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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 14-26
Tid:

2018-02-27 kl.13.00-16.50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Elin Rydberg (S) närvarande §§ 14-20
Gunnar Pettersson (S) ersätter Elin Rydberg (S) §§ 21-26
Gabriella Mohlin (S)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M) deltar inte vid §20 p. 6 pga. jäv
Arne Ekegren (M) ersätter Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)
Ersättare:
Gunnar Pettersson (S)
Peter Holkko (S)
Per Svenhall (_)
Carina Johansson (C) närvarande §§ 14-22
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Stig-Arne Tengmer (L) närvarande §§ 14-20
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör §§ 14-20
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Nina Uddenberg, studerande §§ 14-20 p. 5
Ulrika Finndahl, studerande §§ 14-20 p. 5
Christine Leppänen, Trafik- och planeringschef §§ 14-20
Erik Andersson, Trafikutvecklare §§ 14-21
Charles Tholin, utvecklare Länstrafiken §§ 14-20
Jan Karlsson, utvecklingsansvarig Jönköpings Länstrafik
närvarande §§ 14-20
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 21-22
Carlos Pettersson, enhetschef energikontoret § 21
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Jonas Ekström, kommunikatör energikontoret § 21
Linda Byman, nämndsekreterare

§14

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Erik Hugander (MP) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§15

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag
Nämnden godkänner att Nina Uddenberg och Ulrika Finndahl
deltar vid dagens sammanträde.

§16

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2018/36
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§17

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2018/30
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§18

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för januari,
2018 anmäls läggs till handlingarna.

§19

Anmälan av kurser och konferenser
•
•

Europaforum 9 maj i Alvesta,
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
beviljas delta vid konferensen.
Klimatrådet, seminarium om utbyggnad av publik
laddinfrastruktur i Jönköpings län, 10 april Jönköping
1 per parti beviljas delta vid konferensen.
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§20

Informationsärenden och aktuellt
1. Kristina Athlei informerar om processen kring
revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin för
länets utveckling.
2. Jan Karlsson utvecklingsansvarig vid Jönköpings
Länstrafik informerar om nytt biljett och betalsystem med
nationell standard i samarbete med Samtrafiken.
3. Carl-Johan Sjöberg redogör för Länstrafikens verksamhet
och budgetram 2018 för allmän trafik och sjukresor.
4. Redovisning av Länstrafikens interna kontrollplan 2017,
metod, väsentlighets och riskbedömning samt punkter för
2018.
5. Aktuell information; ökat resande för stadstrafiken i
Värnamo, problem med inställda turer i stadstrafiken.
6. Christine Leppänen informerar om regionbussupphandling, juni 2020.

§21

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län
Diarienummer: RJL 2018/218
Beslut
Nämnden föreslå regionfullmäktige
• godkänna överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län.
Sammanfattning
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och
användning i länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring
biogas i Jönköpings län. Utifrån detta beslut har en utredning
gjorts som innehåller olika alternativ till framtida lösningar. Nu
föreligger ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i
Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende främjande av
produktion och användande av biogas.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24
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•
•
•
•
•
•

Missiv till Överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län 2018-01-23
Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-0108
Samverkan för biogas i Jönköpings län
Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län, Bilaga 1
Förstudie uppdragsbeskrivning, Bilaga 2-4
Samråd om biogasutredningen, sammanställning Bilaga 5

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden informerar om att efter synpunkter från kommunerna
kan vissa av kommunernas åtaganden i överenskommelsen
behöva justeras. Eventuell revidering behandlas vidare i
styrgruppen och kommunalt forum.
Irene Oskarsson (KD) Bengt Pettersson (C), Jeanette Söderström
(S), Eva Nilsson (M), Per Hansson, (L), Mauno Virta (V) och
Erik Hugander (MP) med flera yrkar bifall till förslaget.
Anders Gustafsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet utan återkommer i frågan till styrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§22

Remiss - Grön Handlingsplan 2018-2022
Diarienummer: RJL 2017/3070
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Länsstyrelsen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Grön
handlingsplan 2018-2022. Handlingsplanen är resultatet av ett
samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram
regionala åtgärdsprogram för miljömålen, handlingsplan för grön
infrastruktur och åtgärder för nå friluftsmålen.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
• Förslag till yttrande daterat 2018-02-27
• Remiss - Grön handlingsplan 2018-2022
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
§23

Remiss - Förslag till förordning om avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
Diarienummer: RJL 2018/168
Beslut
Nämnden
1. Föreslår att yttrandet kompletteras med att man bör
eftersträva gemensamma regelverk i hela landet samt att
det är önskvärt att samordna länsöverskridande resor.
2. Yttrandet kompletteras med att förslaget bör omfatta även
ungdomar som åker med särskild kollektivtrafik och som
inte kan åka med linjelagd kollektivtrafik.
3. Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Näringsdepartementet, med redovisade tillägg.
4. Ger Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
färdigt förslag till hur avgiftsfri kollektivtrafik för
skolungdomar under sommarlovet kan införas.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss Förslag till förordning om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar. Region Jönköpings län har tagit del
av förslaget och ser positivt på det statliga stödet vilket skulle
innebära att länets skolungdomar har möjlighet att åka linjelagd
kollektivtrafik helt avgiftsfritt under sommarlovet. Den korta
förberedelsetiden kan dock innebära att det blir svårt att hitta bra
lösningar inför sommarlovet 2018.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
• Förslag till yttrande 2018-02-27
• SFS, Förordning om stöd att främja fri kollektivtrafik för
ungdomar
• Promemoria N2018/00192/SUBT PM till förslag till
stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson(M) yrkar att yttrandet kompletteras med att förslaget
bör omfatta även ungdomar som åker särskild kollektivtrafik.
Anders Gustafsson (SD) och ordföranden yrkar bifall till Eva
Nilssons förslag.
Ordförande föreslår att yttrandet kompletteras med att man bör
eftersträva gemensamma regelverk i hela landet samt att det är
önskvärt att samordna länsöverskridande resor. Nämnden ställer
sig bakom förslaget.
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
§24

Motion - Pendlare behöver fler morötter och
mindre piska
Diarienummer: RJL 2017/1267
Beslut
Nämnden
1. Avslår första och andra att-satserna
2. Bifaller tredje att-satsen
Reservation
Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
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Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta har inkommit med en motion från
Vänsterpartiet i motionen föreslås:
• Att ett införande av subventionerade pendlarbiljetter i de
centrala tätorter som har pendlarparkeringar utreds.
• Att Region Jönköpings län tar initiativ till att samarbeta
med kommunerna i frågan eftersom varje kommun i länet
har unika förutsättningar för pendlartrafik och eventuella
pendlarbiljetter.
• Att Regionen uppmuntrar och medverkar till framtida
pendlarparkeringar.
Efter behandling i presidiet har förslag till beslut tagits fram.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
• Motion Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mauno Virta (V) och Erik Hugander (MP) yrkar bifall till
motionen i sin helhet.
Jeanette Söderström (S) yrkar avslag till 1:a att satsen samt bifall
till 2:a och 3:e att-satsen.
Ordföranden yrkar bifall till presidiets förslag om att avslår 1:a
och 2:a att-satserna samt bifall till 3:e att-satsen
Beslutsgång
Ordföranden ställer samtliga yrkanden under proposition och
finner presidiets förslag antaget om avslag till 1:a och 2:a attsatserna samt bifall till 3:e att-satsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Nämnden
• Överlämnar följande synpunkter till nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
”Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö hänvisar till
det budgetbeslut som tagits i regionfullmäktige angående
barnkulturpeng och att skolorna själva arrangera och
finansierar eventuella transporter. Ansvaret ligger således
hos kommunerna på samma sätt som att exempelvis
skolkorten finansieras av kommunerna.
Region Jönköpings län kan enligt rådande lagstiftning inte
via subventioner finansiera skolungdomars resor under
skoltid.”
Reservation
Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
• Att Region Jönköpings län, som ansvarig för
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira
för skolklasser från hela länet.
• Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Motionen har remitterars från Nämnden för arbetsmarkand
näringsliv och attraktivitet för att inhämta synpunkter.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
• Tjänsteskrivelse Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet daterad 2018-01-12
• Protokollsutdrag från ANA presidiet 2018-01-10
• Faktaunderlag 2017-11-22
• Protokollsutdrag från ANA presidiet 2017/1342
• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
• Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för presidiets synpunkter över motionen:
”Presidiet hänvisar till det budgetbeslut som tagits i
regionfullmäktige angående barnkulturpeng och att skolorna
själva arrangera och finansierar eventuella transporter. Ansvaret
ligger således hos kommunerna på samma sätt som att exempelvis
skolkorten finansieras av kommunerna.
Region Jönköpings län kan enligt rådande lagstiftning inte via
subventioner finansiera skolungdomars resor under skoltid”.
Irene Oskarsson för Kristdemokraterna yrkar följande;
”Att elever/klasser i åk. 2 och åk. 8 som ska besöka SMOT på
skolföreställning åker kostnadsfritt med ordinarie linjetrafik”.
Bengt Pettersson (C) Per Hansson (L), Eva Nilsson (M) och Arne
Ekegren (M) yrkar bifall till presidiets förslag.
Erik Hugander(MP) yrkar bifall till Irene Oskarssons förslag samt
yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag under proposition mot Irene
Oskarssons yrkande och finner presidiets förslag antaget.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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Verksamhetsberättelse 2017, Jönköpings
Länstrafik
Diarienummer: RJL 2017/117
Beslut
Nämnd
• lägger redovisad verksamhetsberättelse för 2017 till
handlingarna
Sammanfattning
I december 2016 godkände nämnden verksamhetsplan och budget
för förvaltningens verksamhetsområde som verkar inom
nämndens ansvarsområde. Förvaltningens verksamhetsområden
har genom verksamhetsberättelse för 2017 återrapporterat utifrån
verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör tillsammans
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet
och resultat för 2017
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
• Verksamhetsberättelse 2017 Jönköpings Länstrafik
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att antalet resor i närtrafiken tas med som
information i ärendet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
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Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Erik Hugander

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