PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-11-03 kl.08.30-12.05

Plats:

Regionens hus, sal B

§10

Remiss: Förslag till samverkanavtal för
Öresundstågtrafiken
Diarienummer: RJL 2016/3290
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
•

godkänna föreliggande yttrande över nytt samverkansavtal
för Öresundstågstrafiken.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av samverkansorganet för
Öresundstågstrafiken givits möjlighet att yttra sig över
rubricerade samverkansavtal.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-25
• Remiss: Dnr 16002933 Förslag till nytt
samverkansavtal för Öresundstågstrafiken daterad
2016-10-12
• Aktieägaravtal för Öresundståg AB
• Bolagsordning för Öresundståg AB
• Förslag till nytt Samverkansavtal för
Öresundstågstrafiken i södra Sverige
• Ägardirektiv för Öresundståg AB
Beslutet skickas till
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
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Missiv
2016-10-25

RJL2016/3290

Jönköpings länstrafik
Avsändare
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Nytt samverkansavtal för
Öresundstågstrafiken
Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö beslutar att
•

godkänna föreliggande yttrande över nytt samverkansavtal för
Öresundstågstrafiken.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av samverkansorganet för Öresundstågstrafiken givits
möjlighet att yttra sig över rubricerade samverkansavtal.

Information i ärendet
Samverkansorganet för Öresundstågstrafiken har gett en tjänstemannagrupp i
uppdrag arbeta fram ett nytt förslag till samverkansavtal för Öresundstågstrafiken.
Gruppen har bestått av representanter från samtliga berörda län (Region Halland,
Region Kronoberg, Region Blekinge, Kalmar Läns landsting, Region Skåne,
Västtrafik AB och Region Jönköpings län). Region Jönköpings län är med som
part i samverkansavtalet med optioner på sträckorna Jönköping – Nässjö/Värnamo
– Alvesta. Eftersom optionerna inte lösts ut är Region Jönköpings län inte ägare
av Öresundståg AB. Det nya samverkansavtalet ska ersätta samverkansavtalet
som tecknades mellan parterna 2009-02-20.
Nuvarande samverkansavtal bygger på att parterna uppdrar åt det gemensamma
bolaget Öresundståg AB att hantera driften. De stora förändringarna i
föreliggande förslag är att Skåne kommer att ta ett större ansvar för den skånska
delen av trafiken och att parterna därmed kommer att ge olika uppdrag till bolaget
och i vissa fall även ge uppdrag åt varandra. Så länge Region Jönköpings län inte
är ägare av Öresundståg AB kommer inte några uppdrag att ges till bolaget.
En annan större förändring är att Samverkansorganets ägandestyrande roll
kommer att hanteras i utskottet för kollektivtrafik inom Regionsamverkan
Sydsverige. Den nya ordningen är tänkt att börja gälla den 1 januari 2017.

Missiv
2016-10-25

Beslutsunderlag
•
•
•

Yttrande över nytt samverkansavtal Öresundstågstrafiken
Remiss Samverkansavtal Öresundstågen
Samverkansavtal Öresundstågen

Beslutet skickas till
Skånetrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

RJL2016/3290

YTTRANDE
2016-10-25

RJL2016/3290

Jönköpings Länstrafik
Avsändare
Skånetrafiken
281 83 Hässleholm

Yttrande över nytt samverkansavtal för
Öresundstågstrafiken
Region Jönköpings län har av samverkansorganet för Öresundstågstrafiken givits
möjlighet att yttra sig över rubricerade samverkansavtal. Regionen har tagit del av
samverkansavtalet och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län är med som part i samverkansavtalet med optioner på
sträckorna Jönköping – Nässjö/Värnamo – Alvesta. Eftersom optionerna inte lösts
ut är Region Jönköpings län i nuläget inte ägare av Öresundståg AB.

Synpunkter på programmet
Eftersom de stora förändringarna i det nya förslaget till samverkansavtal är
ansvarsfördelningen mellan avtalsparterna och Öresundståg AB berörs inte
Region Jönköpings län av förändringarna i nuläget.
Region Jönköpings län ser positivt på förslaget att Samverkansorganets
ägandestyrande roll kommer att hanteras i utskottet för kollektivtrafik inom
Regionsamverkan Sydsverige.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för
Trafik, infrastruktur och miljö
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551 11 Jönköping

Telefon: 036-324001
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: rjl.se

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Organisationsuppgifter
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232100-0057

