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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 116-127
Tid:

2017-12-12 kl. 13.00-16.25

Plats:

Gummifabriken Värnamo

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) 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)
Arnold Carlzon (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
Erik Andersson, Trafikutvecklare JLT §§116-122
Emil Hesse, infrastrukturstrateg, §§116-122
Åslög Kantelius, sakkunnig infrastruktur, §§116-122
Linda Byman, nämndsekreterare

§116

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Mauno Virta (V) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§117

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Sign

PROTOKOLL

2(7)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 116-127
Tid:

§118
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Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2017/105
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§119

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

§120

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för
november anmäls läggs till handlingarna.

§121

Anmälan av kurser och konferenser
Beslut
Transportforum, 10-11 januari Linköping
En från den politiska ledningen och en från oppositionen ges
möjlighet att delta.
Nationell konferens: Var finns pengarna för den svenska
infrastrukturen? 2 februari 2018 i Malmö
En från varje parti beviljas delta vid konferensen.

§122

Informationsärenden och aktuellt
•

Åslög Kantelius och Emil Hesse informerar om inkomna
remissyttranden och det fortsatta arbetet med den
Regionala transportplanen. Beslut tas i nämnden i januari.

•

Erik Andersson informerar om Region Jönköpings län
Kollektivtrafik 2016- uppföljningsrapport om den
allmänna trafikplikten enligt artikel 7.1 EU:s
kollektivtrafikförordning.
Nämnden godkänner rapporten som kommer att publiceras
på Region Jönköpings läns hemsida.
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§123
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•

Erik Andersson informerar om regelverk,
resandeutveckling och förslag till förändringar av närtrafik
i Jönköpings län.

•

Lars Wallström redogör för Intern styrning och kontroll,
inför beslut av den årliga kontrollplanen i januari.

•

Månadsrapport och resandesiffror per november 2017.

•

Trafikdirektören informerar om tilldelningsbeslut i
upphandling av Krösatågen.

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans
för kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2017/2583
Beslut
Nämnden
• överlämnar svar till regionstyrelsen med anledning av
granskningsrapport.
Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat åtgärderna för ekonomi i balans
för kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska med inhämtande av
synpunkter från nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslå
regionfullmäktige ett svar till revisionen. Synpunkter har
sammanställts för överlämnande till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
• Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
• Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 201710-03
• Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
• Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län,
Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för
kollektivtrafiken
Sign

PROTOKOLL

4(7)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 116-127
Tid:

2017-12-12 kl. 13.00-16.25

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S) vill komplettera yttrandet med att
Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en reservation inför budget
2017 har haft avvikande meningar och förslag till lösningar.
Ordföranden tillstyrker att svaret till regionens revisorer
kompletteras med detta tillägg.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§124

Anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen
och Kustpilen
Diarienummer: RJL 2017/3309
Beslut
Nämnden
• Föreslår regionstyrelsen att godkänna överenskommelse
inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för
Krösatågen och Kustpilen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland,
Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar Län (Parterna) avser
att träffa denna principöverenskommelse inför respektive parts
ställningstagande till anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen
och Kustpilen. En överenskommelse träffades under hösten 2016
om gemensam trafikupphandling av Krösatågssystemet och ett
nytt trafikavtal börjar gälla i december 2018. Under kommande
trafikavtalsperiod finns behov av att byta ut den befintliga
fordonsflottan.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-27
• Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya
tågfordon för Krösatågen och Kustpilen
• Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen
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Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§125

Promemoria - Remiss av Trafikanalys rapport
2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten
Diarienummer: RJL 2017/2901
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Trafikanalys.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad rapport ”Ny målstyrning för trafiksäkerhet”, rapport
2017:12, framtagen av Trafikanalys.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-14
• Förslag till yttrande daterad 2017-11-14
• Ny målstyrning för trafiksäkerheten, Rapport 2017:12,
Trafikanalys.
Beslutet skickas till
Trafikanalys
Näringsdepartementet

§126

Verksamhetsplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/83
Beslut
Nämnden
1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt
budgeterade anslag.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2018
för verksamhetsområde Jönköpings länstrafik.
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Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i
beslutad budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 20192020 angivit att respektive nämnd ska konkretisera
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2017.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-08
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-07
• Verksamhetsplan verksamhetsområde Jönköpings länstrafik
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Erik Hugander (MP) föreslår att kollektivtrafikens andel av
trafikarbetet bör tas upp som ett systemmätetal i
verksamhetsplanen.
Trafikdirektören upplyser om att det finns svårigheter med att
korrekt mäta ett sådant mål och att målvärde saknas, samt att
Regionen inte ansvarar för alla delar som påverkar målet.
Ordföranden föreslår att Regionledningskontoret rapporterar
kollektivtrafikens andel som information till nämnden.
Beslutet skickas till
Verksamhetsområde Jönköpings länstrafik - stab
§127

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka samtliga
tjänstemän och ledamöter för 2017 med tillönskan om en God Jul
och Gott Nytt år.
Jeanette Söderström tackar för året som gått och önskar
ordföranden detsamma.
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Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

Mauno Virta

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