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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-20
Tid:

2019-01-22 kl.09.15-16.00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Marcus Eskdahl (S) ordförande
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf.
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S)
Simon Johansson (S)
Arnold Carlzon (KD)
Bengt Sverlander (KD)
Bengt Petersson (C)
Carl Fridolfsson (BA)
Mikael Karlsson (L) ers. Ervisa Dani (L)
Etelka Huber (MP) ers. Erik Hugander (MP) §§ 1-17
Liza Oswald (S) ers. Erik Hugander (MP) §§ 18-20
Tommy Bengtsson (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Jan-Olof Svedberg (SD) ers. Robert Andersson (SD)
Ersättare:
Liza Oswald (S)
Gabriella Mohlin (S)
Irene Oskarsson (KD)
Matilda Henriksson (C)
Johan Malm (C)
Willy Neumann (V)
Anders Bengtsson (M)
Lis Melin (M)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Elisabet Erikson, enhetschef regional utveckling
Lars Wallström, controller
Maria Cannerborg, miljöchef § 8
Linda Byman, nämndsekreterare

§1

Välkomsthälsning
Ordföranden hälsar, ledamöter, ersättare och tjänstemän
välkomna till mandatperiodens första nämndsammanträde, en
presentationsrunda görs.
Sign
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Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Tommy Bengtsson (V) och Jeanette Söderström
(S) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande
tillägg:
 Val av ersättare till nämndens presidium.
Följande frågor ställs:
 Tommy Bengtsson (V) har anmält en fråga kring klagomål
för bussar som inte stannar i tid, frågan besvaras vid
nästkommande sammanträde.
 Etelka Huber (MP) lyfter en fråga kring ungdomskort till
sommaren, frågan besvaras under aktuell information.

§4

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2019/10
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§5

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2019/9
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§6

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställningen anmäls läggs till handlingarna.

§7

Anmälan av kurser och konferenser
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och
konferenser:
 Skogs- och klimatseminarium, 6 februari i Nässjö.
En per parti ges möjlighet att delta.
 Klimatforum, 15 mars Stockholm.
En från den politiska ledningen och en från oppositionen
ges möjlighet att delta.
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Kollektivtrafikdagen, 15 maj i Stockholm.
En från den politiska ledningen och en från oppositionen
ges möjlighet att delta.
Utökat internatsammanträde på Gyllene Uttern den 25-26
februari med fördjupad information om nämndens
ansvarsområden.
Samtliga ledamöter och ersättare erbjuds delta.

Anmälan sker via nämndsekreteraren.
§8

Informationsärenden och aktuellt
Regional utvecklingsdirektören informerar:
 Reglemente och presentation av nämndens
ansvarsområden.
 Regional utveckling, utvecklingsansvar och roll att leda
och säkerställa utveckling och tillväxt i länet, samt att lösa
samhällsutmaningar.
 Säkra att målen nås via den regionala utvecklingsstrategin,
RUS, för länets utveckling.
Regionala trafikdirektören informerar:
 Regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar och det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.
 Verksamhetsområde Jönköpings länstrafik, organisation,
allmän kollektivtrafik och serviceresor.
 Pågående trafikupphandlingar, nya styrdokument och
avtal, ny teknik för biljett och betalsystem, nya Krösatåg.
Information kring dagens beslutsärenden redovisas för nämnden.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.12.15 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.05.


Lars Wallström presenterar månadsrapport per december
2018.
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Sydtaxan 2.0, samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige
Diarienummer: RJL 2018/3339
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 teckna Sydtaxan 2.0, samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige.
Sammanfattning
Sedan 2008 har det funnits ett samarbete mellan Region Skåne,
Region Blekinge, Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län,
Kalmar Länstrafik, Region Kronoberg och i viss mån Västtrafik
AB som har medgett försäljning av länsöverskridande biljetter
utifrån ett gemensamt regelverk avseende resevillkor och
prissättning – Sydtaxan.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Sydtaxan 2.0 inklusive bilagor 1-4
 Bildspel Sydtaxa 2.0 för länsöverskridande resor i
Sydlänen
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§10

Plan för framtagande av program för hållbar
utveckling 2021-2025
Diarienummer: RJL 2018/3058
Beslut
Nämnden
1. Antar tidsplan för framtagande av program för hållbar
utveckling med följande revidering:
Januari 2020: Information om remissutgåva i
nämnder/regionstyrelsen.
Februari 2020: Beslut om remissutgåva i TIM-nämnd.
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2. Förslag till tillsättning av parlamentarisk referensgrupp
som följer arbetet med programmet tas upp vid presidiet i
februari.
Sammanfattning
Ett nytt program för hållbar utveckling tas fram för perioden
2021-2025. Ett förslag på plan för arbetet har tagits fram och
programmet tas enligt plan upp för beslut vid regionfullmäktige i
oktober 2020.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår en revidering av tidsplanen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§11

Budget och verksamhetsplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/222
Beslut
Nämnden
1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt
budgeterade anslag.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2019
för verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
3. Regionledningskontoret ges uppdrag att till presidiet
återkomma med förslag till kompletterande mätetal inom
nämndens ansvarsområde.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i
beslutad budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020Sign
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2021 angivit att respektive nämnd ska konkretisera
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2018.
Tidpunkten för detta har skjutits fram till januari 2019, på grund
av försenat beslut om budget 2019.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19
 Budget och verksamhetsplan 2019 för verksamhetsområde
Jönköpings Länstrafik
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson (M) lämnar för Moderaterna följande yrkande vid
sittande möte:
”Skattesubventioneringsgrad på max 60 % ska uppnås 2019.
Plan för att minska skattesubventionering till 50 % ska uppnås
senast 2025. Detta för att nå en hållbar utveckling över tid i
kollektivtrafiken med hänsyn till de framtida utmaningar vi står
inför.”
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Eva Nilssons förslag.
Bengt Pettersson (C) och Simon Johansson (S) yrkar bifall till
föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Eva Nilssons yrkande under proposition mot
Bengt Pettersson och Simon Johansson yrkande och finner
föreliggande förslag antaget.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Eva
Nilssons förslag (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Tommy Bengtsson (V), Jeanette Söderström (S), Simon
Johansson (S), Arnold Carlzon (KD), Bengt Sverlander (KD),
Bengt Petersson (C), Carl Fridolfsson (BA), Mikael Karlsson (L),
Etelka Huber (MP), Leif Andersson (C), Marcus Eskdahl (S).
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NEJ röstar följande ledamöter:
Carl-Johan Lundberg (M), Anders Gustafsson (SD), Jan-Olof
Svedberg (SD), Eva Nilsson (M).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 11-JA röster mot 4-NEJ röster bifallit
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§12

Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för
Värnamo kommun samt tematisk översiktsplan:
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Diarienummer: RJL 2018/3043
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Värnamo
kommun.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns yttrande över såväl översiktsplanen Mitt
Värnamo 2035 som den tematiska översiktsplanen
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är positivt och
utgör en tillstyrkan till båda planerna. Regionala aspekter har
redovisats på ett adekvat sätt liksom hållbarhetsperspektiven.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-11
 Förslag till yttrande daterad 2019-01-22
 Planförslag, Mitt Värnamo 2035
 Planeringsunderlag, Mitt Värnamo 2035
 Konsekvensbeskrivning, Mitt Värnamo 2035
 Samrådsredogörelse
 Tematisk översiktsplan: LIS-områden
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Beslutet skickas till
Värnamo kommun
§13

Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Vaggeryds
översiktsplan
Diarienummer: RJL 2018/3033
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Vaggeryds
kommun
Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Region Jönköpings län konstaterar att en omarbetad
vindbruksplan har resulterat i en gedigen och väl grundad plan.
Regionen vill uttrycka tydligt behovet av att regionala och
nationella fysiska förutsättningar tas hänsyn till i den fortsatta
analysen och planeringen av vindkraftsanläggningar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10
 Vindbruksplan Vaggeryds kommun, tematiskt tillägg till
Vaggeryds kommuns översiktsplan
 Miljökonsekvensbeskrivning/Vindbruksplan Vaggeryds
kommun
 Samrådsredogörelse av första utställningen För Vaggeryds
Vindbruksplan
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jan Olof Svedberg (SD) för Sverigedemokraterna lämnar följande
yrkanden:
”Vid beslut om vindkraft bör gränsen 40 decibel vid husfasad
ändras till 35 decibel.”
Sign
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samt att
”Höghastighetsbanans sträckning måste beaktas innan tillstånd
för vindkraft beslutas.”
Ordföranden yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till
förmån för föreliggande yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Jan Olof Svedbergs
yrkanden och finner föreliggande förslag antaget.
Beslutet skickas till
Vaggeryds kommun
§14

Remiss - Ny översiktsplan för Habo kommun
Diarienummer: RJL 2018/2891
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Habo
kommun.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss.
Region Jönköpings län är generellt positiv till inriktningen i
förslaget till ny översiktsplan där identifierade gemensamma
utmaningar förutsätts lösas i en konstruktiv dialog i det fortsatta
arbetet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10
 Remiss Ny översiktsplan Habo kommun 2040
Beslutet skickas till
Habo kommun
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Remiss/samråd - Slopning av spår 21 och
flertalet växlar på driftplats Värnamo
Diarienummer: RJL 2018/3255
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss. Region Jönköpings län har inget att erinra mot
förslaget utan anser att det är en logisk och naturlig åtgärd som
Trafikverket bör genomföra.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-13
 Remiss/samråd ”Slopning av spår 21 och flertalet växlar
på driftplats Värnamo, bandel 720, Värnamo kommun,
Jönköpings län”
Beslutet skickas till
Trafikverket

§16

Uppdrag till Trafikverket om framtagande av
Järnvägsplan för elektrifiering av sträckan
Nässjö-Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/2740
Beslut
Nämnden beslutar att
 Som ett förtydligande av innehållet i den Regionala
transportplanen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram
järnvägsplan för elektrifiering av järnvägen Nässjö-Eksjö.
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Sammanfattning
I Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 finns
sammanlagt 220 Mkr avsatta för ”Åtgärder för hållbar tågtrafik på
regionala banor”. För att förtydliga hur medlen skall användas
uppdrar Region Jönköping län åt Trafikverket att påbörja arbete
med järnvägsplan för elektrifiering av järnvägen Nässjö-Eksjö
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-11
 Förslag till skrivelse, uppdrag till trafikverket om
framtagande av järnvägsplan
 Regional Transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Beslutet skickas till
Trafikverket
§17

Intern kontrollplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/3253
Beslut
Nämnden
 fastställer intern kontrollplan för 2019.
 Regionledningskontoret ges i uppdrag att till presidiet ta
fram diskussionsunderlag med förslag till egna
kontrollmoment inom nämndens verksamhetsområde.
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från
den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan
för 2019.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Missiv daterat 2018-12-18
 Intern kontrollplan 2019
Sign
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
§18

Val för uppdrag i nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Diarienummer: RJL 2018/2492
Beslut
Nämnden
 Fastställer valbok enligt föreliggande förslag.
 Leif Andersson (C) utses som ombud i Stambanan.com.
Sammanfattning
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har att utse
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under
mandatperioden 2019-2022.
Presidiet har tagit fram förslag till representanter i de uppdrag
som berör nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Valbok 2019-2022 Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Val till uppdrag för Stambanan.com –
Eva Nilsson (M) föreslår Carl-Johan Lundberg (M) som ombud.
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till presidiets förslag att utse Leif
Andersson (C) som ombud.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förlagen under proposition och finner att Leif
Andersson (C) utses som ombud till Stambana.com.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
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Valärende
Diarienummer: RJL 2018/2492
Beslut
Nämnden
 Godkänner förslag till presidieersättare i nämnden för
trafik, infrastruktur och miljö för mandatperioden 20192022.
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer utgör respektive presidium
beredning till nämnden. Nämnden utser en fast personlig ersättare
per presidieledamot som ges närvaro- och rösträtt vid
presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots frånvaro.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Som ersättare till ledamöterna i presidiet föreslås:
Jeanette Söderström (S) som ersättare för Marcus Eskdahl (S).
Bengt Petersson (C) som ersättare för Leif Andersson (C).
Carl-Johan Lundberg (M) som ersättare för Eva Nilsson (M).
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

§20

Övrigt
Ordföranden informerar om att inkomna frågor besvaras vid
nästkommande sammanträde.
Nämndsekreteraren informerar om praktiska frågor kring
nämndens arbete.
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Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande

Tommy Bengtsson (V)

Jeanette Söderström (S)

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