PROTOKOLL
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Diarienummer

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-09-01, kl.08:30-11:15

Plats:

Regionens hus sal A

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L)
Jeanette Söderström (S)
Övriga:
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

§1

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag, med tillägg
av två extra beslutsärenden för nämnden. Remiss - förslag till nya
föreskrifter för väg 30, Jönköpings län samt Remiss - förslag till
nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län.

§2

Månadsrapport och Ekonomirapport
Lars Wallström, controller, informerar om att information om
månadsrapport för augusti kommer att lämnas vid kommande
nämndsammanträde. Presidiet informeras om nämndens
ekonomirapport per 2016-07-31.

§3

Medborgarförslag
Medborgarförslag gällande rabatterade busskort för personer som
jobbar inom daglig verksamhet samt medborgarförslag om
kollektivtrafik för seniorer i Jönköpings kommun har överlämnats
till Region Jönköpings län.

§4

Kostnadstäckning 2015, linjer med lågt resande
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, informerar om linjestatistik
och antal resande per linje för 2015, samt om konsekvenserna av
att dra in resor med lågt resande.
Presidiet föreslår att informationen redovisas för nämnden.

§5

Aktuellt
Carl-Johan Sjöberg, informerar om att Jönköpings Länstrafiks
samlingstidtabeller inte kommer att tryckas upp i massbilagor till
allmänheten.
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§6

2016-09-01, kl.08:30-11:15

Avveckling av AScan ekonomisk förening
Diarienummer: RJL 2016/2498
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
• avveckla AScan ekonomisk förening
Sammanfattning
AScan ekonomisk förening bildades 1991 i syfte att tillvarata och
främja medlemsföretagens ekonomiska intressen genom att
underhålla och utveckla ett gemensamt biljettsystem.
Eftersom arbetet framöver kommer att bedrivas inom
Regionsamverkan Sydsverige beslutades på föreningsstämman
den 1 juni 2016 att, efter beslut i respektive medlems organisation
inleda avveckling av föreningen.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-08
• Skrivelse, Avveckling av AScan ekonomisk förening
2016-05-16
• Protokoll AScan ordinarie föreningsstämma 2016, daterad
2016-06-01
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

§7

Återremiss, Regionalt
trafikförsörjningsprogram Jönköpings län,
revidering
Diarienummer: RJL 2015/741
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
• godkänna föreliggande förslag till revidering av regionalt
trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län efter
justeringar och tillägg.
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Sammanfattning
Regionalt trafikförsörjningsprogram fastställdes av
landstingsfullmäktige 2012. Efter samråd med kommuner,
landsting/regioner och andra intressenter har
trafikförsörjningsprogrammet reviderats. Vid nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö 2016-06-28 återremitterades ärendet för
kompletteringar.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag § 62 nämnden för trafik infrastuktur och
miljö 2016-06-28
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
• Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
• Bilaga till Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län
• Inkomna remissyttranden, revidering av regionalt
trafikförsörjningsprogram
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet föreslår följande justeringar av texten i det Regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
• I sammanfattningen på sid. 3, punkt 5. Strategier, fjärde
punkten, stryks meningen ”med inriktningen att göra
trafikutbudet ”bäst för flest” ”.
•

Sid. 8, punkt 2. Vision och värdegrund, andra stycket efter
meningen Det ska vara lätt att resa….Meningen ” I vår
planering ska ett ”hela resan” perspektiv beaktas” läggs
till.

•

På sid 17 under punkt 3.7 Jämställdhet, stryk stycket
”Barn, ungdomar och låginkomsttagare är andra grupper
för vilka en bra kollektivtrafik är särskilt viktig. För dessa
är prisvärdhet och tillgänglig information speciellt
angelägna.”

•

På sid 20 punkt 5 efter meningen Inom serviceresor
beräknas en ökning av närtrafiken…… lägg till meningen
” En kostnadseffektiv närtrafik ska eftersträvas.”
Sign

PROTOKOLL

4(9)

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-09-01, kl.08:30-11:15
•

På sid 28 andra stycket, sista meningen lägg till ordet bil” gång- cykel- bil- och kollektivtrafik”.

•

Under punkt 5.5 Principer för trafikeringsupplägg, sista
meningen på sid 29 andra stycket” ”Bäst för flest” är ett
bra sätt att formulera målsättningen” styrks.

•

Under punkt 6.2 Infrastruktur, på sid 40 efter punkt 1,
meningen ”En kommande regional cykelstrategi bör
beakta detta ” läggs till.

•

På sid 42, punkt 6.5 Ny teknik med fokus på resenärernas
behov. Tredje stycket, stryk meningen ”Nyttan av fasta
försäljningsställen kan som ett led i teknikutvecklingen
komma att ifrågasättas”.

•

På sid 42, punkt 6.5 Ny teknik med fokus på resenärernas
behov. Lägg till meningen ” Kollektivtrafiken ska följa
utvecklingen av nya digitala lösningar för resande och
resenärer”.

Partigrupp S och MP återkommer vid nämndsammanträdet med
förslag till mål 2025 gällande skattesubventionsgrad.
I övrigt godkänns programmet i sin helhet.
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
§8

Program för hållbar utveckling i Region
Jönköpings län 2017-2020
Diarienummer: RJL 2015/1093
Information i ärendet
Region Jönköpings län arbetar fram ett nytt program för hållbar
utveckling 2017-2020. Remissomgången har avslutats och en
sammanställning håller på att tas fram. Ärendet tas upp i nämnden
i oktober.

Sign

PROTOKOLL

5(9)

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

§9
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Remiss N2016/02702/TIF: Mer flyg och bostäder
– den statlige samordnaren av flygkapacitet
och bostäder i Stockholmsområdet
Diarienummer: RJL2016/1684
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
• godkänna föreliggande yttrande som svar till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts
möjlighet att yttra sig över rubricerad rapport.
Den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i
Stockholmsområdet, Anders Sundström överlämnade den 11 april
2016 rapporten Mer flyg och bostäder till Regeringen. I remissen
ligger att Regeringskansliet vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i rapporten.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-12
• Inkommen remiss från Näringsdepartementet, Rapporten
mer flyg och bostäder – den statlige samordnaren av
flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet
(N/2016/0272/TIF)
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

§10

Samverkanavtal kring Tåg 2015 Västtågen
Diarienummer: RJL2016/2502
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
1. Teckna samverkansavtal kring Tåg 2015 Västtågen
2. Utse nämndens ordförande till representant i den politiska
samverkansgruppen
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Sammanfattning
Region Halland genom Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings
Län genom Jönköpings Länstrafik och Västtrafik AB samverkar i
en samordnad och integrerad tågtrafik i Västra Sverige under
namnet Västtågen.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-08
• Förslag till samverkansavtal om Västtågen med bilagor
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
§11

Yttrande över aktualitetsprövning av
översiktsplan för Vetlanda kommun
Diarienummer: RJL 2016/2147
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
•

Godkänna föreliggande yttrande som svar till Vetlanda
kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Vetlanda kommun getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade översiktsplan.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
§12

Remiss, Förslag till nya föreskrifter för väg 30,
Jönköpings län TRV 2016/49587
Diarienummer: RJL 2016/2429
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
Sign

PROTOKOLL

7(9)

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-09-01, kl.08:30-11:15
•

Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över rubricerad remiss. Förslaget innebär i korthet att
högsta tillåtna hastighet på en stor del av väg 30 i Kronobergs län,
mellan länsgränsen och trafikplats Öjaby, sänks från 90 km/h till
80 km/h.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-31
• Trafikverkets remissunderlag
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
§13

Remiss, Förslag till nya föreskrifter för väg 30,
Kronobergs län TRV 2016/49879
Diarienummer: RJL 2016/2430
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Trafikverket
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över rubricerad remiss. Förslaget innebär i korthet att
högsta tillåtna hastighet på en stor del av väg 30 i Kronobergs län,
mellan länsgränsen och trafikplats Öjaby, sänks från 90 km/h till
80 km/h.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-31
• Trafikverkets remissunderlag
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
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§14

2016-09-01, kl.08:30-11:15

Kurser och konferenser
Presidiet beslutar bevilja deltagande i följande kurser/konferenser.
•

Fossilfrihet i regional tågtrafik, Kalmar, 2 september,
Presidiet beslutar att avstå från konferensen.
Information om projektet fossilfri tågtrafik kommer att
lämnas vid ett nämndsammanträde i höst.

•

Remissmöte Näringsdepartementet, inriktning för
transportinfrastrukturplanering med fokus på hållbara
transporter, Stockholm 9 september.
Presidiet beslutar att avstå från deltagande vid
remissmötet.

•

Plus Energiforum, Jönköping 12 september
Presidiet beslutar att samtliga ledamöter ges möjlighet att
delta.

•

Biosfärsområde Östra Vätterbranterna, 19 september
Per Hansson (L) deltar.

•

Mathantverk möter offentlig gastronomi, 29 september
Presidiet beslutar att avstå från kursen.

•

Trafik- och gatudagarna 2016 SKL, Stockholm 3-4
oktober
Presidiet beslutar att avstå från konferensen.

•

Samtrafikens konferens, Stockholm 5-6 oktober
Presidiet beslutar att avstå från konferensen.

•

Persontrafik, Göteborg 18-20 oktober
Presidiet deltar vid konferensen, samt ytterligare 1 från
den politiska ledningen och 1 från oppositionen beviljas
delta.
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§15
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•

Järnvägsdagen, Stockholm 14 november
Deltagande vid konferensen tas upp vid nästa
presidiemöte.

•

Presidiekonferens om kollektivtrafik, SKL och Svensk
Kollektivtrafik, Stockholm 22-23 november
Presidiet ges möjlighet att delta vid konferensen.

Planering inför kommande sammanträden
Sammanträdesplan för 2017 har tagits fram. Nämndsekreteraren
tar fram förslag till datum för presidiemöten för 2017.
Presidiemötena föreslås hållas kl.08.30-12.00.

§16

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp vid dagerns sammanträde.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
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