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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 12-25
Tid:

2017-02-21 kl. 13.00-16.45

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Gunnar Pettersson (S) ersätter Elin Rydberg (S)
Fredrik Bodin (S) ersätter vakant (S)
Simon Johansson (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:
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Urban Persson (M)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Övriga:
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Linda Byman, nämndsekreterare
Ulf Fransson, projektledare, §§ 12-18
Emil Hesse, infrastrukturstrateg, §§ 12-23
Åslög Kantelius, sakkunnig infrastruktur, §§ 12-23

§12

Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Erik Hugander (MP) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§13

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
Sign
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§14
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Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2017/105
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§15

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2017/106
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§16

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för januari
2017 läggs till handlingarna.

§17

Anmälan av kurser och konferenser
Europaseminarium, Jönköping 12 maj
Nämnden beslutar att samtliga ledamöter ges möjlighet att delta.

§18

Informationsärenden och aktuellt





§19

Ulf Fransson informerar om arbetsläge och tidsplan för
Sverigeförhandlingen och nya stambanor inom Region
Jönköpings län.
Emil Hesse, infrastrukturstrateg informerar om den
långsiktiga planeringen av den statliga
transportinfrastrukturen, tidsplan och process.
Ulrika Geeraedts återrapporterar utifrån regeringsuppdraget
från Näringsdepartementet av de statliga 1:1 medlen.
Aktuell information, Carl-Johan Sjöberg, fordonsstatus
Krösatågen.

Verksamhetsberättelse 2016
Diarienummer: RJL 2016/3676
Beslut
Nämnden beslutar att
 lägga redovisad verksamhetsberättelse för 2016 till
handlingarna.
Sign
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Sammanfattning
I januari 2016 antog nämnden verksamhetsplan och budget för
förvaltningens verksamhetsområde som verkar inom nämndens
ansvarsområde. Förvaltningens verksamhetsområden har genom
verksamhetsberättelse för 2016 återrapporterat utifrån
verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör tillsammans
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet
och resultat för 2016.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-12
 Verksamhetsberättelse 2016, Länstrafiken
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, Ekonomi
§20

Förfrågningsunderlag upphandling Krösatågen
2018
Diarienummer: RJL 2017/273
Beslut
Nämnden beslutar att


Godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling
Krösatågen 2018.



Ge trafikdirektören i uppdrag att slutföra processen med
upphandlingsunderlaget för Krösatågen tillsammans med
övriga berörda.

Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands,
Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands
län avser att tillsammans upphandla trafiken inom
Krösatågssystemet. Upphandling av tågtrafik faller under Lag
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (LUF)
Carl-Johan Sjöberg informerar om hur man i
förfrågningsunderlaget har hanterat synpunkter som framfördes
vid föregående sammanträde.
Sign
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26
 Förfrågningsunderlag Krösatågen 2018
Beslutet skickas till
Jönköpings Länstrafik
§21

Utbetalning av stöd till anläggning av
kanalisation (SFS 2008:81) i området SkaftarpKolvarp
Diarienummer: RJL 2015/1768
Beslut
Nämnden beslutar att bevilja
 utbetalning till Värnamo Energi AB för projektet:
Anläggning av kanalisation i området Skaftarp-Kolvarp, i
Värnamo kommun. Det statliga stödet fastställs till
274 698 kronor.
Länsstyrelsens diarienummer: 341-3554-2014.
Sammanfattning
Slutredovisningen av projektet som genomförts i områdena
Skaftarp-kolvarp har ganskats och delvis godkänts av Region
Jönköpings län. Projektet har genomförts i Värnamo kommun av
Värnamo Energi AB.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03
 Checkpunkter för ansökan om utbetalning, enligt
förordningen för stöd till kanalisation
Beslutet skickas till
Värnamo energi
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§22
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Remiss - Regional cykelstrategi för
Östergötland
Diarienummer: RJL 2016/4046
Beslut
Nämnden beslutar att godkänna
 föreliggande yttrande som svar till Region Östergötland.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Region Östergötland getts
möjlighet att yttra sig över rubricerad strategi. Region Jönköpings
län har inget att tillägga strategin.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-18
Beslutet skickas till
Region Östergötland

§23

Remiss - Betänkandet En svensk flygskatt
(SOU 2016:83)
Diarienummer: RJL 2016/4031
Beslut
Nämnden beslutar att
 godkänna föreliggande yttrande som svar till
Finansdepartementet.
Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts
möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.

Sign
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Berry Lilja (S) yrkar att tredje stycket i yttrandets sammanfattning
stryks och yrkar därefter bifall till förslaget.
Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner
föreliggande förslag antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller föreliggande förslag röstar JA. Den som bifaller
Berry Liljas yrkande om att tredje stycket i yttrandets
sammanfattning stryks 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), Gunnar Pettersson
(S), Fredrik Bodin (S), Simon Johansson (S), Erik Hugander
(MP), Mauno Virta (V), Jeanette Söderström (S)
Nämnden har alltså med 8 ja röster mot 7 nej röster bifallit
föreliggande förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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§24
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Remiss - Remittering av
Riksintresseutredningens betänkande
Planering och beslut för hållbar utveckling
(SOU 2015:99)
Diarienummer: RJL 2016/3361
Beslut
Nämnden beslutar att godkänna
 föreliggande yttrande som svar till Miljö- och energidepartementet
 yttrandet kompletteras med en text om skyddet av Vättern
som dricksvattentäkt och åkermarken för
livsmedelsproduktionen
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Miljö- och energidepartementet
getts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och
förslag till yttrande lämnas i tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-21
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Berry Lilja (S) föreslår att yttrandet kompletteras med en text om
att skyddet av Vättern som dricksvattentäkt och åkermarken för
livsmedelsproduktionen.
Med instämmande av ordförande och godkännande av nämnden.
Beslutet skickas till
Miljö- och energidepartementet

§25

Övrigt
Erik Hugander (MP) föreslår att cykelkonferens 2017 som
anordnas i Jönköping i maj tas upp i presidiet.
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Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

Erik Hugander

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

Sign

