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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 53-65
Tid:

2018-06-05 kl. 13.00-17.30

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)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M) deltar ej vid § 59 punkt 2 pga. jäv
Arne Ekegren (M) ersätter Eva Nilsson (M) vid § 59
punkt 2
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Lars-Åke Magnusson (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD)
Tommy Bengtsson (V) ers. Mauno Virta (V)
Ersättare:
Gunnar Pettersson (S) §§ 53-61
Kew Nordqvist (MP)
Arne Ekegren (M)
Arnold Carlzon (KD)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling
Johan Cederlund, regionjurist §§ 53-59
Alexandra Kelemen Wikström, projektledare §§ 53-59
Sofia Sund, jurist Region Jönköpings län, §§ 53-59
Johan Kildén, jurist Region Jönköpings län, §§ 53-59
Christine Leppänen, trafik- och planeringschef, §§ 53-59
Charles Tholin, utvecklingsansvarig JLT §§ 53-59
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering, §§ 59-60
Maria Cannerborg, miljöchef, §§ 60-61
Linda Byman, nämndsekreterare
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§53

2018-06-05 kl. 13.00-17.30

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Niclas Palmgren (M) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§54

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
Erik Hugander (MP) har en övrig fråga om busstrafiken i Tranås
och rutiner kring större vägarbeten som påverkar linjetrafiken.
Frågan besvaras vid nästa sammanträde.

§55

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2018/36
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§56

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2018/30
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§57

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

§58

Anmälan av kurser och konferenser
Bostadskonferens Jönköping, 19 juni
En per parti ges möjlighet att delta vid konferensen.

§59

Informationsärenden och aktuellt
•

Regionjurist Joan Cederlund och projektledare Alexandra
Kelemen Wikström informerar om nämndens
ansvarsområde efter tillträdande av dataskyddsförordningen, GDPR, General data protection regulation.
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•

Christine Leppänen, trafik- och planeringschef vid
Jönköpings länstrafik informerar om förfrågningsunderlag
inför upphandling av regionbusstrafiken. Ärendet är lagt
under sekretess och beslut om godkännande av
förfrågningsunderlag tas i nämnden den 26 juni.
Eva Nilsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet
på grund av jäv, hon lämnar sammanträdet och ersätts av
Arne Ekegren (M).

§60

•

Regionala utvecklingsdirektören redogör för de regionala
och nationella uppdragen inom regional utveckling;
kompetensförsörjning, innovation och företagande,
attraktiva miljöer och tillgänglighet samt internationellt
samarbete.

•

Trafikdirektören avrapporterar analys och förutsättningar
för tågunderhållet, serviceavtal Bombardier.
Nämnden begär att återkommande få avrapportering kring
läget för tågunderhåll.

•

Trafikdirektören informerar om att dom i
Krösatågsupphandlingen utfärdats, vilken förordar att
upphandlingen får göras om. Region Jönköpings län
kommer att begära överprövning i Kammarrätten.

•

Information om den nationella planen och regeringens
infrastruktursatsningar 2018-2029 lämnas vid nästa
nämndsammanträde.

Regional Livsmedelsstrategi
Diarienummer: RJL 2018/887
Beslut
Nämnden
• Föreslår regionstyrelsen godkänna föreliggande förslag till
Livsmedelsstrategi
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Reservation
Erik Hugander (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
På initiativ av Grönt kluster som består av Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF), Hushållningssällskapet, Smålands Turism,
Elmia, Jönköpings kommun, Jönköpings University, Region
Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län har en regional
livsmedelsstrategi arbetats fram. Strategins utgångspunkt är den
nationella strategin som presenterades i januari 2017.
Målsätningen är att genom att se länets unika förutsättningar bryta
ner den nationella strategin på regional nivå.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-23
• Missiv daterat 2018-04-24
• Förslag till Regional livsmedelsstrategi med bilagor
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Erik Hugander (MP) yrkar avslag till strategin med motiveringen
att en strategisk grupp med bred politisk förankring bör tillsätts
för att arbeta in de stora övergripande frågorna i strategin.
Berry Lilja (S) föreslår att de av Kew Nordqvist lämnade
synpunkter noteras i protokollet som en protokollsanteckning och
beaktas i det fortsatta arbetet.
Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till Berry Liljas förslag samt
vill till protokollet notera vikten av att arbetet med
handlingsplaner och aktiva skeenden igångsätts.
Ordföranden yrkar bifall till strategin enligt föreliggande förslag.
Följande protokollsanteckning noteras:
”Jönköpings län är en del av världen och den globala
livsmedelsförsörjningen. Världen får ca 90 miljoner nya individer
varje år. Kanske 800 miljoner mäniskor går och lägger sig
hungriga. Vid en rättvis fördelning av jordens åkermark skulle
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Sverige försörja 13,5 miljoner mäniskor, inte 5-6 miljoner som vi
gör idag.
Vättern som dricksvattentäkt är hotad, bland annat genom
planerad gruvdrift vid Norra Kärr.
Energitillgången behöver belysas bättre, bland annat genom
prioritering vid krisläge, t.ex. jordbrukets faktorer och
transporter till och från gårdarna.
Att tillverka 1 kg kväve kräver 1 liter olja. I Sverige läggs 200 000
ton kväve, d.v.s. motsvarande en supertanke olja på våra åkrar,
varje år!
I ett ekologiskt lantbruk odlar man sitt kväve själv. Ett förändrat
klimat kan ge upphov till klimatflyktingar.
Moraliskt ska vi naturligtvis odla vår egen mat.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag under proposition mot
Erik Huganders avslagsyrkande och finner att nämnden
godkänner föreliggande förslag av livsmedelsstrategin att
överlämna till regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§61

Drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/1235
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen godkänna
1. drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
2. En reviderad prioriterad åtgärd inom program för hållbar
utveckling
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Sammanfattning
För att klimatpåverkan från våra egna transporter ska kunna
minska krävs en tydlig strategi kring vilka drivmedel som ska
användas i våra fordon. Förslag till drivmedelsstrategi som ska
tillämpas vid beställning av nya fordon har tagits fram.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-23
• Missiv 2018-05-09
• Drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§62

Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens
melodi
Diarienummer: RJL 2017/1266
Beslut
Nämnden att föreslå regionfullmäktige
• Att motionen avslås
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno
Virta, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man
föreslår:
• Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan
eller efter en slutförd upphandling tar steget och driver
kollektivtrafiken i egen regi.
• Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat
huvudmannaskap inom kollektivtrafiken finns förespråkar
att trafiken drivs i gemensam regi istället för externa
upphandlade aktörer.
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Ett faktaunderlag har tagits fram och information har lämnats i
nämnden, därefter har presidiet lämnat förslag till beslut.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-23
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-11
• Faktaunderlag, motion-kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi, daterad 2018-03-23
• Rapport-Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken
2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
• Rapport-Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för
pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
• Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S) för Socialdemokraterna och Miljöpartiet
yrkar avslag till 1:a att-saten och bifall till 2:a att-satsen, samt
lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi ställer oss bakom intentionen med motionen att driva
kollektivtrafik i egen regi när det gäller stadsbusstrafiken i
Jönköping och attsatsen och bifall Krösatågstrafiken, men vill
även i fortsättningen upphandla regionbusstrafiken.”
Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Ordföranden yrkar bifall till presidiets förslag om att motionen
avslås.
Sammanträdet ajourneras 5 minuter för överläggning.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att motionens att-satser behandlas var för
sig.
Ordföranden ställer presidiets förslag om att 1:a att-satsen avslås
mot Tommy Bengtsson yrkande om bifall, och finner att 1:a attsatsen avslås.
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Därefter ställer ordföranden presidiets förslag om att 2:a att-satsen
avslås mot Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets
bifallsyrkande och finner presidiets förslag om avslag antaget.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot
Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag
(NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M), Niclas Palmgren (M),
Bengt Petersson (C), Lars-Åke Magnusson (KD), Irene Oskarsson
(KD), Per Hansson (L) och Rune Backlund (C).
NEJ röstar följande ledamöter:
Berry Lilja (S), Elin Rydberg (S), Gabriella Mohlin (S), Simon
Johansson (S) Erik Hugander (MP), Tommy Bengtsson (V),
Jeanette Söderström (S).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 8-ja röster, mot 7 nej-röster avslagit
motionen i sin helhet.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§63

Remiss - Samråd för slopning av del av spår 25
i Värnamo
Diarienummer: RJL 2018/1039
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss ang. slopning av del av spår 25 i Värnamo.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-23
• Missiv 2018-04-27
• Förslag till yttrande daterad 2018-06-05
• Externremiss/samråd – slopning av del av spår 25 i
Värnamo, bandel 720 i Värnamo kommun, Jönköpings län
Beslutet skickas till
Trafikverket
§64

Tertialrapport 1 per april 2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Nämnden
• godkänner tertialrapport 1 per april 2018 avseende de
delar som avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska en
tertialrapport lämnas efter april. I tertialrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, ekonomisk
uppföljning per april samt helårsprognos.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-28
• Tertialrapport 1 per april 2018
• Tertialrapport från verksamhetsområde Länstrafiken per
april 2018
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§65

Budget och verksamhetsplan 2019 med
flerårsplan 2020-2021
Ordföranden informerar om att Alliansens förslag till Budget
2019 för Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
Förslaget kommer att revideras och därefter lämnas till nämnden.
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Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Niclas Palmgren

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