PROTOKOLL
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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 47-59
Tid:

2017-05-30 kl.13.00-15.45

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)
Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S)
Peter Holkko (S) ers. Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Urban Persson (M) ers. Eva Nilsson (M) §§ 47-49
Eva Nilsson (M) §§ 50-59
Arne Ekegren (M) ers. Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Arnold Carlzon (KD) ers. Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Tommy Bengtsson (V) ersätter Mauno Virta (V)
Ersättare:
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Urban Persson (M)
Övriga:
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör §§ 50-59
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Anna-Karin Malm, serviceresechef §§ 47-49
Maria Cannerborg, miljöchef §§ 50-52
Linda Byman, nämndsekreterare

§47

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Gabriella Mohlin (S) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§48

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande
justeringar.
Sign
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 47-59
Tid:

2017-05-30 kl.13.00-15.45
•
•
•

§49

Ärende 7, information serviceresor förfrågningsunderlag
tas upp först.
Ärende 9, Budget- och verksamhetsplan 2018 utgår.
Årsstämmor Svensk kollektivtrafik tas upp under aktuell
information.

Information, upphandling serviceresor,
förfrågningsunderlag
Ann-Karin Malm informerar om förfrågningsunderlag
upphandling serviceresor. Inkomna synpunkter beaktas inför
beslut i nämnden i juni.
Slutligt förfrågningsunderlag för upphandling serviceresor finns
på Jönköpings länstrafik 2017-06-19 och 2017- 06-20.
Nämndens ledamöter har rätt att ta ut arvode vid deltagande under
daterade tillfällen.

§50

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

§51

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

§52

Informationsärenden och aktuellt
•
•
•
•

Maria Cannerborg informerar om Region Jönköpings läns
yttrande över Länsstyrelsens remiss om två
klimatsatsningar.
Uppdrag från Näringsdepartementet att ta fram och
genomföra en regional handlingsplan för att stärka klimatoch miljö perspektiven i det regionala tillväxtarbetet.
Ordföranden rapporterar från Svensk kollektivtrafiks
årsstämmor angående höjning av medlems- och
serviceavgifter.
Månadsrapport April 2017, Lars Wallström och CarlJohan Sjöberg.
Sign
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 47-59
Tid:

§53

2017-05-30 kl.13.00-15.45

Fördjupad månadsrapport, Tertial 1
Diarienummer RJL: 2017/98
Beslut
Nämnden
• godkänner fördjupad månadsrapport tertial 1 2017
avseende de delar som avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska per april
månad en fördjupad månadsrapport redovisas. I den fördjupade
månadsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja
måluppfyllelse samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2017-05-19
• Fördjupad månadsrapport, tertial 1, 2017
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§54

Delegationsordning Nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö
Diarienummer: RJL 2017/1068
Beslut
Nämnden beslutar
1. fastställa reviderad delegationsordning för nämnden att
gälla från och med 2017-06-01.
2. undertecknande av handlingar i nämndens namn, ändras
till…..kontrasigneras av trafikdirektören eller regional
utvecklingsdirektör.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Sign
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 47-59
Tid:

2017-05-30 kl.13.00-15.45

Sammanfattning
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljös möjlighet att
delegera beslutsfattande är reglerat i Kommunallagen 6 kap §§ 3338.
Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av
nämndens uppdrag är:
• Infrastruktur (ex väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik,
godsterminaler, energi, el, tele/bredband)
• Kommunikationer
• Kollektivtrafik
• Miljö- energi- och klimatfrågor
• Andra områden som sammanhänger med trafik- och
infrastrukturfrågor i perspektivet av hållbar och långsiktig
regionutveckling.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-02
• Delegationsordning – Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till eget yrkande, enligt bilaga
1.
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag, vilket godkänns
av nämnden.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, regiondirektör, kansli
§55

Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås
Diarienummer: RJL 2017/653
Beslut
Nämnden
• föreslår regionstyrelsen att godkänna föreliggande
yttrande som svar till Trafikverket.
Sign
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§§ 47-59
Tid:

2017-05-30 kl.13.00-15.45

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över ÅVS utredning Linköping-Borås.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§56

Åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö
Diarienummer: RJL 2017/720
Beslut
Nämnden
• föreslå regionstyrelsen att godkänna föreliggande yttrande
som svar till Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över ÅVS utredning Jönköping-Malmö.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§57

Remiss- Yttrande över Ny målstyrning för
transportpolitiken
Diarienummer: RJL 2017/941
Beslut
Nämnden
• godkänner föreliggande yttrande som svar till
Näringsdepartementet.
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§§ 47-59
Tid:

2017-05-30 kl.13.00-15.45

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
• Remiss av Trafikanalysrapport 2014:1 ny målstyrning för
transportpolitiken
Beslutet skickas till
Näringsdeapartementet
§58

Remiss - Förslag till översiktsplan Mullsjö
kommun
Diarienummer: RJL 2017/1173
Beslut
Nämnden beslutar
• godkänna föreliggande yttrande som svar till Mullsjö
kommun
• komplettera yttrandet med en text om vikten av en
cykelväg mellan Mullsjö och Habo
• komplettera yttrandet om att beakta skydd av
jordbruksmarken.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Mullsjö kommun getts möjlighet att
yttra sig över rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-27
• Kungörelse förnyad utställning av översiktsplan, Mullsjö
kommun
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Erik Hugander (MP) föreslår att yttrandet kompletteras med en
text om att beakta skyddet av jordbruksmarken.
Sign
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Tid:

2017-05-30 kl.13.00-15.45

Förslaget godkänns av nämnden.
Beslutet skickas till
Mullsjö kommun
§59

Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning, Habo
kommun
Diarienummer: RJL 2017/1215
Beslut
Nämnden
• godkänner föreliggande yttrande som svar till Habo
kommun.
• yttrandet kompletteras med att bostadsförsörjningen bör
samplaneras med befintlig och framtida kollektivtrafik.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Habo kommun getts möjlighet att
yttra sig över rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-27
• Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2020, Habo
kommun
Beslutet skickas till
Habo kommun

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Sign
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Rune Backlund
ordförande

2017-05-30 kl.13.00-15.45

Gabriella Mohlin

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

Sign

2017-04-18
Delegationsordning – Regionstyrelsen
Yrkanden från S och MP
1. Allmänt
S. 2 Verkställighetsbeslut
Ändring
De flesta beslut av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut fastställt
ändamål betraktas som verkställighetsbeslut. Det gäller också beslut som rör förvaltningen och
Regionens interna förhållanden.
Ändras till:
En stor del av besluten av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut
fastställt ändamål betraktas som verkställighetsbeslut. Det gäller också beslut som rör förvaltningen
och Regionens interna förhållanden.

S. 3 Delegering till ordförande
Tillägg
Tillägg att 1:e vice ordförande har rätt att besluta om ordförandens deltagande i nätverksträffar,
kurser, konferenser inom RS intresseområde.

S. 4 Företrädarskap allmänt
4.1.1

Rätt att motta delgivning
(anmäls ej)

Avstyrks

4.1.2

Rätt att utse befattningshavare med rätt att teckna
Regionens firma i olika ärenden.
Förtydliga

Personal
Tillägg/Förändring
Rätt att fatta beslut om inriktning av lönebildning

RSAu

Rätt att fatta beslut om att starta stridsåtgärder

RsAu

Beslut om kollektivavtal

RSAu

Beslut om avgångsvederlag

RSAu

2017-04-18

Ekonomi
S. 5
4.3.5 Förändring av regionstyrelsens utgiftsramar……..
Otydlig, förtydliga i enlighet med revisionsrapporten

S. 5-6 Upphandling
Ändring
4.4.1
4.5.4
4.5.5
Beslut om genomförande av upphandling samt beslut om
förfrågningsunderlag i av styrelsen särskilt fastställda upphandlingar

RSAu

Tilldelningsbeslut

Regiondirektör

Medskick till övriga nämnders delegationsordning:
Förändring i enlighet med RS beslut i övriga nämnder.
Vem beslutar om vårdrelaterade beslut?
- vårdavtal med annat landsting/region
- vårdavtal inom vårdval

