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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 110-133
Tid:

2019-09-17 kl.09.00-15.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Marcus Eskdahl (S) ordförande
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf.
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S) ers. Jeanette Söderström (S)
Gabriella Mohlin (S) ers. Simon Johansson (S)
Arnold Carlzon (KD)
Bengt Sverlander (KD)
Bengt Petersson (C)
Krister Hansson Dahl (S) ers. Carl Fridolfsson (BA)
Curt Carlsson (L)
Etelka Huber (MP)
Tommy Bengtsson (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)
Ersättare:
Matilda Henriksson (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 (via skype)
§ 120
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling
Lars Wallström, controller
Nenus Jidah, revisonschef § 120
Per Hansson, regionrevisionen § 120
Ronny Korsberg, regionrevisionen § 120
Mia Suntila, administrative samordnare § 120
Erik Andersson, trafikutvecklare Länstrafiken § 120
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken § 120
Linda Byman, nämndsekreterare
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Välkomsthälsning
Ordföranden hälsar Curt Carlsson, ny ledamot för Liberalerna
välkommen till nämnden.

§111

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Etelka Huber (MP) och Anders Gustafsson (SD)
att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§112

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande
justering:
 Ärende 11, projekt nya stambanor och aktivitetsplan inför
hösten 2019 utgår.
 Stöd till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning tas
upp under punkten övrigt.
 Regional utvecklingsstrategi bereds sist.

§113

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§114

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

§115

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

§116

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

§117

Anmälan av kurser och konferenser
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och
konferenser:
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§118

Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd,
Nässjö 2019-10-11.
Leif Andersson (C) och Anders Bengtsson (M) medges
delta.
Region Jönköpings läns miljödag 2019 - Tema Hållbar
konsumtion, 2019-11-14 Jönköping.
Samtliga ordinarie ledamöter medges delta, där ersättare
ges möjlighet att ta ordinarie ledamots plats.

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

§119

Frågor
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.

§120

Informationsärenden och aktuellt
Information och diskussion med Regionrevisionen utifrån
kommande och utförda granskningar, samt nämndens arbete med
mål, intern kontroll och upphandlingar m m.
Trafikutvecklare Erik Andersson presenterar utvärdering och
regelverk för närtrafik i Jönköpings län efter genomförd
remissrunda i länets kommuner hösten 2018.
Regionala utvecklingsdirektören informerar om regional
utvecklingsstrategi, länets utveckling, välfärdsutmaningar, och
mål samt redovisar sammanställning av remissvar.
Lars Wallström redogör för månadsrapport per augusti.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.12.20 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.00.
Enhetschef regional utveckling informerar:
-Projekt nya stambanor
-Elmia nordic rail, planerad aktivitet
-Regionsamverkan syd, bredband, positionspapper
höghastighetsstambanor och kollektivtrafik
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Trafikdirektören informerar:
- Krösatågssamverkan
- Samråd trafikförsörjningsprogram
- Ny tågdepå, förstudie med Trafikverket
Nämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
§121

Bilaga till budget 2020 - Regelverk för
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
Diarienummer: RJL 2019/171
Beslut
Nämnden
 överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor,
färdtjänst och riksfärdtjänst till budgetförslag med
verksamhetsplan för 2020 till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag
med verksamhetsplan.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15
 Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och
riksfärdtjänst
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson (M) och Leif Andersson (C) yrkar bifall till
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Bilaga till budget 2020 - Kollektivtrafik priser
Diarienummer: RJL 2019/171
Beslut
Nämnden
 Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till
budgetförslag med verksamhetsplan för 2020 till
regionstyrelsen.
Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot höjda biljettavgifter angående
kollektivtrafiken enligt Vänsterpartiets förslag till budget för
2020.
Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilaga till tidigare lämnat budgetförslag
med verksamhetsplan, avseende priser i kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-19
 Bilaga biljettpriser i Kollektivtrafiken 2020
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Leif Andersson (C), Eva Nilsson (M), och Robert Andersson (SD)
yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§123

Granskning av intern styrning och kontroll
Diarienummer: RJL 2019/943
Beslut
Nämnden
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd
av den granskning som regionrevisionen genomfört av intern
styrning och kontroll. Den gjorda granskningen syftar till att
bedöma om den interna kontrollen för Regionstyrelsen, Nämnden
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för
trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda
nämndera delvis har en tillräcklig intern kontroll och överlämnar
ett antal rekommendationer.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende
granskning av intern styrning och kontroll
 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av
intern styrning och kontroll
Beslutet skickas till
Regionrevisonen
§124

Granskning av årsredovisning 2018
Diarienummer: RJL 2019/940
Beslut
Nämnden
 Godkänner den tjänsteskrivelse som regionstyrelsen avgett
som svar på revisorernas granskningsrapport.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av
årsredovisningen för 2018. Revisorerna bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer
avseende god redovisningssed, med undantag för redovisning av
pensionsåtagandet. Revisionen lämnar två rekommendationer
med anledning av genomförd granskning.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2019-0624
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
 Missiv regionrevisionen daterad 2019-03-26
 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018
Pwc, daterad mars 2019
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
§125

Remiss - Biojet för flyget
Diarienummer: RJL 2019/1452
Beslut
Nämnden
1. Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss SOU 2019:11 Biojet för flyget.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Missiv daterad 209-08-05
 Förslag till yttrande daterad 2019-09-17
 Remiss: Biojet för flyget SOU 2019:11
Beslutet skickas till
Infrastrukturdepartementet
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Remiss - Trafikverkets rapport, Längre lastbilar
på det svenska vägnätet - för mer hållbara
transporter
Diarienummer: RJL 2019/1506
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss Längre lastbilar på det svenska vägnätet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Missiv daterad 2019-08-13
 Förslag till yttrande daterad 2019-09-17
 Remiss: Trafikverkets rapport – Längre lastbilar på det
svenska vägnätet
Beslutet skickas till
Infrastrukturdepartementet

§127

Remiss - Aktualitetsprövning av Gislaveds
kommuns översiktsplan
Diarienummer: RJL 2019/1537
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Gislaveds
kommun.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP 16
med tillhörande fördjupningar.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Missiv daterad 2019-06-25
 Förslag till yttrande daterad 2019-09-17
 Remiss Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns
översiktsplanÖP16
Beslutet skickas till
Gislaveds kommun
§128

Remiss - Förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 195 i
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/1873
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.
Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning
Region Jönköpings län anser att åtgärder för att öka säkerheten på
såväl väg som järnväg är viktigt. När det gäller sänkta hastigheter
har detta en positiv effekt på trafiksäkerheten, förutsatt
regelefterlevnad. Region Jönköpings län vill dock betona den
målkonflikt som finns i de transportpolitiska målen där sänkt
hastighet upplevs negativ för tillgänglighet och regional
utveckling.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Missiv daterad 2019-08-13
 Förslag till yttrande daterad 2019-09-17
 Remiss: Förslag till nya föreskrifter för väg 195,
Jönköpings län.
Sign
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carl-Johan Lundberg (M) yrkar för Moderaterna att sträckningen
av väg 195 mellan Habo och Fagerhult bibehållare
hastighetsbegränsning 90 för att underlätta för jobbpendlarna. Vi
vill även att denna vägsträckning prioriteras och tidigareläggs
för mitträcke, så att en hastighetsbegränsning kan höjas till 100
km.
Leif Andersson (C) yrkar bifall till presidiets förslag.
Anders Gustafsson (SD) och Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall
till moderaternas förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Carl-Johan Lundbergs yrkande under
proposition mot presidiets förslag och finner presidiets förslag
antaget.
Votering begärs där presidiets förslag (JA) ställs mot Carl-Johan
Lundbergs förslag (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Berry Lilja (S), Gabriella Mohlin (S), Arnold Carlzon (KD),
Bengt Sverlander (KD), Bengt Petersson (C), Krister Hansson
Dahl (S), Curt Carlsson (L), Etelka Huber (MP),
Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S).
NEJ röstar följande ledamöter:
Carl-Johan Lundberg (M), Anders Gustafsson (SD), Robert
Andersson (SD) Tommy Bengtsson (V) och Eva Nilsson (M),
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10-JA röster, mot 5-NEJ röster bifallit
presidiets förslag om att godkänna föreliggande yttrande som svar
till Trafikverket.
Beslutet skickas till
Trafikverket
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Omremiss - Transportstyrelsen föreskrifter med
anledning av det fjärde järnvägspaketet
Diarienummer: RJL 2019/1294
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Transportstyrelsen
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad omremiss Transportstyrelsen föreskrifter med
anledning av fjärde järnvägspaketet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Missiv daterad 2019-08-13
 Förslag till yttrande daterad 2019-09-17
 Omremiss: Transportstyrelsen föreskrifter med anledning
av fjärde järnvägspaketet
Beslutet skickas till
Transportstyrelsen

§130

Synpunkter rörande en ny regional planering
Diarienummer: RJL 2019/1505
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Finansdepartementet
Sammanfattning
Region Jönköpings län anser att en sammanhållen fysisk
planering är värdefull och effektiv ur ett samhällsperspektiv.
Samtidigt kräver detta resurser vilket innebär att ett utökat
uppdrag kring regional fysisk planering bör åtföljas av tillräcklig
finansiering
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Missiv daterad 2019-08-23
 Förslag till yttrande daterad 2019-09-17
 Förfrågan om Skriftliga synpunkter rörande en ny regional
planering
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
§131

Valärende - Ordförandeskap styrgruppen för
energikontoret
Diarienummer: RJL 2018/2492
Beslut
Nämnden
 Utser Leif Andersson (C) som ordförande i styrguppen för
energikontoret.
Sammanfattning
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har att utse
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under
mandatperioden 2019-2022. Ett nyval till ordförandeskapet i
styrguppen för energikontoret behöver nu göras.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Beslutet skickas till
Energikontoret
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Uppdrag
Beslut
Nämnden

Ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda vilka
ekonomiska stöd personer med sjuk- eller
aktivitetsersättning har att få av försäkringskassan för
resor med kollektivtrafik.
Beslut skickas till
Regionledningskontoret

§133

Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Diarienummer: RJL 2017/1082
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande förslag till Regional
utvecklingsstrategi, med kompletterande medskick.
Sammanfattning
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 20192035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu
beslutas för perioden 2019 – 2035
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03
 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för Jönköpings
län
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden lämnar för Koalition för Jönköpings län följande
medskick gällande den fortsatta processen kring arbetet med den
regionala utvecklingsstrategin: När det gäller Indikatorer för den
regionala utvecklingsstrategin 2035 har ett antal målvärden
tagits fram. Nämnden anser i den fortsatta processen kring
arbetet med Regional Utvecklingsstrategi att Indikatorer
kompletteras med målvärden där det saknas innan beslut fattas i
Sign
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regionfullmäktige.
Nämnden vill också belysa att RUS-dokumentet behöver ha en
tydlig inriktning som följer andra styrdokument som Regionen
och länet tar fram i det regionala utvecklingsarbetet. Exempelvis
Program för hållbar utveckling, Trafikförsörjningsprogram och
Regional transportplan mm.
När det gäller uppföljningsområden vill Nämnden särskilt lyfta
upp Tillgången på kollektivtrafiken där nyckeltal finns kring
”Marknadsandel för kollektivtrafiken, andel %”.
Med anledning av kommande revidering av
Trafikförsörjningsprogrammet bör inte Regional
utvecklingsstrategin låsa för ett nyckeltal kring marknadsandelar
kring kollektivtrafiken utan en tydlig diskussion/analys vad ett
sådant åtagande innebär.
Nämnden anser att om ett sådant nyckeltal ska bearbetas in i
Regional utvecklingsstrategi bör hänsyn tas utifrån stadstrafiken
och regionaltrafikens olika förutsättningar. Indikatorernas
målvärde bör därför kompletteras med detta.
Uppföljningsområde (Mål 5 Jämställdhet) anser Nämnden att
nyckeltalen ska följa inriktningen (Uppnå jämställdhet mellan
kvinnor och män på alla områden). Målvärdena i procent bör
därför justeras när det gäller föräldrapenningdagar och kvinnors
mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst
Anders Gustafsson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet utan återkommer vid regionstyrelsen.
Eva Nilsson (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet
och återkommer vid regionstyrelsen
Tommy Bengtsson (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet och återkommer vid regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande

Etelka Huber (MP)

Anders Gustafsson (SD)

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