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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 119-130
Tid:

2018-12-11 kl. 13.00-15.20

Plats:

Jönköpings hotell och konferens

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)
Kew Nordqvist (MP) ers. Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M) deltar ej i §§ 125-126 pga jäv
Arne Ekegren (M) ers. Eva Nilsson (M) §§ 125-126
Niclas Palmgren (M)
Carina Johansson (C) ers. Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)
Ersättare:
Peter Holkko (S)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling
Christine Leppänen, trafikchef Länstrafiken
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken
Linda Byman, nämndsekreterare

§119

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Anders Gustafsson (SD) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
Sign
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§120

2018-12-11 kl. 13.00-15.20

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§121

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

§122

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

§123

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

§124

Informationsärenden och aktuellt
•
•
•
•
•

§125

Tågkompaniet har tagit över Krösatågstrafiken
Ny kollektivtrafiktaxa samt seniorkort införs 2019.
Tilldelningsbeslutet i regionbussupphandlingen.
upphandlingsresultat och effekter redovisas
Sammanställning/återrapport och konsekvenserna av
indragning av linjer (skolskjutslinjer) i dec 2017, läggs till
handlingarna.
Lars Wallström redogör för månadsrapport per november
2018. God följsamhet mot budget under hela året med
vissa inbördes budgetavvikelser. Resandeökning nära 0 %.

Upphandling serviceresor 2020 - Godkännande
av förfrågningsunderlag
Diarienummer: RJL 2018/825
På grund av jäv deltar ej Eva Nilsson (M) i handläggningen av
ärendet, hon lämnar sammanträdet och ersätts av Arne Ekegren
(M).
Sign
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Beslut
Nämnden
• godkänner förfrågningsunderlag avseende upphandling
Serviceresor 2020.
Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik avser att upphandla merparten av
serviceresetrafiken under 2019 med trafikstart 1 september 2020.
Upphandlingen sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-30
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-16
• Förfrågningsunderlag Serviceresor 2020
Beslutet skickas till
Jönköpings Länstrafik
§126

Upphandling stadstrafiken i Jönköping 2021Godkännande av förfrågningsunderlag
Diarienummer: RJL 2018/815
På grund av jäv deltar ej Eva Nilsson (M) i handläggningen av
ärendet, hon lämnar sammanträdet och ersätts av Arne Ekegren
(M).
Beslut
Nämnden
• godkänner förfrågningsunderlag avseende upphandling
stadsbusstrafik i Jönköping 2021.
Sammanfattning
Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik avser att
upphandla stadsbusstrafik inom Jönköpings stad med trafikstart i
juni 2021. Upphandlingen sker enligt Lag (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Sign
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-30
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-16
• Förfrågningsunderlag upphandling stadsbusstrafik i
Jönköping 2021
• Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region
Jönköpings län inför upphandling av nytt trafikavtal
Beslutet skickas till
Jönköpings Länstrafik
§127

Projekt nya stambanor
Diarienummer: RJL 2018/2955
Beslut
Nämnden
1. Godkänner för insatser kopplade till fortsatt arbete/projekt
med Nya stambanor för höghastighetstrafik en ram
motsvarande 4,5 miljoner kronor för 2019-2021.
2. Finansiering sker med 50% ur anslaget för regionala
utvecklingsmedel och 50% ur anslaget för statliga 1:1
medel.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har under en tidigare projekttid, 20152018, aktivt deltagit i det nationella arbetet med
Sverigeförhandlingen i syfte att företräda Jönköpings län och dess
kommuner i arbetet med nya stambanor för höghastighetstrafik.
Regionen och aktuella stationskommuner, Tranås, Jönköping
samt Värnamo har slutit avtal med Sverigeförhandlingen. I den
nationella planen för infrastruktur 2018-2029 har regeringen
fastslagit att en samlad satsning skall ske på nya stambanor, men
också med hänsyn till rådande ekonomiska förutsättningar. Av
Trafikverket beslut 2018-10-05 framgår att planeringen av
sträckan Linköping – Jönköping ska ”pausas”. För att återigen
mobilisera alla krafter i syfte att föra in dragningarna inom
Jönköpings län i Trafikverkets planering bör en
projektorganisation organiseras.

Sign
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-30
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
• Ansökan och budget för regionala projektmedel
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Berry Lilja (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Regional utveckling
§128

Medlemskap Geodatasamverkan
Diarienummer: RJL 2018/2974
Beslut
Nämnden
1. Godkänner ansökan för medlemskap i Geodatasamverkan
från och med 2019-01-01.
2. Årsavgiften för Region Jönköpings läns medlemskap i
Geodatasamverkan kategori D, är 400 800 kronor för år
2019.
3. Finansiering tas via omdisponering av regionala
utvecklingsmedel.
Sammanfattning
Region Jönköpings län ansöker om medlemskap i
Geodatasamverkan från och med 2019-01-01 för att tillsammans
med ett kvalificerat Geografiks Informations System (GIS)
effektivt kunna ta del av en stor mängd dataunderlag för analyser
och utvärderingar.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-30
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12
• Geodatasamverkan produktutbud
• Årsavgift landsting/regioner 2018-2019
Beslutet skickas till
Regional utveckling
Sign

PROTOKOLL

6(6)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 119-130
Tid:

§129

2018-12-11 kl. 13.00-15.20

Övriga frågor
Återkoppling av nämndens arbete och upplägg under
mandatperioden redovisas av nämndens ledamöter.

§130

Avslutning
Presidiet avslutar sammanträdet med att tacka samtliga tjänstemän
och ledamöter för den gångna mandatperioden med tillönskan om
en God Jul och Gott Nytt år.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Anders Gustafsson

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

Sign

