PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid:

2018-03-27, kl 09:00-14:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 71

Motion - Pendlare behöver fler morötter och
mindre piska
Diarienummer: RJL 2017/1267
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Avslå 1:a och 2.a att-satserna
2. Bifalla 3:e att-satsen
Reservation
Mikael Ekvall och Sibylla Jämting reserverar sig mot beslutet till
förmån för gemensamt yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta har inkommit med en motion från
Vänsterpartiet i motionen föreslås:
 Att ett införande av subventionerade pendlarbiljetter i de
centrala tätorter som har pendlarparkeringar utreds.
 Att Region Jönköpings län tar initiativ till att samarbeta
med kommunerna i frågan eftersom varje kommun i länet
har unika förutsättningar för pendlartrafik och eventuella
pendlarbiljetter.
 Att Regionen uppmuntrar och medverkar till framtida
pendlarparkeringar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2018-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-31
 Motion Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar på att att-sats 1: avslås,
att-sats 2: besvarad, att-sats 3: bifallen.
Sibylla Jämting yrkar på bifall till motionen i sin helhet i vilket
Mikael Ekvall instämmer.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid:

2018-03-27, kl 09:00-14:45

Rune Backlund yrkar bifall till nämnden TIM:s förslag tillika
föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer samtliga yrkanden under proposition och
finner föreliggande förslag är antaget om avslag till 1:a och 2:a
att-satserna samt bifall till 3:e att-satsen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Bertil Nilsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 14-26
Tid:

2018-02-27 kl.13.00-16.50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§24

Motion - Pendlare behöver fler morötter och
mindre piska
Diarienummer: RJL 2017/1267
Beslut
Nämnden
1. Avslår första och andra att-satserna
2. Bifaller tredje att-satsen
Reservation
Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta har inkommit med en motion från
Vänsterpartiet i motionen föreslås:
 Att ett införande av subventionerade pendlarbiljetter i de
centrala tätorter som har pendlarparkeringar utreds.
 Att Region Jönköpings län tar initiativ till att samarbeta
med kommunerna i frågan eftersom varje kommun i länet
har unika förutsättningar för pendlartrafik och eventuella
pendlarbiljetter.
 Att Regionen uppmuntrar och medverkar till framtida
pendlarparkeringar.
Efter behandling i presidiet har förslag till beslut tagits fram.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Motion Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mauno Virta (V) och Erik Hugander (MP) yrkar bifall till
motionen i sin helhet.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 14-26
Tid:

2018-02-27 kl.13.00-16.50
Jeanette Söderström (S) yrkar avslag till 1:a att satsen samt bifall
till 2:a och 3:e att-satsen.
Ordföranden yrkar bifall till presidiets förslag om att avslår 1:a
och 2:a att-satserna samt bifall till 3:e att-satsen
Beslutsgång
Ordföranden ställer samtliga yrkanden under proposition och
finner presidiets förslag antaget om avslag till 1:a och 2:a attsatserna samt bifall till 3:e att-satsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Erik Hugander

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus sal B

§23

Motion - Pendlare behöver fler morötter och
mindre piska
Diarienummer: RJL 2017/1267
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Avslå första och andra att-satserna
2. Bifall till tredje att-satsen
Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta har inkommit med en motion från
Vänsterpartiet i motionen föreslås:
 Att ett införande av subventionerade pendlarbiljetter i de
centrala tätorter som har pendlarparkeringar utreds.
 Att Region Jönköpings län tar initiativ till att samarbeta
med kommunerna i frågan eftersom varje kommun i länet
har unika förutsättningar för pendlartrafik och eventuella
pendlarbiljetter.
 Att Regionen uppmuntrar och medverkar till framtida
pendlarparkeringar.
Efter behandling i presidiet har förslag till beslut tagits fram.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Motion Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-02-13 kl. 08.30-12.00
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2018-01-26

RJL 2017/1267

Regionfullmäktige

Motion – Pendlare behöver fler morötter
och mindre piska
Beslut
Nämnden för trafik- infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
1. Avslå första och andra att-satserna
2. Bifall till tredje att-satsen

Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta har inkommit med en motion från Vänsterpartiet
i motionen föreslås:
 Att ett införande av subventionerade pendlarbiljetter i de centrala tätorter
som har pendlarparkeringar utreds
 Att Region Jönköpings län tar initiativ till att samarbeta med kommunerna
i frågan eftersom varje kommun i länet har unika förutsättningar för
pendlartrafik och eventuella pendlarbiljetter
 Att Regionen uppmuntrar och medverkar till framtida pendlarparkeringar
Efter behandling i presidiet har förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med motion
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska. I motionen föreslås att fler
lösningar som upplevs som positiva införs i stället för lösningar som upplevs som
bestraffningar för bilisten. På så vis skulle fler bilister börja åka buss och
trafiksituationen som råder i centrala Jönköping bli bättre.
Att ställa bilen på en pendlarparkering för att åka vidare med bussen är ett bra sätt
att få bort onödig biltrafik från städernas centrala delar. Införandet av
pendlarparkeringar är en av flera åtgärder som tillsammans med t.ex. speciella
bussgator, trafikljusprioritering för bussar och höjda parkeringsavgifter gynnar
kollektivtrafiken framför den egna bilen. Speciella pendlarbiljetter för bilister som
ställer bilen på en pendlarparkering för att åka vidare med bussen finns inte i
dagens utbud. Periodkorten är det bästa alternativet för de som pendlar dagligen

2(2)

till skola eller arbete. Priset på periodkorten är redan i dagsläget det som är mest
subventionerat vilket gör det svårt med ytterligare subventioner.
Tekniken i nuvarande biljettsystem begränsar möjligheterna till att införa speciella
biljetter/kort kopplade till t.ex. pendlarparkeringar. Det skulle behövas någon
form av integration mellan systemen där endast de som har parkerat bilen och löst
parkeringsbiljett på pendlarparkeringen har möjlighet att nyttja biljetten till
bussresan, vilket inte går att kontrollera i dagsläget. Denna typ av kombinerade
lösningar blir sannolikt enklare att lösa i nästa generations biljettsystem som
bygger på helt annan teknisk.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26



Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31



Motion Pendlare behöver fler morötter och mindre piska

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 76-96
Tid:

2017-08-31 kl.08.30-11:00

Plats:

Regionens hus, sal B

§80

Motion - Pendlare behöver fler morötter och
mindre piska
Diarienummer: RJL 2017/1267
Beslut
Presidiet beslutar att
 Regionledningskontoret tar fram underlag för besvarande
av motionen där att-sats 1 och 2 avslås och bifall till attsats 3.
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man bland annat
föreslår att Region Jönköpings län utreder införandet av
subventionerade pendlarbiljetter i de centrala tätorter som har
pendlarparkeringar, samt att man tar initiativ till samarbete med
kommunerna i frågan.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – länstrafiken

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 103

Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens
 Fördelar motioner enligt nedan
Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig?
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Pröva digital tolkning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Låt Spira spridas och spira för alla
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25
Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, SvenEvert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande

Marcus Eskdahl

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-06-13, kl 11:00-15:25

