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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 66-77
Tid:

2018-06-26 kl. 13.00-16.50

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 § 74 pga. jäv
Carina Johansson (C) ers. Eva Nilsson (M) § 74
Niclas Palmgren (M) §§ 66-73
Arne Ekegren (M) ers. Niclas Palmgren (M) §§ 74-77
Bengt Petersson (C)
Stig-Arne Tengmer (L) ers. Irene Oskarsson (KD)
Lars-Åke Magnusson (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD)
§§ 66-74
Carina Johansson (C) ers. Pernilla Mårtensson (KD)
§§ 75-77
Mauno Virta (V)
Ersättare:
Peter Holkko (S) (S)
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Carina Johansson (C) §§ 72-77
Tommy Bengtsson (V)
Övriga:
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Elisabet Eriksson, enh.chef regional utveckling §§ 66-72
Lars Wallström, controller
Emil Hesse, infrastrukturstrateg §§ 66-72
Christine Leppänen, trafik- och planeringschef §§ 66-74
Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg §§ 66-74
Linda Byman, nämndsekreterare
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
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§66

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Bengt Petersson (C) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§67

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande
tillägg:
• Erik Hugander (MP) önskar under informationsärenden ta
upp utredning om cykel på regionbussar.

§68

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

§69

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

§70

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

§71

Anmälan av kurser och konferenser
•

Persontrafik 22-24 oktober i Stockholm
Nämnden beslutar att 2 från den politiska ledningen och 2
från oppositionen ges möjlighet att delta vid persontrafik
under 2 dagar.
Presidiet ser över om det finns möjlighet om utöka antalet
platser.

•

Digitaliseringsdag, 29 augusti i Jönköping
Nämnden beslutar att samtliga ordinarie ledamöter ges
möjlighet att delta.
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§72

Informationsärenden och aktuellt
•

•
•
•

•
•
•

§73

Emil Hesse, infrastrukturstrateg, informerar om den
långsiktiga planeringen av statlig transportinfrastruktur,
ekonomiska ramar, nya stambanor, och den nationella
transportplanen.
Kollektivtrafikstrateg Erik Andersson, redogör för
åtgärder vid trafikering och samverkan vid vägarbeten i
väg- och järnvägsnätet.
Trafikdirektören redovisar resvaneundersökning bland
äldre och utvärdering av förslaget om att införa ett
seniorkort i Jönköpings län.
Regionsamverkan Sydsverige, positionspapper för
kollektivtrafik. Syftet är bland annat att förbättra den
regionöverskridande kollektivtrafiken ur ett samhälls-,
trafikerings- och resenärsperspektiv.
Trafikdirektören informerar om aktuellt läge för
tågtrafiken.
Lars Wallström informerar om månadsrapport per maj
2018 för nämndens ansvarsområde.
Erik Hugander (MP) tar upp frågan och utredningen om
möjligheterna att som kollektivtrafikresenär ta med cykel
ombord på länsbussar och tåg.

Pilotprojekt - Ökad kompetensförsörjning och
arbetspendling i länet
Diarienummer: RJL 2018/1072
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Gnosjöandans Näringsliv 1 000 000 kr.
2. Finansiering sker ur regionala utvecklingsmedel.
Sammanfattning
Gnosjöandans Näringsliv vill tillsammans med Region
Jönköpings län, länstrafiken i Jönköpings län och Jönköping
University genomföra ett pilotprojekt för att testa om en ny
direktlinje för buss mellan Jönköping och Hillerstorp kan bidra till
att utöka den funktionella arbetsmarknadsregionen.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-09
• Projektmedelansökan till Region Jönköping län
• Bilaga Medfinansierande organisationer i projektet
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Niclas Palmgren (M), Berry Lilja (S) och Anders Gustafsson (SD)
yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Gnosjöandans Näringsliv
§74

Förfrågningsunderlag upphandling
regionbusstrafik i Jönköpings län 2020
Diarienummer: RJL 2018/1522
På grund av jäv deltar inte Eva Nilsson (M) i handläggningen av
ärendet.
Beslut
Nämnden
• Godkänner förfrågningsunderlag avseende upphandling
regionbusstrafik i Jönköpings län 2020
Sammanfattning
Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik avser att
upphandla regionbusstrafik inom Jönköpings län med trafikstart i
juni 2020. Upphandlingen sker enligt Lag (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).
Ärendet är belagt med sekretess fram tills tilldelningsbeslut
utfärdats.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-05
• Förfrågningsunderlag upphandling regionbussar i
Jönköpings län 2020
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Beslutsgång
Ordföranden meddelar att ärendet är belagt med sekretess och
handläggning av ärendet tas upp i en separat sekretessbelagd
bilaga 1 till protokollet.
Beslutet skickas till
Verksamhetsområde Jönköpings länstrafik
§75

Justering av målvärden avseende trafik i
Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Diarienummer: RJL 2017/83
Beslut
Nämnden
• Ärendet återremitteras till presidiet för fortsatt beredning.
Sammanfattning
Metoden för att mäta nöjd kundindex inom kollektivtrafiken
förändrades under 2017. För att resultaten ska kunna ställas mot
målvärden som är relevanta efter förändringen föreslås revidering
av dessa.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-12
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arne Ekegren (M) föreslår att ordet restid byts ut mot
restidsbesparing.
Elin Rydberg (S) föreslår att man avstår från att göra mätningar
under innevarande år.
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till presidiet för
fortsatt beredning. Förslaget bifalls av nämnden.
Beslutet skickas till
Presidiet, nämnd för trafik, infarstruktur och miljö
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§76

2018-06-26 kl. 13.00-16.50

Budget och verksamhetsplan 2019 med
flerårsplan för 2020-2021
Diarienummer: RJL 2018/224
Beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
• överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2019
med flerårsplan 2020-2021 till regionstyrelsen.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget
och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021. Förslaget
överlämnas till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Missiv daterad 2018-06-14
• Alliansens förslag till budget och verksamhetsplan 2019
med flerårsplan 2020-2021
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Alliansen har inkommit med en gemensam budget och
verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021.
Utöver budgetförslaget lyfts frågor som behöver hänskjutas till
det fortsatta budgetarbetet.
• Fortsatt utveckling av arbetet med regional utveckling.
• Frågan om införande av ett seniorkort enligt alternativ 1 i
utredningen ”Underlag Seniorkort i kollektivtrafiken” med
en beräknad årlig nettokostnad på cirka 5 mnkr
• Vidare satsningar på Länstrafiken med 25 miljoner kronor
årligen under åren 2020-2022.
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Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inkommit med ett
förslag med politiska prioriteringar inför budget med
verksamhetsplan 2019.
Vänsterpartiet har inkommit med ett budgetförslag för 2019
Sverigedemokraterna har inkommit ett budgetförslag för 2019.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 5 min för överläggning.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår efter överläggningar med
Socialdemokraterna/Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna att budgetförslagen ställs mot varnadra.
Det innebär att skulle något av budgetförslagen som ställs mot
Alliansens budgetförslag antas av nämnden ersätts Alliansens
prioriteringar och systemmätetal i budgetförslaget mot vinnande
budgetförslag, skrivningar och prioriteringar.
Ordföranden ställer därefter förslagen mot varandra och finner att
nämnden bifallit Allinsens förslag till budget.
Votering begärs där ordföranden meddelar att Alliansens förslag
är huvudförslag. Efter proposition utses Socialdemokraternas och
Miljöpartiets förslag som motförslag.
Votering görs med följande propositionsordning:
JA för bifall till Alliansens förslag till budget
NEJ för bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag.
JA röstar följande ledamöter:
Eva Nilsson (M), Arne Ekegren (M), Bengt Petersson (C), Carina
Johansson (C), Stig-Arne Tengmer (L), 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), Mauno Virta (V),
Jeanette Söderström (S).
Sign

PROTOKOLL

8(8)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 66-77
Tid:

2018-06-26 kl. 13.00-16.50

Avstår: Anders Gustafsson (SD).
Omröstningsresultat:
Nämnden har med 7 JA-röster, 7 NEJ-röster och med
ordförandens utslagsröst bifallit Alliansens förslag till budget och
verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021.
En ledamot avstod från att rösta.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§77

Avslutning
Ordföranden önskar samtliga ledamöter och tjänstemän en trevlig
sommar. Jeanette Söderström (S) önskar ordföranden densamma.
Sammanträdet avslutas kl. 16.50

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Bengt Petersson

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