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Diarienummer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 68-81
Tid:

2016-09-13, kl.09.00-11.35

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordförande
Gabriella Mohlin (S) ersätter Jeanette Söderström
(S) 2:e vice ordförande
Berry Lilja (S)
Tommy Bengtsson (V) ersätter Elin Rydberg (S)
Simon Johansson (S) ersätter Arijana Jazic (S)
Kew Nordqvist (MP) ersätter David Svensson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Arne Ekegren (M) ersätter Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)
Ersättare:
Per Svenhall (SD) 1:e ersättare
Lars-Åke Magnusson (KD) 1:e ersättare
Ann-Marie Hedlund (L) 1:e ersättare
Övriga:
Linda Byman, nämndsekreterare
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör Jönköpings
länstrafik
Lars Wallström, controller
Emil Hesse, infrastrukturstrateg
Erik Andersson, trafikutvecklare Jönköpings
länstrafik, närvarande §§ 68-75

§68 Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Berry Lilja (S) att justera protokollet tillsammans
med ordföranden.
§69 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. Med ändringen
att månadsrapporten presenteras före presentationen av
kostnadstäckning 2015.
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§70 Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2016/53
Informationshandlingarna anmäls och läggs till handlingarna.
§71 Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2016/55
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
§72 Anmälan av kurser och konferenser
Ordföranden redogör för av presidiet beviljade kurser och
konferenser.
Beslut
• Biosfärsområde Östra Vätterbranterna, 19 september
Per Hansson (L) deltar, samt en från oppositionen.
• Persontrafik, Göteborg 18-20 oktober
Presidiet deltar vid konferensen, samt ytterligare 1 från
den politiska ledningen och 1 från oppositionen beviljas
delta.
• Presidiekonferens om kollektivtrafik, SKL och Svensk
Kollektivtrafik, Stockholm 22-23 november. Presidiet ges
möjlighet att delta vid konferensen.
Nämndsekreteraren kontaktas då intresse finns för deltagande.
§73 Informationsärenden och aktuellt
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, informerar om
konferensen 250 möjligheter och om sitt deltagande vid
näringsdepartementets tjänstemannaforum.
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, informerar om
biogasproduktionen i länet och rapportera från
samverkansgruppen för Krösatågen, samt besvarar frågor kring
kollektivtrafiken.
Länstrafiken ser över hur man löpande kan informera nämnden
om pågående och planerade justeringar i trafiken.
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Lars Wallström, controller, presenterar månadsrapport per augusti
2016 samt det ekonomiska läget för Region Jönköpings län.
Carl-Johan Sjöberg redogör för kostnadstäckning 2015,
systemmätetal, mål och resultat, samt linjer med lågt resande.
§74 Avveckling av AScan ekonomisk förening
Diarienummer: RJL 2016/2498
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår
regionfullmäktige 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
• Presidiets protokollsutdrag daterad 2016-09-01
• 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
Regionstyrelsen
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§75 Regionalt trafikförsörjningsprogram

Jönköpings län, revidering
Diarienummer: RJL 2015/741
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår
regionfullmäktige besluta att.
• godkänna föreliggande förslag till revidering av regionalt
trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län efter av
presidiet gjorda tilläggsyrkanden, §7 2016-09-01
Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för
eget förslag gällande punkten om skattesubventionsgrad, i övrigt
bifalls förordat program.
Sammanfattning
Regionalt trafikförsörjningsprogram fastställdes av
landstingsfullmäktige 2012. Efter samråd med kommuner,
landsting/regioner och andra intressenter har
trafikförsörjningsprogrammet reviderats.
Beslutsunderlag
• Presidiets protokollsutdrag daterad 2016-09-01
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
• Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
• Bilaga till Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län
• Remissyttranden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Berry Lilja (S) för partigrupp S och MP yrkar att målet till 2025
över tid ska ha en skattesubventionsgrad på 65 procent.
Ordföranden Rune Backlund (C) för partigrupp M, KD, L och C
yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner
yrkandet från partigrupp M, KD, L och C antaget.
Votering begärs med följande propositionsordning:
Den som bifaller yrkandet från M, KD, L och C röstar ja, den som
bifaller yrkandet från Berry Lilja (S) partigrupp S och MP om att
höja skattesubventionsgraden till 65 procent röstar nej.
JA röstar följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M), Arne Ekegren (M),
Bengt Petersson (C), Irene Oskarsson (KD), Pernilla Mårtensson
(KD), Per Hansson (L), Rune Backlund (C)
NEJ röstar följande ledamöter:
Berry Lilja (S), Tommy Bengtsson (V), Simon Johansson (S),
Kew Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Mauno Virta (V),
Gabriella Mohlin (S)
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö har alltså med 8 ja
röster mot 7 nej röster bifallit föreliggande förslag från partigrupp
M, KD, L och C
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§76 Remiss N2016/02702/TIF: Mer flyg och bostäder

– den statlige samordnaren av flygkapacitet
och bostäder i Stockholmsområdet
Diarienummer: RJL2016/1684
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar att
• godkänna föreliggande yttrande som svar till
Näringsdepartementet.
Reservation
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
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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
• Presidiets protokollsutdrag daterad 2016-09-01
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-12
• Inkommen remiss från Näringsdepartementet, Rapporten
mer flyg och bostäder – den statlige samordnaren av
flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet
Yrkande/Förlag till beslut på sammanträdet
Erik Hugander (MP) yrkar avslag till föreliggande förslag med
följande motivering: Inrikesflyg till och från huvudstadsregionen
för destinationer söder om Sundsvall är inte försvarbart ur
hållbarhetsperspektiv.
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
§77 Samverkansavtal kring Tåg 2015 Västtågen
Diarienummer: RJL2016/2502
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar att
• Teckna samverkansavtal kring Tåg 2015 Västtågen
• Utse nämndens ordförande till representant i den politiska
samverkansgruppen
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.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-01
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-08
• Förslag till samverkansavtal om Västtågen med bilagor
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/Länstrafiken
Hallandtrafiken
Västtrafik AB
§78 Yttrande över aktualitetsprövning av

översiktsplan för Vetlanda kommun
Diarienummer: RJL 2016/2147
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 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
• Presidiets protokollsutdrag daterad 2016-09-01
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16
Beslutet skickas till
Vetlanda kommun
§79 Remiss, förslag till nya föreskrifter för väg 30,

Jönköpings län TRV 2016/49587
Diarienummer: RJL 2016/2429
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar att
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•
•

Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket efter ett förtydligande gällande
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Presidiet får i uppdrag att slutjustera yttrandet.

Reservation
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
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
• Presidiets protokollsutdrag daterad 2016-09-01
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-31
• Trafikverkets remissunderlag
Yrkande/Förlag till beslut på sammanträdet
Kew Nordqvist (MP) yrkar avslag på yttrandet.
Berry Lilja (S) yrkar bifall till yttrandet med ett förslag om ett
förtydligande om att Region Jönköpings län önskar att
Trafikverket ska göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att
behålla 90 km/tim för väg 30. Förslaget bifalles av nämnden.
Beslutet skickas till
Trafikverket
§80 Remiss, förslag till nya föreskrifter för väg 30,

Kronobergs län TRV 2016/49879
Diarienummer: RJL 2016/2430
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar att
• Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket efter ett förtydligande gällande
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Sign
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•

Presidiet får i uppdrag att slutjustera yttrandet.

Reservation
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
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
• Presidiets protokollsutdrag daterad 2016-09-01
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-31
• Trafikverkets remissunderlag
Yrkande/Förlag till beslut på sammanträdet
Kew Nordqvist (MP) yrkar avslag på yttrandet.
Berry Lilja (S) yrkar bifall till yttrandet med ett förslag om ett
förtydligande om att Region Jönköpings län önskar att
Trafikverket ska göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att
behålla 90 km/tim för väg 30. Förslaget bifalles av nämnden.
Beslutet skickas till
Trafikverket
§81 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp vid sammanträdet.
Vid protokollet

Linda Byman
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Justeras

Rune Backlund

Berry Lilja

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