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Diarienummer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö
Tid:

2016-01-19 13:00-16:30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Bengt Petersson (C)
Berry Lilja (S)
Eva Nilsson (M)
Elin Rydberg (S)
Simon Johansson (S) ersätter Arijana Jazic (S)
Anders Gustafsson (SD)
Niclas Palmgren (M)
Gabriella Mohlin (S) ersätter David Svensson (S)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Erik Hugander (MP)
Tommy Bengtsson (V) ersätter Mauno Virta (V)
Ersättare:
Lars-Åke Magnusson (KD) 1:e ersättare
Arne Ekegren (M) 1:e ersättare
Kew Nordqvist (MP) 1:e ersättare
Övriga:
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Ingemar Svensson, bredbandskoordinator
Therese Silvander, energikontoret § 5
Charlotte Jerkelund nämndsekreterare

§1

Val av justerare
Nämnden utser Anders Gustafsson till att justera protokollet
tillsammans med ordföranden

§2

Dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med några
ändringar under aktuell information och en övrig fråga.

§3

Anmälan av informationsärenden
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt
bilaga.
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§4

2016-01-19 13:00-16:30

Aktuell information
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar om:
 Öppna jämförelser kollektivtrafik
 Statliga medel för flyktingarbete
 Beredning av trafikförsörjningsprogram
 Problem i tågsystemen, serviceresor Taxi Jönköping
Per Hansson informerar om:
 Regionens engagemang i Baltic Link

Rune Backlund informerar om:
 Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering,
samt utredning av förutsättningar för elektrifiering i
tågsystemet. Mer information lämnas vid kommande
sammanträde.
§5

Utbildning för nämnden Cykelfrågor
Therese Silvander, energikontoret, informerar om: hälso- och
miljönytta med ökat cyklande, möjliga insatser för ökat cyklande,
svårighet med samhällssubventioner, resvaneundersökning bland
Regionens personal med mera.
Ledamöter i nämnden diskuterar informationen som lämnats.
Presidiet mottar gärna synpunkter för den fortsatta beredningen av
motionen Motion om cykelmotion Dnr RJL 2015/432.

§6

Budget 2016 för nämndens
verksamhetsområden

RJL
2015/
710

Beslut
Nämnden beslutar att godkänna förslaget till budget för nämndens
verksamhetsområden.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen
och nämnder att senast i december 2015 fastställa budget för de
delar av verksamheten som utförs i egen regi. Mot bakgrund av
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sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen och nämndernas
budgetansvar har regionstyrelsen 2015-12-15 godkänt budget för
förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Beslut har
överlämnats till nämnden för fastställande.
Nämnden diskuterar hur framtida budget och uppföljningsarbete
ska gå till, vilket ordföranden tar med sig till presidiets
kommande sammanträde.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/ Regional utveckling, Länstrafiken
§7

Remiss: Positionspapper, Infrastruktur och
Transport Ett enat Sydsverige skapar ett starkt
Sverige

RJL
2015/
2745

Beslut
Nämnden beslutar att godkänna förslaget till gemensamt
positionspapper för Sydsveriges infrastruktur.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har tillsammans med Region Skåne,
Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Halland samt
regionförbundet i Kalmar tagit fram positionspapper för
Sydsveriges infrastruktur vars syfte är att tydliggöra gemensamma
förutsättningar och prioriteringar för infrastruktur och transporter.

Beslutsunderlag
 Missiv från Regionsamverkan Sydsverige daterat 201512-18
 Positionspapper för infrastruktur och transport
Beslutet skickas till
Regionsamverkan Sydsverige
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§8

Riksväg
40
B

RJL
2016/
61

Beslut
Projektet ”Åtgärdsvalsstudie för väg 40, delen Ulricehamn Jönköping” med projekttiden 2016-02-01–10-01 beviljas 200 000
kronor i regionala utvecklingsmedel.
Reservationer
Erik Hugander (MP)
Förslag till beslut på sammanträdet
Berry Lilja och Nicklas Palmgren yrkar bifall till bevilja projektet
medel enligt förslag. Erik Hugander yrkar avslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutat att bifalla Berry Liljas och Nicklas Palmgrens
yrkanden.
Omröstning begärs och genomförs med följande
propositionsordning. De som bifaller Berry Liljas och Nicklas
Palmgrens förslag röstar JA, de som bifaller Erik Huganders
förslag röstar NEJ.
JA röstar följande fjorton ledamöter: Bengt Petersson (C), Berry
Lilja (S), Eva Nilsson (M), Elin Rydberg (S), Simon Johansson
(S), Anders Gustafsson (SD), Niclas Palmgren (M), Gabriella
Mohlin (S), Irene Oskarsson (KD), Pernilla Mårtensson (KD),
Tommy Bengtsson (V), Per Hansson (L), Jeanette Söderström (S),
Rune Backlund (C).
NEJ röstar Erik Hugander (MP)
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/Regional utveckling
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§9

Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar

RJL
2016/
79

Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar att lämna
följande förslag till beslut till Regionsstyrelsen.
1. Tio laddstolpar installeras under 2016 med placering
enligt förslag, dvs i anslutning till fastigheter som ägs av
regionen.
2. Kostnaden finansieras ur regionsstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter. Kostnaden beräknas till 320 000 kr,
under förutsättning att bidrag erhålls via Naturvårdsverkets klimatinvesteringsstöd med 20 000 kr per
laddstolpe.
3. Nämnden förordar en utökad utbyggnadstakt av
laddstolpar i anslutning till Regionens verksamheter
såsom befintliga vårdscentraler i länets kommuner.
Sammanfattning
Det finns ett växande behov att ta fram en långsiktig plan för
utbyggnad av laddinfrastruktur. Regionen Jönköpings läns roll är i
nuläget att stimulera och skapa förutsättningar/underlätta för
användning av elfordon. Den typ av laddning som regionen
kommer att tillhandahålla är tänkt för laddning av regionens
tjänstefordon. Förslaget innebär att installera 10 stycken
laddstolpar under 2016. Utbyggnadstakten efter 2016 beslutas i
kommande program för hållbar utveckling 2017-2020.
Förslag vid sammanträdet
Berry Lilja yrkar bifall till förslaget med följande tillägg:
Nämnden förordar en utökad utbyggnadstakt av laddningsstolpar i
anslutning till Regionens verksamheter såsom befintliga
vårdscentraler i länets kommuner.
Beslutsgång
Nämnden bifaller Berry Liljas yrkande.
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Beslutet skickas till
Regionsstyrelsen
§10

Övrig fråga
Nicklas Palmgren lyfter frågan om arbetet i Stambanan.com med
anledning om informationen på hemsidan och nyligen lämnad
rapport. Han ifrågasätter om organisationen håller sig inom sitt
mandat med anledning av det fokus som läggs på
höghastighetsbanor.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras

Rune Backlund

Anders Gustafsson

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