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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 21-36
Tid:

2019-02-26 kl.13.00-15.15

Plats:

Gyllene uttern, Gränna

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)
Ervisa Dani (L)
Etelka Huber (MP)
Tommy Bengtsson (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)
Ersättare:
Liza Oswald (S)
Gabriella Mohlin (S)
Irene Oskarsson (KD)
Matilda Henriksson (C)
Johan Malm (C)
Mikael Karlsson (L)
Annica Nordqvist (MP)
Willy Neumann (V)
Anders Bengtsson (M)
Lis Melin (M)
Jan-Olof Svedberg (SD)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Lars Wallström, controller
Maria Cannerborg, miljöchef §§ 21-32
Linda Byman, nämndsekreterare

§21

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Carl-Johan Lundberg (M) och Simon Johansson
(S) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.
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§22

2019-02-26 kl.13.00-15.15

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande
tillägg:
• Hantering av sekretessärenden, tas upp under punkten
övrigt.

§23

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötestsprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§24

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

§25

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

§26

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

§27

Anmälan av kurser och konferenser
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och
konferenser:
• Elbilskonferens, 10 april Jönköping
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
medges delta.
• SKL Kunskapsdag om kollektivtrafikens förutsättningar
och möjligheter, 11 mars Stockholm
Leif Andersson (C) och Carl-Johan Lundberg (M) deltar.
• Energikontoret, Jämställd transportplanering, Jönköping
12 mars.
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
medges delta.
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•

Energikontoret, Resande på landsbygd, Nässjö 6 mars
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
medges delta.
Anmälan sker via nämndsekreteraren.
§28

Frågor
Trafikdirektören besvarar inkommen fråga som Tommy
Bengtsson (V) ställde vid nämndsammanträdet i januari angående
klagomål för bussar som inte stannar på avsedd plats.

§29

Informationsärenden och aktuellt
Information kring dagens beslutsärenden redovisas i samband
med att beslut tas.
Trafikdirektören informerar om tåganskaffning för Krösatågen
och Kustpilen samt översiktlig tidsplan för projektets
genomförande.
Regional utvecklingsdirektören informerar om pågående projekt
inom regional utveckling:
• Regional utvecklingsstrategi
• Hållbarhet och klimatstrategi
• Landsbygdsprogrammet
• Nordic Infracenter projektansökan

§30

Uppföljning - Intern kontrollplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/118
Beslut
Nämnden
• godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018.
• kommer att följa upp påtalade åtgärder.
Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern
kontrollplan som nämnden beslutat för 2018. Rapporten redovisar
resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder där behov
finns.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-02-06
• Missiv daterat 2019-01-09.
• Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att påtalade åtgärder i uppföljningen av
intern kontrollplan 2018 följs upp.
Nämnden ställer sig bakom förslaget.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
§31

Förslag på ny prioriterad åtgärd inom
klimatanpassning
Diarienummer: RJL 2019/152
Beslut
Nämnden
• Fastställer den föreslagna prioriterade åtgärden om
klimatanpassning inom ramen för Program för hållbar
utveckling 2017-2020.
Sammanfattning
Program för hållbar utveckling 2017-2020 beskriver att
klimatanpassning innebär att sjukvårdens kunskap om värmeslag
och nya sjukdomar behöver öka. I programmet framgår även att
klimatanpassning innebär att vi klarar problem med
dricksvattenförsörjningen och att våra sjukhusområden och övriga
områden kan hantera mycket häftiga så kallade hundraårsregn.
Föreslagen prioriterad åtgärd stödjer denna inriktning
Förslag på ny prioriterad åtgärd:
• Genomföra analys av hur Region Jönköpings läns
verksamheter behöver förbereda sig för ett förändrat
klimat.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-02-06
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§32

Parlamentarisk referensgrupp - program för
hållbar utveckling 2021-2025
Diarienummer: RJL 2018/3058
Beslut
Nämnden
• Fastställer förslag till parlamentarisk referensgrupp till
framtagande av program för hållbar utveckling 2021-2025,
med start i maj 2019.
• Föreslår att regionstyrelsen ges möjlighet att nominera
ytterligare 2 kvinnliga representanter till referensgruppen
för att säkerställa ett jämställt arbete.
Sammanfattning
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har att utse
representanter till parlamentarisk referensgrupp som följer
framtagande av program för hållbar utveckling 2021-2025.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-02-0
• Protokollsutdrag från nämnden 2019-01-22
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämnden föreslår följande representanter till parlamentarisk
referensgrupp som följer framtagande av program för hållbar
utveckling 2021-2025:
Etelka Huber (MP), Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M)
Tommy Bengtsson (V), Carl Fridolfsson (BA), Simon Johansson
(S), Arnold Carlzon (KD), Bengt Petersson (C), Mari Lindahl (L).
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Ordföranden föreslår att Regionstyrelsen ges möjlighet att
nominera ytterligare 2 personer till referensgruppen, företrädande
kvinnor för att säkerställa ett jämställt arbete.
Förslaget bifalls av nämnden.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Miljöenheten
Regionstyrelsen
§33

Remiss - Upphörande underhåll på spår och
växlar driftplats Mariannelund
Diarienummer: RJL 2019/55
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket med följande komplettering:
Region Jönköpings län anser generellt att järnvägen ska
upprustas och utvecklas men då i detta specifika fall (spår
1, 3 Kajspår samt Stick) på driftsplatsen som under en
lång tid inte använts är det naturligt att koncentrera
medel för drift till de delar av järnvägen som används”.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss/samråd - Upphörande av underhåll på spår och
växlar vid driftplats Mariannelund på bandel 831 i Eksjö
kommun, Jönköpings län. Region Jönköpings län har inget att
erinra mot förslaget då det är naturligt att koncentrera underhållet
till de delar av systemet som används.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-02-0
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16
• Remiss/samråd ”Upphörande av underhåll av spår och
växlar vid driftplats Mariannelund på bandel 831 i Eksjö
kommun, Jönköpings län
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att yttrandet kompletterats med följande
mening:
”Region Jönköpings län anser generellt att järnvägen ska
upprustas och utvecklas men då i detta specifika fall (spår 1, 3
Kajspår samt Stick) på driftsplatsen som under en lång tid inte
använts är det naturligt att koncentrera medel för drift till de
delar av järnvägen som används”.
Beslutet skickas till
Trafikverket
§34

Verksamhetsberättelse 2018 – Länstrafiken
Diarienummer: RJL 2018/232
Beslut
Nämnden
• godkänner verksamhetsberättelse för 2018 avseende
verksamhetsområde inom nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
I december 2017 godkände nämnden verksamhetsplan och budget
för förvaltningens verksamhetsområde som verkar inom
nämndens ansvarsområde. Verksamhetsberättelsen för 2018 ger
återrapportering av verksamhetsplan och budget
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11
• Verksamhetsberättelse 2018 Jönköpings Länstrafik
• Verksamhetsberättelse 2018 Regionledningskontoret med
verksamhetsnära funktion – för information
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

§35

Rapport från kurser och konferenser
Rapport från skogs- och klimatseminarium i Nässjö, 6 februari
lämnas.
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Övriga frågor
Sekretessförbindelse
Beslut
Ordföranden föreslår att regionledningskontoret ges i uppdrag:
• Att ta fram en individuell sekretessförbindelse som löper
under hela mandatperioden, samt att information
redovisas till ledamöter och ersättare där det framgår vad
sekretess och undertecknande av en sekretessförbindelse
innebär.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande

Carl-Johan Lundberg (M)

Simon Johansson (S)

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