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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 37- 54
Tid:

2019-03-19 kl.09.15-14.20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Leif Andersson (C) ordförande
Berry Lilja (S) ers. Marcus Eskdahl (S)
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)
Tommy Bengtsson (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)
Ersättare:
Irene Oskarsson (KD)
Matilda Henriksson (C)
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 §§ 37-47
Carlos Pettersson, enhetschef energikontoret §§ 37-45
Lydia Olofsgård, energikontoret §§ 37-45
Linda Byman, nämndsekreterare

§37

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Bengt Sverlander (KD) och Anders Gustafsson
(SD) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§38

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
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§39
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Föregående mötesprotokoll
Föregående mötestsprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§40

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

§41

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

§42

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

§43

Anmälan av kurser och konferenser
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och
konferenser:
• Europaforum 16 maj Karlskrona
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
medges delta.
• Mötesplats samhällsbyggande 17-18 juni Stockholm
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
medges delta.
• Cykelkonferens, 22-23 maj Helsingborg
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
medges delta.
• Kemikaliekonferens, 28 mars Jönköping
1 per parti medges delta.
• FASTR, 9 april Jönköping
1 per parti medges delta.

§44

Frågor
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.
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§45

Informationsärenden och aktuellt
Presentation av energikontoret norra Smålands uppdrag och
profilområden, samt verkan för att länet ska nå sina energi- och
klimatmål.
Trafikdirektören informerar:
- Säkerhet i biogasdrivna bussar
- Utredning kring buss som kört med öppna dörrar
- Lansering seniorkort från och med 31 mars
- Träff med politisk samverkansgrupp Krösatågen
Regionala utvecklingsdirektören informerar:
- Regional utvecklingsstrategi har varit ute på remiss. Strategins
struktur, uppbyggnad och inkomna synpunkter redovisas.
- Remiss över strategi för Post- och Telestyrelsens medverkan i
arbetet med regional tillväxt och landsbygdsutveckling besvaras
som ett tjänstemannasvar på grund av kort remisstid.
Direktiv 1 budget med verksamhetsplan 2020 och flerårsplan
2021-2022 redovisas. Finansiella förutsättningar utgår från
ekonomisk flerårsplan.
Lars Wallström redovisar månadsrapport per februari 2019.
Planering framåt för regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029, ny plan inför 2022 till hösten.
Process och tidsplan inför revideringen av regionalt
trafikförsörjningsprogram 2019-2020 redovisas.
Information kring dagens beslutsärenden redovisas för nämnden.
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§46
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Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Nämnden
• Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag i ärendet.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
• Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
• Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
• Motion Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka
och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämndens ledamöter ges möjlighet att inkomma med inspel över
motionen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

§47

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.45 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.00.
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§48

2019-03-19 kl.09.15-14.20

Nytt biljettsystem Jönköpings Länstrafik
Diarienummer: RJL 2018/3363
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
• godkänna inköp av biljettsystem för Jönköpings Länstrafik
till en maximal kostnad på 24 100 000 kronor.
• Målsättningen bör vara att fortsätta dialogen med Västra
Götalandsregionen och Region Östergötland för att
implementera BOB-standard för resor som sker över dessa
länsgränser.
Sammanfattning
Nuvarande resekortbaserade biljettsystem behöver ersättas senast
december 2019. En ny biljett- och betallösning (BOB-standard)
har tagits fram i ett gemensamt projekt med ett flertal län och
enligt projektplanen ska lösningen införas i tre faser. Nuvarande
fas är den tredje och sista i projektet och innebär att ersätta
biljettsystemet fullt ut.
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott för att
inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tommy Bengtsson för vänsterpartiet lämnar följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet vill på sikt införa avgiftsfri kollektivtrafik.
Biljettsystem, kontrollanter och andra kostnader kopplade till
kollektivtrafiken är omfattande. Men eftersom vår bedömning är
att vi för tillfället inte har något större stöd för vår hållning i det
nuvarande parlamentet så måste vi se realpolitiskt på detta
ärende. Eftersom kollektivtrafiken inte i närtid kommer att bli
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avgiftsfri så behövs ett biljettsystem som är funktionellt och som
klarar av framtidens behov.”
Ordföranden lämnar följande tilläggsyrkande: ”Målsättningen bör
vara att fortsätta dialogen med Västra Götalandsregionen och
Region Östergötland för att implementera BOB-standard för
resor som sker över dessa länsgränser”.
Eva Nilsson (M), Anders Gustafsson (SD), Bengt Petersson (C),
Arnold Carlzon (KD), och Berry Lilja (S) yrkar bifall till
tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§49

Nytt teknikhus Jönköpings Länstrafik
Diarienummer: RJL 2018/3364
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
• Godkänna investering i nytt teknikhus för Jönköpings
Länstrafik till en maximal kostnad på 29 800 000 kronor
Sammanfattning
Förnyelse av teknik- och systemplattformen för Jönköpings
Länstrafik pågår. Arbetet omfattar flera delar som samlas under
begreppet Nytt teknikhus Jönköpings Länstrafik och ska ge
förbättrad service och funktionalitet för kunder, trafikföretag och
inom Länstrafikens egen verksamhet.
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott för att
inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§50
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Fordonsutrustning till bussar i stadstrafiken
Jönköping
Diarienummer: RJL 2018/3365
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
• Godkänna inköp av fordonsutrustning till stadsbussar i
Jönköping till en kostnad på maximalt 3 200 000 kronor.
Sammanfattning
32 fordon i stadstrafiken i Jönköping kommer att bytas ut i juni
2019. Dessa behöver utrustas med ny teknik och nya skyltar som
är anpassade till kommande teknikskifte.
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott för att
inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-07
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§51

Årsredovisning 2018 inklusive
hållbarhetsredovisning och barnbokslut
Diarienummer: RJL 2018/232, 2019/100
Beslut
Nämnden
• Godkänner årsredovisning för 2018 avseende de delar som
avser nämndens verksamhet och utgiftsområden.
Sammanfattning
Förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats. I
årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen
för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom
finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen
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att verksamheten under 2018 i Region Jönköpings län
kännetecknas av god hushållning.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27
• Årsredovisning 2018
• Hållbarhetsredovisning 2018
• Barnbokslut 2018
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
§52

Nominering Svensk kollektivtrafiks styrelse
Diarienummer: RJL 2019/784
Beslut
nämnden
• Nominerar Marcus Eskdahl (S) som ledamot i Svensk
kollektivtrafiks styrelse och som ersättare nomineras Leif
Andersson (C).
Sammanfattning
Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för regionala
kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och länstrafikbolag som
erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg,
spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige.
Beslutet skickas till
Svensk kollektivtrafik

§53

Rapport kurser och konferenser
Sammanställning över ledamöternas deltagande vid kurser och
konferenser, anmäls och läggs till handlingarna.

§54

Övrigt
Nämndsammanträdet i april kommer att hållas vid Länstrafikens
lokaler.
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Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Leif Andersson
Ordförande

Bengt Sverlander (KD) Anders Gustafsson (SD)

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