berry Lilja (S) 
Eva Nilsson (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Arne Ekegren (M) ersätter Niclas Palmgren 
David Svensson (S) 
Lars-Åke Magnusson (KD) ersätter Irene Oskarsson  
Erik Hugander (MP) 
Mauno Virta (V) 
Gabriella Mohlin (S), ersätter Arijana Jazic  
Elin Rydberg (S) §§ 43-49 
Simon Johansson (S) §§ 50-54, ersätter Elin Rydberg  
Ann-Marie Hedlund (FP) §§ 43-47 ersätter Per Hansson 
 
Ersättare:  
Arne Ekegren (M) 1:e ersättare 
Ann-Marie Hedlund (FP), 1:e ersättare, §§ 48-54 
Simon Johansson (S), §§ 43-49 
Kew Nordqvist (MP) 1:e ersättare, §§ 43-48 
Tommy Bengtsson (V) 1:e ersättare 
Per Svenhall (SD) 1:e ersättare 
 
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Lars Wallström, controller 
Anna-Karin Malm, Länstrafiken §§ 48-49 
Ulf Fransson, utredare §§ 48-49 

 

§ 43 Val av justerare 
Nämnden utser Eva Nilsson till att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden 

§ 44 Dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av 
följande frågor: 
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• Cykelkonferens 
• Energikontoret  

§ 45 Anmälan av informationsärenden 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt 
sammanställning. 

§ 46 Anmälan av delegationsärenden  
Delegationsärenden anmäls och läggs till handlingarna enligt 
sammanställning.  

§ 47 Aktuell information 
• Månadsrapport och delårsrapport – information av 

Lars Wallström och Carl-Johan Sjöberg.  
Kompletterande information med resandestatistik läggs i 
plattorna. 

• Nya medarbetare till Regionledningskontoret 

§ 48 Motion: Färdtjänst med rätt till bärhjälp - 
Information 
Diarienummer: RJL 2015/725 
 
Information av Anna-Karin Malm, Länstrafiken i ovan 
rubricerade ärende. Redovisning av de remissvar som kommit in 
från länets kommuner. 

 
§ 49 Höghastighetståg/banor – information 

 
Information av Ulf Fransson om aktuellt i ärendet och fortsatt 
process.  
Diskussion och frågor, se även sverigeforhandlingen.se 
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§ 50 Budget och verksamhetsplan 2017 
Diarienummer: RJL 2016/374 
 
Beslut  
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö beslutar  

• Bordlägga ärendet till nästa sammanträde  

Sammanfattning 
Alliansens lägger fram sitt förslag till budget- och 
verksamhetsplan 2017. Ärendet kommer att behandlas vid 
kommande sammanträde den 28 juni.  
 
Beslutsunderlag  

• Budget- och verksamhetsplan daterad 2016-05-31 

§ 51 Motion om cykelmotion 
Diarienummer: RJL2015/432 
 
Beslut 
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö beslutar föreslå 
regionfullmäktige 

• 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.  
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Beslutsunderlag  
• Motionssvar daterat 2016-05-31 samt tjänsteskrivelse 

daterad 2016-02-18 inkl protokollsutdrag från nämnd och 
presidium  

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Erik Hugander yrkar bifall till presidiets förslag.  
 
Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige 

§ 52 Remiss: Vattnets miljömål  
Diarienummer: RJL 2016/536 
 
Beslut  
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö beslutar föreslå 
regionfullmäktige 

• Avge yttrande enligt föreliggande förslag 
 
Sammanfattning  
Länsstyrelsen har gett Region Jönköpings län möjlighet att yttra 
sig över ovan rubricerade remiss. Nämnden beslutar vid dagens 
sammanträde att avge yttrande enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiets sammanträde 2016-05-18 
samt remissunderlag och följebrev från Länsstyrelsen 
daterat 2016-02-24 

 
Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen  
Regionledningskontoret – Regional utveckling 
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§ 53 Justering av vissa biljettpriser 
Diarienummer: RJL 2016/1452 
 
Beslut  
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö föreslår 
regionfullmäktige besluta 

• Justera priserna för resor inom två zoner och med 
länsgiltighet enligt nedanstående förslag från och med 
den 1 juli 2016. 

Reservationer  
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-18 samt  
tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar genom Jeanette 
Söderström avslag på föreliggande förslag. I detta instämmer 
Berry Lilja och Mauno Virta. 
 
Ordföranden med instämmande av Per Hansson, Eva Nilsson, 
Arne Ekegren med flera yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Anders Gustafsson, Sverigedemokraterna meddelar att man 
avstår från att delta i beslutet och återkommer vid fullmäktiges 
behandling av ärendet.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 
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Votering begärs och genomförs med följande 
voteringsproposition:  
JA – till föreliggande förslag innebärande höjning av vissa 
biljettpriser. 
NEJ – avslag på föreliggande förslag. 
 
JA röstar följande ledamöter: Eva Nilsson, Arne Ekegren, Arnold 
Carlzon, Lars-Åke Magnusson, Pernilla Mårtensson, Per 
Hansson och Rune Backlund. 
 
NEJ röstar följande ledamöter: Berry Lilja, Simon Johansson, 
Gabriella Mohlin, David Svensson, Erik Hugander, Mauno Virta 
och Jeanette Söderström.  
 
Anders Gustafsson avstår.  
 
Med ordförandes utslagsröst bifalls föreliggande förslag.  
 
Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige  

§ 54 Övriga frågor  
Följande frågor tas upp för besvarande eller vidare beredning: 
 

• Fråga från Erik Hugander avseende Regionens ansvar för 
biogasproduktion i länet – Presentation av ordföranden 
kring det uppdrag som Kommunalt forum har gett 
regionledningskontoret i frågan.  
Jönköpings kommun inbjuder även till ett seminarie om 
biogas den 7 juni, kl 13-16. Nämndens ledamöter beviljas 
deltagande.  

• Ändring av tid för nämndens sammanträde den 13 
september då detta sammanfaller med Klimatmöte. 
Frågan hanteras vid kommande presidiesammanträde. 

• Erik Hugander föreslår att Energikontoret har en stående 
punkt vid varje sammanträde. Frågan hanteras vid 
kommande presidiesammanträde. 

• Synpunkt om heldagssammanträde under 2017. 
Frågan hanteras vid kommande presidiesammanträde. 
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• Rapport från cykelkonferens vid nästa sammanträde. 
Frågan hanteras vid kommande presidiesammanträde. 

• Önskemål om utbildningar och fördjupningar inom olika 
områden under 2017 framförs.  

 
• Synpunkter framförs på återkoppling till ledamöter när 

anmälan har gjorts till konferenser.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg   

Justeras 

 

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


