PROTOKOLL
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Diarienummer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 95107
Tid:

2016-11-15 kl.13.00-18:05

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C), ordförande
Per Hansson (L), 1:e vice ordförande, §§95-102
Gabriella Mohlin (S), ersätter Jeanette Söderström
Peter Holkko (S), ersätter Berry Lilja
Elin Rydberg (S)
Gunnar Pettersson (S), ersätter Arijana Jazic
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Arne Ekegren (M), ersätter Niclas Palmgren
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)
Ersättare:
Kew Nordqvist (MP), §§ 95-101
Per Svenhall (_) 1:e ersättare
Arnold Carlzon (KD) 1:e ersättare
Tommy Bengtsson (V) 1:e ersättare
Urban Persson (M), 2:e ersättare
Övriga:
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Lars Wallström, controller, §§ 95-105
Johanna Sjöström, sakkunnig arbetsmarknad, §100
Herman Sahlin, jurist §100
Anna Sickeldal, ekonom regional utveckling, §§100-104

§95

Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Bengt Pettersson (C) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

Sign

PROTOKOLL

2(8)

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§
95-107
Tid:

§96

2016-11-15 kl.13.00-18:05

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande
justering, ärende 3: Motion – Barns rätt till en giftfri miljö,
behandlas ej vid dagens sammanträde utan tas upp på kommande
nämndsammanträde.
Erik Hugander önskar även till agendan lägga en övrig fråga
avseende arbetsgrupper.
Elin Rydberg önskar att man till ett kommande sammanträde får
en redovisning från Klimatrådet med handlingsplan för 2017.

§97

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2016/53
Informationshandlingarna anmäls och läggs till handlingarna.

§98

Anmälan av delegationsärenden
Diarienummer: 2016/55
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§99

Anmälan av kurser och konferenser
Beslut
Nämnden beslutar att
• 1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen
beviljads delta vid konferensen Kollektivtrafik Syd, den 1
december.
• Nämndens ledamöter får delta i Regionens miljödag den
24 november

§100

Informationsärenden
•
•
•

Presentation av förstudien Fossilfrihet i regional tågtrafik,
Yvonne Aldentun
Offentlighet och sekretess inför Krösatågsupphandlingen,
Carl-Johan Sjöberg och Herman Sahlin
Presentation RUS, Johanna Sjöström
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•
•

§101

Månadrapport, Lars Wallström
Aktuell information tåg och kollektivtrafik, Carl-Johan
Sjöberg

Granskning av diarieföring
Diarienummer: RJL 2016/2882
Beslut
Nämnden beslutar att
• Ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till
Regionens revisorer.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse
2016-09-01 sin granskning av Regionens diarieföring. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om befintliga system och
rutiner för ärendehantering och allmänna handlingar är
ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av gällande
lagstiftning respektive regionens interna regelverk. Revisorerna
lämnar ett antal rekommendationer.
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som
regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med
bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-30
• Revisorernas granskningsrapport daterad 2016-09-01
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§102

2016-11-15 kl.13.00-18:05

Yttrande över motion Lasta på lastcykel
Diarienummer: RJL 2015/2026
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Första satsen avslås
2. Andra satsen bifalls, med tillägg enligt följande:
att Regionen startar en upphandling av ramavtal rörande
lastcyklar.
Reservationer
Erik Hugander till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Miljöpartiet har genom Annica Nordquist (MP) och Erik
Hugander (MP) inkommit med en motion Lasta på lastcykel.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Erik Hugander yrkar bifall till motionen och yrkar även på
återremiss för framtagande av ett mer gediget underlag om
motionen inte bifalles.
Irene Oskarsson, Pernilla Mårtensson, Bengt Pettersson med flera
yrkar bifall till presidiets förslag.
Elin Rydberg yrkar på ett tillägg till andra att-satsen lydande:
att Regionen startar en upphandling av ramavtal rörande
lastcyklar.
Beslutsgång
På ordförandes fråga beslutar nämnden att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Nämnden bifaller presidiets förslag med Elin Rydbergs tillägg
enligt ovan.
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Beslutet skickas till
Regionstyrelse
§103

Nämndernas ansvar för arkiv- och
dokumentvård
Diarienummer: RJL 2016/3339
Beslut
Nämnden beslutar att verksamheter inom nämndens
ansvarsområden
•

ska hantera handlingar och information enligt
arkivreglementet och dess bilagor, antagna av fullmäktige
2016-06-21.

•

ska regelbundet informera nämnden om verksamheternas
arbete med arkivvård och arkivorganisation.

•

ska utse arkivansvariga och arkivredogörare i enlighet
med dokumenten Riktlinje för arkivansvarigas uppgifter
och Riktlinje för arkivredogörares uppgifter. Redovisning
ska göras till nämnden.

•

samråd ska ske mellan verksamheten och centrala
arkivfunktionen innan regionarkivarien beslutar om
gallring av handlingar och information.

•

ska följa dokumentet Riktlinje för nämndernas ansvar för
hantering av arkiv i Region Jönköpings län vad gäller
arkivvården, arkivorganisation, informationsredovisning
samt bevarande och långtidsförvaring av digital
information.

Sammanfattning
Enligt Arkivlagen ska varje nämnd ansvara för vården av sitt
arkiv om inte arkivmyndigheten övertagit det ansvaret. I detta
ingår att vid registrering av handlingar ta hänsyn till vad som ska
bevaras och framställa handlingar på rätt sätt. Det innebär också
att ha en lämplig organisation för arkivarbetet och upprätta de
dokument som lagen kräver.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-18
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret kansli
§104

Förlängning Kraftsamling Biogas II
Diarienummer: RJL 2015/295
Beslut
Nämnden beslutar att
• Projektet Kraftsamling Biogas II med totala projekttiden
2015-05-27—2018-09-27, som genomförs av
Energikontoret Norra Småland inom Region Jönköpings
län, beviljas regionala projektmedel från det statliga
anslaget 1:1 med totalt 1 520 676 kr (36 % av godkända
kostnader), fördelat enligt följande:
År 2017
År 2018

995 676 kr
525 000 kr

Sammanfattning
Det ursprungliga beslutet om projektet Kraftsamling Biogas II
fattades av nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 2015-0414. Då beviljades medel för projektets två första år och för fortsatt
finansiering krävdes att projektägaren skickade in en
förlängningsansökan för åren 2017 och 2018. Projektet är
finansierat från bland annat regionala fonden (ERUF).
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13
• Underlag till projektbeslut
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-09-02
Beslutet skickas till
Energikontoret norra Småland
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§105

2016-11-15 kl.13.00-18:05

Remiss: Förslag till samverkanavtal för
Öresundstågtrafiken
Diarienummer: RJL 2016/3290
Beslut
Nämnden beslutar att
• godkänna föreliggande yttrande över nytt samverkansavtal
för Öresundstågstrafiken.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av samverkansorganet för
Öresundstågstrafiken givits möjlighet att yttra sig över
rubricerade samverkansavtal.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-25
• Remiss: Dnr 16002933 Förslag till nytt samverkansavtal
för Öresundstågstrafiken daterad 2016-10-12
• Aktieägaravtal för Öresundståg AB
• Bolagsordning för Öresundståg AB
• Förslag till nytt Samverkansavtal för Öresundstågstrafiken
i södra Sverige
• Ägardirektiv för Öresundståg AB
Beslutet skickas till
Skånetrafiken

§106

Övriga frågor
•
•

Information kring hantering av skrivelse från och svar till
kommundelsrådet Gränna-Visingsö.
Synpunkt från Erik Hugander om att referensgruppen för
hållbarhetsprogrammet även får arbeta med genomförande
av åtgärdsdelen, då referensgruppen fungerat mycket väl.
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§107

2016-11-15 kl.13.00-18:05

Informationsärende
Information om pågående trafikupphandling inför godkännande
av tilldelningsbeslut.
Nämnden informeras av ordföranden att i ärendet råder sekretess.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Rune Backlund
ordförande

Bengt Pettersson

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