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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 71-88
Tid:

2017-09-12 kl.13.00-17.40

Plats:

Rosensalen, Roselunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Peter Holkko (S) ers. Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Lars-Åke Magnusson (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)
Ersättare:
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Tommy Bengtsson (V)
Övriga:
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Emil Hesse, infrastrukturstrateg §§ 71-87
Åslög Kantelius, sakkunnig infrastruktur §§ 71-87
Robert Erlandsson, regionrevisionen, § 88
Peter Gran regionrevisionen, § 88
Nenus Jidah, revisionschef, § 88
Mia Suntila, Administrativ samordnare, § 88
Linda Byman, nämndsekreterare

§71

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Berry Lilja (S) att justera protokollet tillsammans
med ordföranden.
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Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande
ändring, informationsärenden tas upp sist.

§73

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

§74

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

§75

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

§76

Anmälan av kurser och konferenser
Beslut
 Klimatkonferensen, 28 september Jönköping – Nämndens
ordinarie ledamöter samt 1:e ersättare medges deltaga.
 Agenda 2030- En hållbar värld, Länsstyrelsen i
Jönköpings län, 24 oktober Jönköping – En ledamot per
parti medges deltaga.
 Attraktionskraft 23 november, Jönköping – Nämndens
ordinarie ledamöter samt 1:e ersättare medges deltaga.

§77

Beslut om allmän trafikplikt för den linjelagda
trafiken på Visingsö
Diarienummer: RJL 2017/2138
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om att


Införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken på
Visingsö.
Sign

PROTOKOLL

3(12)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 71-88
Tid:

2017-09-12 kl.13.00-17.40

Sammanfattning
I samband med upphandlingen Serviceresor 2018 ska även
linjelagd trafik på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065)
om kollektivtrafik. Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras
till i december 2017.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§78

Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Att motionen är besvarad
Sammanfattning
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med
rätt till bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst
ändras så att det blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i
kombination med assistans även på andra platser än den egna
bostaden. Efter beslut i nämnden återremitterades ärendet för
fördjupad kunskapshämtning. Avstämning har gjort med Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL samt med det Primärkommunala
samverkansorganet PKS.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-31
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Protokollsutdrag, Primärkommunalt samverkansorgan
2017-05-11
 Skrivelse, Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-01
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-12-13 § 116
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
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Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
Inkomna remissyttranden
Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§79

Remittering av samrådshandling för regional
transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Diarienummer: RJL 2017/1005
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner samrådshandling Regional transportplan för
Jönköpings län2018-2029 med kompletteringar gjorda vid
sammanträdet.
 Presidiet får i uppdrag att återkomma med förslag på hur
nämnden i den fortsatta processen kan ta del av fördjupad
kunskap kring strategiska frågor och innehållet i nationell
och regional plan.
Reservationer
Erik Hugander reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
återremissyrkande.
Sammanfattning
I början av mars 2017 fick Region Jönköpings län i uppdrag av
regeringen att ta fram förslag till en regional transportplan för
Jönköpings län för perioden 2018-2029. Den ekonomiska ramen
uppgår till 1,38 miljarder kronor. Planen innehåller förslag på hur
de tilldelade medlen ska användas under planperioden.
Trafikverket har fått ett likartat uppdrag och offentliggjorde sitt
förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029
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den 31 augusti 2017. Den tillsammans med kommunerna tillsatta
referensgruppen har medverkat i framtagandet av den regionala
planen. För att ge remissinstanserna rimlig tid att ta del av båda
planerna och lämna synpunkter har ambitionen varit att remittera
planförslaget i september, samtidigt som den nationella planen.
Region Jönköpings läns förslag till regional transportplan ska
överlämnas till regeringen senast den 31 januari 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04
 Samrådshandling Regional transportplan för Jönköpings
län 2018-2029
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för synpunkter/tillägg som framförs på
innehållet i planen vid referensgruppens möte och föreslår att
samrådshandlingen kompletteras med dessa.
Tilläggen godkänns av nämnden.
Erik Hugander (MP) anser att en arbetsgrupp skulle ha tillsats i
arbetet med den regionala transportplanen.
Ordföranden föreslår att presidiet får i uppdrag att återkomma
med förslag på hur nämnden i den fortsatta processen kan ta del
av fördjupad kunskap kring strategiska frågor och innehållet i
nationell och regional plan.
Erik Hugander (MP) yrkar att ärendet bör återremitteras med
motiveringen att nämndens ledamöter har behov av ytterligare
fakta i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Erik
Huganders yrkande och finner först att ärendet ska avgöras idag.
Därefter bifaller nämnden föreliggande förslag med
komplettering.
Beslutet skickas till
Regional utveckling
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Samråd - Plan för trafiken i Värnamo kommun
Diarienummer: RJL 2017/2137
Beslut
Nämnden beslutar
 godkänna föreliggande yttrande som svar till Värnamo
kommun.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Värnamo kommun getts möjlighet
att yttra sig över rubricerad samrådshandling. Region Jönköpings
län konstaterar att planen är god grund för den fortsatta
planeringen och ställningstagandena är tydliga och konkreta.
Region Jönköpings län ser behovet av att ytterligare förtydliga
olika aktörers ansvar, samt vikten av att samplanering sker inom
samhällsplanering, kollektivtrafik och näringsliv.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16
 Samrådshandling, plan för trafiken i Värnamo kommun
 Information och sändlista till samråd gällande Plan för
trafiken i Värnamo kommun
Beslutet skickas till
Värnamo kommun

§81

Remiss - Förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning väg 30 Kronobergs län
Diarienummer: RJL 2017/1808
Beslut
Nämnden
 godkänner föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.
Reservationer
Erik Hugander reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över rubricerad remiss. Förslaget innebär i korthet att
högsta tillåtna hastighet på väg 30 i Jönköpings län, mellan
länsgränsen och trafikplats Stigamo, sänks från 90 km/h till 80
km/h. Region Jönköpings län ställer sig inte bakom förslaget
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Erik Hugander (MP) yrkar på att regionen i sitt remissyttrande ska
ställa sig bakom Trafikverkets förslag om sänkt hastighet på
riksväg 30 från 90 km/h till 80 km/h. Med tanke på vägens
standard är det rimligt att hastigheten nu sänks
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag, vilket bifalls av
nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-05
 Remiss gällande förslag till nya föreskrifter för väg 30,
Kronobergs län
 Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter
på väg 30, Kronobergs län enligt förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Beslutet skickas till
Trafikverket
§82

Remiss - Länstransportplan Kronobergs län
2018-2029
Diarienummer: RJL 2017/1899
Beslut
Nämnden
 godkänner föreliggande yttrande som svar till Region
Kronoberg.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Region Kronoberg getts möjlighet
att yttra sig över rubricerad plan. Region Jönköping konstaterar
att de föreslagna satsningarna har stor tyngdpunkt på vägobjekt
samt kollektivtrafik/cykel. Region Jönköpings län ser mycket
positivt på satsningar längs riksväg 27 som är ett gemensamt stråk
och har utöver detta inget att tillägga.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14
 Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
 Miljökonsekvensbeskrivning av remissversion
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Beslutet skickas till
Region Kronoberg
§83

Remiss - Förslag regional plan för transportinfrastruktur Västra Götaland 2018-2029
Diarienummer: RJL 2017/1793
Beslut
Nämnden
 godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra
Götalandsregionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Västra götalandsregionen getts
möjlighet att yttra sig över rubricerad plan. Region Jönköpings
län konstaterar att de föreslagna investeringarna till huvudsak
avser vägåtgärder. Avseende samfinansiering i nationell plan
skulle det vara önskvärt med ett förtydligande av Västra
Götalandsregionens syn på betydelsen av riksväg 40 som är
huvudförbindelsen mellan Göteborg och Jönköping vidare mot
Stockholm.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-09
 Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland 2018-2029
 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till regional plan
för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen
§84

Samråd - Regional infrastrukturplan 2018-2029,
Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling
i Halland
Diarienummer: RJL 2017/1992
Beslut
Nämnden
 godkänner föreliggande yttrande som svar till Region
Halland.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har inget att tillägga remissen, men ser
mycket positivt på järnvägssatsningar som föreslås, både för
Halmstad C och det mindre järnvägsåtgärder, och önskar ett
fortsatt gott samarbete med Region Halland i all de gemensamma
frågor som fortfarande är viktiga för båda våra län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
 Samrådshandling - Transportinfrastruktur för en hållbar
utveckling i Halland
 Miljökonsekvensbeskrivning av Regional
infrastrukturplan för Halland 2018-2029
 Regional systemanalys för transportsystemet i Halland
Beslutet skickas till
Region Halland
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Samråd - Regional transportplan för Kalmar län
Diarienummer: RJL 2017/1962
Beslut
Nämnden
 godkänner föreliggande yttrande som svar till
Regionförbundet i Kalmar län.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Regionförbundet i Kalmar län getts
möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. Region Jönköpings
län konstaterar att de investeringar som Regionförbundet i Kalmar
län föreslår är viktiga och väl avvägda för Kalmar län. Region
Jönköpings län skulle gärna se ett tillägg i ställningstagandena
avseende det gemensamma järnvägsstråket Nässjö-HultsfredOskarshamn. Utöver detta har Region Jönköpings län inget att
tillägga.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10
 Samrådshandling - Regional transportplan för Kalmar län
2018-2029
Beslutet skickas till
Regionförbundet i Kalmar län

§86

Remiss - Länstransportplan Blekinge 2018-2029
Diarienummer: RJL 2017/1965
Beslut
Nämnden
 godkänner föreliggande yttrande som svar till Region
Blekinge.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Region Blekinge getts möjlighet att
yttra sig över rubricerad remiss. Region Jönköpings län
konstaterar att de investeringar som Region Blekinge föreslår i
Sign

PROTOKOLL

11(12)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 71-88
Tid:

2017-09-12 kl.13.00-17.40

rubricerad remiss är viktiga och väl avvägda för Blekinge län.
Region Jönköpings län ser mycket positivt på satsningar längs
riksväg 27 som är ett gemensamt stråk och har utöver detta inget
att tillägga.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10
 Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande
Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
Beslutet skickas till
Region Blekinge
§87

Remiss - Energi- och klimatstrategi Eksjö
kommun
Diarienummer: RJL 2017/2056
Beslut
Nämnden
 godkänner föreliggande yttrande som svar till
Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö kommun
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö
kommun getts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss om
ny Energi- och klimatstrategi.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 inklusive
föredragning i ärendet av miljöchef
 Yttrande daterat 2017-09-12
 Energi- och klimatstrategi för Eksjö kommun
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö kommun
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§88

Informationsärenden och aktuellt







Information och diskussion med regionrevisionen om
revisionsplan och fördjupade granskningar samt nämndens
arbete med mål, intern kontroll och uppföljning.
Carl-Johan Sjöberg informerar om lagstiftningen kring
kollektivavtal med anledning av inkommen motion Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och
personalövergång RJL 2017/561.
Lars Walström presenterar månadsrapport per juli 2017.
Trafikdirektören redogör för planerade trafikförändringar
inför 2018.
Fordonsanskaffning Krösatågen och Kustpilen.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Berry Lilja

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