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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Marcus Eskdahl (S) ordförande
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf.
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S)
Simon Johansson (S)
Arnold Carlzon (KD)
Bengt Sverlander (KD)
Bengt Petersson (C)
Carl Fridolfsson (BA)
Mikael Karlsson (L) ers. Ervisa Dani (L)
Etelka Huber (MP) närvarande §§ 76-95
Tommy Bengtsson (V)
Carl-Johan Lundberg (M) närvarande §§ 76-85
Anders Bengtsson (M) ers. Carl-Johan Lundberg (M)
§§ 86-97
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)
Ersättare:
Berry Lilja (S)
Liza Oswald (S)
Krister Hansson Dahl (S)
Gabriella Mohlin (S)
Irene Oskarsson (KD)
Matilda Henriksson (C)
Annica Nordqvist (MP)
Willy Neumann (V)
Anders Bengtsson (M)
Lis Melin (M) närvarande §§ 86-97
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling
Lars Wallström, controller
Erik Bromander, regional utveckling §§ 76-84
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken §§ 76-84
Tomas Calmviken, fastighetschef Regionfastigheter § 84
Linda Byman, nämndsekreterare
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§76

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Tommy Bengtsson (V) och Arnold Carlzon (KD)
att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§77

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
• Beslut om ärende RJL 209/1155, Revisioner Itionotåg och
ärende RJL 2019/1253, Lösen av leasingavtal avseende
Itiontåg tas med omdelbar justering §§ 74 och 75.
• Information om Positionspapper kollektivtrafik tas upp
sist.

§78

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§79

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2019/10
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§80

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2019/9
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§81

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställningen anmäls läggs till handlingarna.

§82

Anmälan av kurser och konferenser
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och
konferenser:
• Bushresa, en dag om jordbruksmarkens värde och framtid,
tisdagen den 11 juni i Jönköping.
En per parti ges möjlighet att delta.
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§83

2019-06-04 kl.09.15-16.15

Frågor
Följande fråga anmäls:
Fråga från Tommy Bengtsson (V) angående missnöje med dåligt
underhåll och städning på bussar som trafikerar linje 201,
Smålandsstenar-Gislaved-Värnamo (Karlssonbuss).
Bussarna som körs för länstrafiken i Kalmar och Kronberg
upplevs som att deras bussar är mycket fräschare.
Är kravspecifikationer tuffare än hos Jönköpings Länstrafik?
Inkomna frågor som ställdes vid nämndsammanträdet 2019-04-23
besvaras under informationsärenden och aktuellt.

§84

Informationsärenden och aktuellt
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken presenterar den
utredningsrapport som har tagits fram efter bifallna motioner i
regionfullmäktige: Hur fungerar egentligen våra sjukresor? samt,
Sjukresesystemet anpassat efter dagens behov.
Frågor kring sjukresor och utredingen besvaras.
Tomas Calmviken, fastighetschef vid Regionfastigheter
informerar om dagens beslutsärende, ny laddinfastruktur och nya
laddstationer i Jönköpings län, frågor besvaras.
Trafikdirektören informerar:
• Nya biogasledvagnar i Jönköpings stadstrafik.
• Invigning elbuss på Visingsö.
• Samverkansgrupp Kröstågen.
• ERTMS, nytt signalsystem och teknikskifte på svenska
järnvägar.
Regionala utvecklingsdirektören informerar:
• Presentation Erik Bromander, ny sektionschef regional
utveckling inom samhällsbyggnad och tillgänglighet.
• Regionsamverkan Sydsverige bredandssamverkan.
• Länets arbete och utveckling inom Agenda 2030, mål och
statistik redovisas.
• Inkommen fråga som ställdes vid nämndsammanträdet
2019-04-23 gällande Region Jönköpings läns arbete för att
skydda Vätterns vatten besvaras.
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Lars Wallström redogör för delårsrapport 1 för perioden januariapril 2019 samt ekonomiskt läge för nämnden trafik, infrastruktur
och miljö.
Trafikdirektören presenterar delårsrapport 1 för Länstrafikens
verksamhetsområde samt redogör för kompletterande mätetal.
Redovisning av resandeutvecklingen till och med april 2019.
Kollektivtrafikens marknadsandel jämförs med omvärlden
angränsande län, motorburen trafik m m. Även resandeutveckling
för regiontrafik, stadstrafik och tågtrafik redovisas.
§85

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.12.05 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.00.

§86

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2020
med flerårsplan 2020-2021
Diarienummer: RJL 2019/171
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen,
Liberalerna och Miljöpartiet, överlämnar sitt förslag till budget
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2020-2021.

§87

Biljettsortiment och betalsätt i nytt
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/1249
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. godkänna nytt biljettsortiment inklusive
återbäringssystem, borttagande av reskassa och rabatt vid
resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom den
allmänna kollektivtrafiken
2. att återbäringsperioden ändras till 10 dagar från aktuellt
köp eller från och med första köpet efter
återbäringsgränsen uppnåtts.
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Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans
med tre grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges
möjlighet att genomföra förändringar i biljettsortimentet och
betalsätt. De föreslagna förändringarna ses som ett paket till en
helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut om
nytt biljettsortiment och betalsätt.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
• Bilaga, priser nya bilettyper
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tommy Bengtsson (V) yrkar för Vänsterpartiet att ärendet
återremitteras till presidiet i nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö för genomförande av en bredare beredning med
synpunktsinhämtning.
Följande motivering läggs fram:
Förslaget om att slopa kontantbetalning i kollektivtrafikens nya
betalningssystem är en fråga som berör väldigt många
människor. En grupp som drabbas särskilt hårt är äldre, det är en
av anledningarna till att olika pensionärsorganisationer driver
frågan om att bevara kontanter som ett funktionellt och
tillgängligt betalningsmedel. Funktionsrätt i Sverige driver också
frågan om att behålla kontantbetalning som ett alternativ. I
beredningen av ärendet har inte pensionärsorganisationerna
tillfrågats om att bidra med synpunkter och frågan har heller inte
lyfts i Länspensionärsrådet. Funktionsrätt har inte heller haft
möjlighet att inkomma med synpunkter.
Sveriges riksbank skrev den 29 april 2019 ett pressmeddelande
riktat till riksdagen där man efterlyser en kommitté som skall få i
uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel
och centralbankpengarnas roll i en digitaliserad ekonomi.
Kommittén skall också se över statens och det offentligas roll och
ansvar på betalningsmarknaden. Det finns all anleding att följa
utvecklingen kring en sådan kommittés arbete. Enligt Riksbanken
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är huvudregeln att kontanter är lagliga betalningsmedel och
därmed ska accepteras vid betalning.
Syfte med återremiss:
Syftet med återremissen är att ge möjlighet för
intresseorganisationer och andra berörda parter att inkomma
med synpunkter i ärendet och att de delges möjlighet att aktivt
påverka förslagets innehåll. Det handlar bland annat om
pensionärsorganisationerna, Funktionsrätt, Länspensionärsrådet
och Länsrådet för funktionsnedsättningar.
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ordföranden lämnar för koalition Jönköpings län ett
ändringsyrkande om att återbäringsperioden ändras till 10 dagar.
Bengt Petersson (C) och Simon Pettersson (S) yrkar bifall till
ändringsyrkandet.
Anders Bengtsson (M) yrkar för moderaterna att
återbäringsperioden ändras till 14 dagar.
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Tommy Bengtssons förslag, beslutar
nämnden att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Anders Bengtsson yrkande om att
återbäringsperioden ändras till 14 dagar, mot koalitionens förslag
om att ändra återbäringsperioden till 10 dagar, och finner
koalitionens förslag antaget.
Votering begärs där koalitionens förslag (JA) ställs mot Anders
Bengtsson förslag (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S), Arnold Carlzon
(KD), Bengt Sverlander (KD), Bengt Petersson (C), Carl
Fridolfsson (BA), Mikael Karlsson (L), Etelka Huber (MP),
Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S).
Sign

PROTOKOLL

7(14)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15

NEJ röstar följande ledamöter:
Anders Bengtsson (M), Eva Nilsson (M)
Avstår gör följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Robert Andersson (SD), Tommy
Bengtsson (V).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10-JA röster, mot 2-NEJ röster bifallit
förslaget om att ändra återbäringsperioden till 10 dagar.
3 personer avstod från att rösta.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§88

Remiss - Infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel - Regional plan för
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/1144
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Länsstyrelsen i Jönköpings län med nedanstående tillägg.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag till regional plan för infrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
• Missiv daterad 2019-05-03
• Förslag till yttrande daterad 2019-06-04
• Remiss: Infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel: regional plan för Jönköpings län
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
I yttrandet föreslås att ett tillägg görs där Tranås läggs till i
punkten om fordonsgas.
En mening om utbyggnad kring biogastappar i hela länet läggs till
yttrandet.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
§89

Remiss - Klimat- och energistrategi för
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/888
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
förslag till Klimat- och energistrategi för Jönköpings län. Region
Jönköpings län ställer sig mycket positiv till strategin men ser ett
behov av förtydliganden på vissa områden.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
• Missiv daterad 2019-04-25
• Förslag till yttrande daterad 2019-06-04
• Remiss Klimat- och energistrategi för Jönköpings län
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Remiss - Energi- och klimatstrategi för
Hallands län
Diarienummer: RJL 2019/874
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Länsstyrelsen Hallands län
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag Energi- och klimatstrategi för Hallands län (Dnr
425-1666-2019). Region Jönköpings län anser
sammanfattningsvis att länsstyrelsens arbete med strategi för
energi och klimat utgör ett gott exempel på strategidokument.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
• Missiv daterad 2019-04-09
• Remissversion: Energi- och klimatstrategi för Hallands län
(Dnr 425-1666-2019)
• Förslag till yttrande daterad 2019-06-04.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Hallands län

§91

Remiss - Kommunalt
bostadsförsörjningsprogram 2019-2024
Jönköpings kommun
Diarienummer: RJL 2019/1135
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings
kommun/Tekniska nämnden
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag kommunalt bostadsförsörjningsprogram 20192024 Jönköpings kommun.
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att
bostadsförsörjningsprogrammet på ett bra sätt beskriver
bostadssituationen i Jönköpings kommun och likaså pekar ut
riktlinjerna för kommande boendeprojekt och deras lokalisering.
Region Jönköpings läns synpunkter berör i huvudsak
kollektivtrafiklösningar och studentbostäder utifrån regionala
infallsvinklar.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
• Remiss - kommunalt bostadsförsörjningsprogram 20192024 Jönköpings kommun
• Förslag till yttrande daterad 2019-06-04.
Beslutet skickas till
Jönköpings kommun/Tekniska nämnden
§92

Remiss - Statliga havsplaner för Sverige,
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet
Diarienummer: RJL 2019/870
Beslut
Nämnden
• Avstår från att lämna yttrande på förslaget till havsplaner
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
• Remissen: Förslag till Havsplaner för Sverige och
miljökonsekvensbeskrivning av förslag till havsplaner
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Beslutet skickas till
Havs- och Vattenmyndigheten
§93

Remiss - Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare förfarande SOU 2019:8
Diarienummer: RJL 2019/797
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Justitiedepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss. Region Jönköpings län har inget att erinra mot
förslaget till slutbetänkande utan ser positivt på förslaget.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
• Förslag till yttrande daterad 2019-06-04
• Remiss – Slutbetänkande Kamerabevakning i
kollektivtrafiken – ett enklare förfarande
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet

§94

Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251
Beslut
Nämnden
• Godkänner förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000
kronor.
Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån
för egna yrkanden.
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Sammanfattning
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov,
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna
är verksamhet, personal och patienter.
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta
synpunkter.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
• Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
• Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny
utredning med följande motivering:
Då nuvarande förslag ligger på orimligt hög kostnad i
förhållande till nyttan yrkar vi på återremiss. För att se över
placeringen och infrastruktur för nya laddstationer så att
investeringskostnaderna minskar till en rimlig nivå i förhållande
till nyttan.
Anders Gustafsson (SD) och Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall
till Eva Nilssons förslag.
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Eva Nilssons förslag, beslutar nämnden att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Eva
Nilssons förslag om återremiss (NEJ).
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JA röstar följande ledamöter:
Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S), Arnold Carlzon
(KD), Bengt Sverlander (KD), Bengt Petersson (C), Carl
Fridolfsson (BA), Mikael Karlsson (L), Etelka Huber (MP),
Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S).
NEJ röstar följande ledamöter:
Anders Bengtsson (M), Anders Gustafsson (SD), Robert
Andersson (SD), Tommy Bengtsson (V) och Eva Nilsson (M).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10-JA röster, mot 5-NEJ röster bifallit
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§95

Delårsrapport per april 2019 Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178
Beslut
Nämnden
• godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som
avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
april samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
• Delårsrapport april 2019
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
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Rapport från kurser och konferenser
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid
kurser och konferenser, anmäls och läggs till handlingarna.

§97

Positionspapper kollektivtrafik
Trafikdirektören informerar om positionspapper inom
kollektivtrafiken i regionsamverkan Sydsverige, vars syfte är att
förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl (S)
Ordförande

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

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