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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 26-38
Tid:

2017-03-14 kl.13.00-16.40

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)
Gabriella Mohlin (S) ersätter Elin Rydberg (S)
Fredrik Bodin (S) ersätter vakant (S)
Kew Nordqvist (MP) ersätter Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)
Ersättare:
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Stig-Arne Tengmer (L)
Övriga:
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Linda Byman, nämndsekreterare
Ingemar Svensson, projektledare
bredbandskoordinator, §§ 26-32
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering, §§ 26-32
Elisabet Eriksson, §§ 26-32

§26

Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Eva Nilsson (M) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
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§27

2017-03-14 kl.13.00-16.40

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med tillägg av
följande beslutsärenden.
• Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram 2025
Landstinget i Kalmar län. RJL 2017/586.
• Yttrande över kollektivtrafikstrategi 2050, Landstinget i
Kalmar län. RJL 2017/723.
Följande frågor tas upp under punkten övrigt.
• Julbelysning, Trafikverket
• Styrgrupp regional transportplan

§28

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2017/105
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§29

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

§30

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

§31

Anmälan av kurser och konferenser

• Telias planerade förändringar i telenätet, Jönköpings län,
Nässjö 7 april.
Nämnden beslutar att 1 ledamot per parti erbjuds att delta.
• Cykelkonferens 2017, 9-10 maj Jönköping
Nämnden beslutar att tre ledamöter erbjuds att delta, varav 1
plats förbehålls Vänsterpartiet.
• Eurpaforum, Jönköping 12 maj
Samtliga ledamöter erbjuds att delta.

Anmälan till samtliga konferenser sker via nämndsekreteraren.
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§32

Informationsärenden och aktuellt
•

•

•
•
•

•
§33

Ingemar Svensson presenterar arbetet med regional
bredbandsstrategi för Jönköpings län, nuläge, process och
tidsplan.
Återrapportering till nämnden i april kring utbyggnadstakt
och flerårsplan.
Lena Bohman informerar om inkommen remiss Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande,
en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd. Beslut tas i nämnden i april.
Aktuell information tåg- och kollektivtrafik, Carl-Johan
Sjöberg.
Lars Wallström och Carl Johan Sjöberg informerar om
månadsrapport, januari – februari 2017.
Information om förslag till direktiv för regionstyrelsens
och nämndernas arbete med budget med verksamhetsplan
2018 samt flerårsplan 2019-2020. Finansiella
förutsättningar, utformning av budgetförslagen, samt
tidplan för budgetprocessen.
Återrapport av intern kontrollplan 2016, för alla delar av
regionens verksamhet, läggs till handlingarna.

Bokslut och årsredovisning 2016 inkl.
barnbokslut och patientsäkerhetsberättelse
Diarienummer: RJL 2016/3676, 2017/710, 2017/779
Beslut
Nämnden beslutar att
• godkänna årsredovisning 2016 avseende de delar som
avser nämndens verksamhet och utgiftsområden.
Sammanfattning
Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för
2016. I årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta
målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom
finansiella mål uppnåtts.
83procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet har helt eller delvis uppnåtts. Regionens finansiella
Sign
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resultat 316 miljoner kronor finansierar fullt ut 2016 års
investeringar varför målet för finansiell långsiktighet och
uthållighet uppnås.
Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas
av god hushållning.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-03
• Årsredovisning och Barnbokslut 2016
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§34

Granskning av delegationsordning
Diarienummer: RJL 2016/4174
Beslut
Nämnden beslutar att
• överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till
revisorerna med anledning av deras granskning.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-1214 sin granskning och bedömning av delegationsordning.
Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och
rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över
revisorernas rekommendationer.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-03
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-27
• Revisorernas granskningsrapport
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§35
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Remiss - Avgränsningssamråd för
miljöbedömning av nationell plan för
transportsystemet 2018-2029
Diarienummer: RJL 2017/547
Beslut
Nämnden godkänner
• föreliggande yttrande som svar till Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över rubricerat avgränsningssamråd.
Region Jönköpings län bedömer att avgränsningssamrådet
uppfyller gällande krav och den regionala påverkan bedöms i
detta skede som liten. Regionen har med anledning av detta inga
tillägg till avgränsningssamrådet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-03
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-24
• Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell
transportplan 2018-2029
Beslutet skickas till
Trafikverket

§36

Yttrande över regionalt
trafikförsörjningsprogram 2025, Landstinget i
Kalmar län
Diarienummer RJL 2017/586
Beslut
Nämnden beslutar att godkänna
• föreliggande yttrande som svar till Landstinget i Kalmar
län.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Landstinget i Kalmar län getts
möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10
• Förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Kalmar län 20205
Beslutet skickas till
Landstinget i Kalmar län
§37

Yttrande över kollektivtrafikstrategi 2050,
Landstinget i Kalmar län
Diarienummer RJL 2017/723.
Beslut
Nämnden beslutar att godkänna
• föreliggande yttrande som svar till Landstinget i Kalmar
län.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Landstinget i Kalmar län getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-10
• Förslag kollektivtrafikstrategi 2050, Landstinget i Kalmar
län
Beslutet skickas till
Landstinget i Kalmar län

§38

Övrigt
•

Återrapportering kring julbelysning kopplat till
trafikverkets elstolpar.
Riktlinjer angående tillfälliga anslutningar till
Trafikverkets vägbelysningsanläggningar skickas ut till
nämndens ledamöter.
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•

Erik Hugander (MP) önskar att fler ledamöte ges möjliget
att delta i arbetet med den regionala transportplanen.
Ordföranden informerar om att remissförslaget till
länstransportplanen kommer att beredas i nämnden med
avstämning i kommunalt forum.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

Eva Nilsson

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