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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 98-109
Tid:

2019-06-25 kl.09.00-11.55

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)
Matilda Henriksson (C) ers. Ervisa Dani (L)
Etelka Huber (MP)
Tommy Bengtsson (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)
Ersättare:
Liza Oswald (S)
Krister Hansson Dahl (S)
Gabriella Mohlin (S)
Irene Oskarsson (KD)
Anders Bengtsson (M)
Annica Nordqvist (MP)
Willy Neumann (V)
Jan-Olof Svedberg (SD)
Övriga:
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

§98

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Carl-Johan Lundberg (M) och Carl Fridolfsson
(BA) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.
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§99

2019-06-25 kl.09.00-11.55

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande
tillägg:
• Nominering till Svensk Kollektivtrafiks politiska
arbetsgrupp för järnvägsfrågor, tas upp som ett extra
ärende.
• Kurser och konferenser tas upp sist.

§100

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§101

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

§102

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

§103

Frågor
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.
Fråga som ställdes vid nämndsammanträdet 2019-06-04 besvaras
av trafikdirektören under informationsärenden och aktuellt.

§104

Informationsärenden och aktuellt
Elisabet Eriksson, enhetschef vid regional utveckling informerar:
• Dialog med regeringskansliet kring regional tillväxtfrågor.
En politisk återkoppling och redovisning till kommande
sammanträden är önskvärd.
• Gemensam länsplattform under almedalsveckan. Program
och seminarier presenteras på webbplatsen; smartarena.nu.
Trafikdirektören informerar:
• Träffar med angränsande län inför revidering av det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.
• Samverkansmöte med Krösatågsgruppen.
• Arbete pågår med nytt biljett och betalsystem.
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Ordföranden informerar:
• Möte med klimatrådet den 19 juni.
• Klimatvecka den 4-11 september, nyhetsbrev finns att
hämta.
Information om regional handlingsplan för att integrera och stärka
klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.
Syftet är att få ett ökat genomslag för dessa perspektiv i strategier,
program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet.
Lars Wallström redogör för månadsrapport per maj 2019.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.11.35 för gruppmöten och återupptas
kl. 11.05.
Inkommen fråga som ställdes vid nämnden 2019-06-04 gällande
underhåll på bussarna på linje 201 besvaras.
§105

Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Diarienummer: RJL 2019/171
Beslut
Nämnden
• Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2020
med flerårsplan för 2021-2022 till regionstyrelsen.
Reservationer
Moderaterna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet reserverar
sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget
överlämnas till regionstyrelsen.
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Beslutsunderlag
• Missiv daterad 2019-06-25
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
• Missiv daterad 2019-06-04
• Koalition för Jönköpings läns budgetförslag och
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022
• Vänsterpartiets budgetförslag och verksamhetsplan 2020
med flerårsplan för 2021-2022
• Sverigedemokraternas budgetförslag och verksamhetsplan
2020 med flerårsplan för 2021-2022
• Moderaternas budgetförslag och verksamhetsplan 2020
med flerårsplan för 2021-2022
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till
budget.
Eva Nilsson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Leif Andersson (C), Arnold Carlzon (KD), Simon Johansson (S)
och Carl Fridolfsson (BA) yrkar bifall till koalitionens förslag till
budget.
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag till budget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner Koalition
för Jönköpings läns förslag till budget antaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Nämnden beslutar
• Att ärendet återremitteras så att länsrådet för
funktionsnedsättningar ges möjlighet att uttala sig i frågan.
Reservationer
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
• Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
• Motionssvar 2019-06-12
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
• Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
• Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
• Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bengt Petersson (C) yrkar att ärendet återremitteras så att
länsrådet för funktionsnedsättningar ges möjlighet att uttala sig i
frågan.
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Förslaget bifalls av Arnold Carlzon (KD) Etelka Huber (MP) och
Tommy Bengtsson (V).
Eva Nilsson (M) yrkar bifall till att motionen ska anses vara
besvarad och att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden lägger förslagen under proposition och finner att
ärendet återemitteras enligt Bengt Peterssons (C) förslag.
Beslutet skickas till
Presidiet, nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
§107

Nominering Svensk kollektivtrafiks politiska
arbetsgrupp för järnvägsfrågor
Beslut
Nämnden
• Nominerar Marcus Eskdahl (S) till Svensk kollektivtrafiks
politiska arbetsgrupp för järnvägsfrågor.
Sammanfattning
Svensk Kollektivtrafik har att utse representanter till
arbetsgruppen för järnvägsfrågor.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Leif Andersson (C) föreslår att Marcus Eskdahl (S) nomineras till
Svensk kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp.
Förslaget bifalls av nämnden.
Beslutet skickas till
Svensk kollektivtrafik

§108

Kurser och konferenser
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid
kurser och konferenser, anmäls och läggs till handlingarna.
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Nämnden beslutar om deltagande vid följande kurser och
konferenser:
• Elmia Nordic Rail 8-10 oktober i Jönköping
Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds delta vid mässan den
9 oktober, samt vid planerad kvällsaktivitet tillsammans
med andra kollektivtrafikmyndigheter.
• Svensk kollektivtrafik, gemensam konferens för presidier,
VD och förvaltningschefer för de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen, den
22-23 augusti Stockholm.
Nämnden beslutar att presidiet ges möjlighet att delta.
• Från taket till tanken, helhetslösningar för en snabbare
omställning av fordonsflottan, 15 september Anderstorp.
Nämnden beslutar att 1 från oppositionen och 1 från
majoriteten ges möjlighet att delta.
• Klimatveckan i Jönköping
Nämnden beslutar att samtliga ledamöter ges möjliget att
delta vid klimatkonferensen den 4 september.
§109

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl.11.55 och önskar alla en
trevlig sommar.
Leif Andersson önskar ordföranden detsamma.

Vid protokollet

Linda Byman
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Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande

Carl-Johan Lundberg (M)

Carl Fridolfsson (BA)

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