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Diarienummer

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-09-29 kl.08.30-12.55

Plats:

Regionens hus, sal B

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
Mikael Süld, Miljöchef
Margareta Sterner, Tf Miljöchef

§1

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag.

§2

Aktuell information
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, informerar:
• analys av justerad självfinansieringsgrad inom
kollektivtrafiken
• jämförelse mellan priser och zonindelning i Sydsverige

§3

Kollektivtrafik priser
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
• överlämnar bilaga till budgetförslag med verksamhetsplan
för 2017 till regionstyrelsen.
• Skrivelsen Biljettpriser 2017 – förutsättningar och förslag
kompletteras till utsända handlingar
Sammanfattning
Nämnden lämnade i juni förslag till budget och verksamhetsplan
med flerårsplan till regionstyrelsen. Förslaget kompletteras nu
med bilaga avseende priser i kollektivtrafik. Nämnden överlämnar
bilaga till tidigare lämnat budgetförslag med verksamhetsplan,
avseende priser i kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-24
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att handlingarna kompletteras med skrivelsen
Biljettpriser 2017- förutsättningar och förslag, där motivering till
prishöjningarna förklaras.
Jeanette Söderström (S) anmäler att hon ej deltar i beslutet.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö
§4

Program för hållbar utveckling i region
Jönköpings län 2017-2020
Diarienummer: RJL 2016/2818
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
•
•

•

föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att
anta program för hållbar utveckling i Region Jönköpings
län 2017-2020
föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att
avsätta 30 miljoner kronor under 2017-2020 till
investeringar för att våra fastigheter ska producera 3 GWh
förnyelsebar energi.
Den del som avser åtgärder för hållbar utveckling 20172020, behandlas av nämnden i november.

Sammanfattning
Förslag till nytt program för hållbar utveckling 2017-2020 har
arbetats fram tillsammans med medarbetare, en referensgrupp
samt synpunkter från länets klimatråd och kommuner.
Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett
långsiktigt hållbart sätt nå vår vision ” För ett bra liv i en attraktiv
region”.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-27
• Program för hållbar utveckling 2017-2020
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund (C) föreslår att den del som avser åtgärder för
hållbar utveckling 2017-2020, behandlas av nämnden i november.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö
§5

Hela RESAN- regionalt stöd för hållbart resande
i Jönköpings län
Diarienummer: RJL2016/1803
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
•

bevilja projektet ”Hela RESAN – regionalt stöd för
hållbart resande Jönköpings län” med projekttiden 201703-01 – 2020-07-01, regionala projektmedel ur det statliga
anslaget 1:1 enligt följande:
År: 2017
2018
2019
2020

1 082 000 kr
1 410 000 kr
1 452 062 kr
620 100 kr

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen
medfinansiering infrias samt att medel från EU:s strukturfond
(ERUF) beviljas.
•

projektbeskrivning kompletteras till handlingarna.

Sammanfattning
Projektet fokuserar på hållbart resande med beteendepåverkan
som mål. Att förändra resmönster för tjänsteresor och
arbetspendling till ett mer hållbart sådant har stor potential i
övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Syftet med projektet
är att bidra till en koldioxidsnål ekonomi genom att koordinera
och accelerera arbetet med hållbart resande i Jönköpings län.
Projektet ska stötta projektdeltagarna i att arbeta systematiskt med
aktiviteter kopplade till handlingsplaner. Stödet till länets
Sign

PROTOKOLL

4(7)

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Tid:

2016-09-29 kl.08.30-12.55

kommuner, Region Jönköpings län samt små och medelstora
företag ska minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och
arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler
transportalternativ.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-06
• Underlag till projektbeslut projekt Hela RESAN
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-09-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att projektbeskrivning kompletteras till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö
§6

Stöd till anläggning av kanalisation för
bredband, beslut om utbetalning
Diarienummer: RJL2015/1768
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja utbetalning till
följande projekt:
•

Kanalisation i området Tovhult-Eskilstorp, i Värnamo
kommun. Det statliga stödet fastställs till 172 500 kronor.
Det beviljade stödet utgör 39% procent av stödunderlaget.
Regionens diarienummer: RJL 2015/1768,
Länsstyrelsens diarienummer: 341-3559-2014.

•

Kanalisation i området Långshult, i Värnamo kommun.
Det statliga stödet fastställs till 127 199 kronor. Det
beviljade stödet utgör 50 % procent av stödunderlaget.
Regionens diarienummer: RJL 2015/1768,
Länsstyrelsens diarienummer: 341-3561-2014.

Kanalisationsstödet betalas ut av Länsstyrelsen i Jönköpings län.
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Sammanfattning
Slutredovisningen av projekten som genomförts i områdena
Tovhult-Eskilstorp och Långshult har ganskats och godkänts.
Båda projekten har genomförts i Värnamo kommun av Värnamo
Energi AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-06
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö
§7

Delårsrapport TIM
Delårsrapport 2016:2 för Region Jönköpings län kommer att
skickas ut inför sammanträdet 2016-10-11

§8

Sammanträdesplan 2017
Diarienummer: RJL 2016/2888
Beslut
Presidiet föreslår att nämnden beslutar att
•

Fastställa sammanträdesplan för 2017 för nämnden för
trafik, infrastruktur och miljö

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2017 har tagits fram för beslut i
styrelse/nämnder samt förslag till regionfullmäktige att fastställa
datum för 2017.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse inklusive sammanträdesplan daterad
2016-09-06
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö
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§9

§10

2016-09-29 kl.08.30-12.55

Kurser och konferenser
•

Konferens för säkerhet och simulatorsstödd utbildning,
24 oktober Nässjö.
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
beviljas delta.

•

IVL, Hållbara transporter 2016, Stockholm 10 november
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
beviljas delta.

•

Järnvägsdagen, Stockholm 14 november.
Presidiet beslutar att avstå från konferensen

•

SKL Besöksnäringen på agendan 7 december i Uppsala
Deltagande vid konferensen tas upp vid nästa
presidiemöte.

Motion från Miljöpartiet: Barns rätt till en giftfri
miljö
Diarienummer: RJL 2016/425
Beslut
• svaret på motionen sambehandlas tillsammans med
programmet för hållbar utveckling 2017-2020, Mål
inriktning och åtgärder som behandlas av nämnden i
november.
Sammanfattaning
Miljöpartiet har inkommit med en motion till regionfullmäktige
gällande barns rätt till en giftfri miljö där man bland annat föreslår
att en översyn av miljögifter bör ske.

§11

Planering av kommande möten
Presidiemöten för Nämnd Trafik infrastruktur och miljö 2017
kommer att hållas kl. 08.30-12.00 följande datum:
11/1, 8/2, 3/3, 7/4, 10/5, 15/6, 31/8, 27/9, 9/11, 1/12
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Ingemar Svensson kommer till nämndsammanträdet i oktober för
att hålla information kring bredbandssituationen i länet.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande
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