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Diarienummer

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 1-11
Tid:

2017-01-24 kl.13.00 -16.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf. närvarande §§ 1-10
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Bengt Petersson (C)
Berry Lilja (S)
Eva Nilsson (M)
Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S) ersätter Arijana Jazic (S)
Anders Gustafsson (SD)
Niclas Palmgren (M)
Simon Johansson (S)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Erik Hugander (MP)
Mauno Virta (V)
Ersättare:
Arne Ekegren (M)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Gunnar Pettersson (S)
Per Svenhall (_)
Arnold Carlzon (KD) närvarande §§ 1-9
Kew Nordqvist (MP)
Tommy Bengtsson (V)
Övriga:
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,
närvarande §§ 1-10
Lars Wallström, controller, närvarande §§ 1-8
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Christine Leppänen, trafikchef
Linda Byman, nämndsekreterare
Sten Norinder, Jönköping airport § 3
Maria Cannerborg, miljöchef § 3

§1

Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Anders Gustafsson (SD) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
Sign
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§2
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Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
Ärende 9, Nationell och regional trafikplan utgår från
dagordningen.
Ärende 11, Förfrågningsunderlag krösatågsupphandlingen tas upp
sist.

§3

Informationsärenden och aktuellt







§4

Sten Norinder informerar om utvecklingen av Jönköping
Airport, miljömål och hur införandet av en eventuell
flygskatt kan påverka flygplatsen.
Presentation av Maria Cannerborg nytillträdd miljöchef
Region Jönköpings län. Information om Region
Jönköpings läns pågående arbete med miljöfrågor.
Lars Wallström presenterar månadsrapport per december
2016.
Statliga medel för flyktingarbete avrapporteras och läggs
till handlingarna.
Carl-Johan Sjöberg informerar om resandestatistik och
vidtagna åtgärder för fordonsbrist inom tågtrafiken.
Information kring Länstrafikens rutiner vid eventuella tåg
och bussolyckor.

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2017/105
Informationshandlingarna anmäls och läggs till handlingarna.

§5

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2017/106
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§6

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser för december 2016 läggs
till handlingarna.
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Intern kontrollplan 2017
Diarienummer: RJL 2016/2572
Beslut
Nämnden beslutar att
 Fastställa intern kontrollplan för 2017
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från
den regionövergripande planen som fastställs av Regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan
för 2017.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-21
 Intern kontrollplan 2017 daterad 2016-11-23
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

§8

Motion - Seniorkort inom kollektivtrafiken, en
folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga
Diarienummer: RJL 2016/1287
Beslut
Nämnden beslutar att
 Bifalla första attsatsen om en utredning görs för att se hur
ett seniorkort ska se ut i Region jönköpings län.
 Avslå andra och tredje attsatsen om att införa ett
seniorkort under en provtid och att genomföra en
utvärdering.
Reservationer
Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för
eget yrkande.

Sign
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Sammanfattning
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit
med en motion om att satsa på de äldre i kollektivtrafiken i form
av ett seniorkort. I motionen föreslås att en utredning görs för att
se hur ett seniorkort kan komma att se ut, samt att kortet införs
under en prövotid och därefter utvärderas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11
 Tjänsterskrivelse daterad 2017-01-11
 Faktaunderlag daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet daterad 2016-11-03
 Motion Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-,
jämnställdhets och hållbarhetsfråga
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S) för partigrupp S och MP yrkar bifall till
motionen.
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till första att-satsen, att en
utredning görs för att se hur ett seniorkort skall se ut i Region
Jönköpings län. Och vill för Sverigedemokraterna få följande
antecknat i protokollet.
”Sverigedemokraterna föreslog i budget för 2016 att en utredning
skulle göras om subventionerad kollektivtrafik till äldre. För att
ta ställning i ett skarpt förslag behövs ett bra beslutsunderlag som
utreder kostnader, vilka tider och vilken ålder som ska gälla för
seniorkortet.”
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att första attsatsen bifalls och att andra och
tredje att satserna avslås i enlighet med presidiets förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Remiss av strategi för Nässjö kommuns
boendeplanering
Diarienummer: RJL 2016/3982
Beslut
nämnden besluta att
 godkänna föreliggande yttrande som svar till Nässjö
kommun
 yttrandet kompletteras med en text om att man bör beakta
skydd av jordbruksmark
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Nässjö kommun getts möjlighet att
yttra sig över rubricerad strategi.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11
 Tjänsteskrivelse daterad2016-12-29
 Yttrande till Nässjö kommun 2017-01-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Erik Hugander (MP) föreslår att yttrandet kompletteras meden
text om att beakta skydd av jordbruksmark.
Beslutet skickas till
Nässjö kommun

§10

Information
Diarienummer: RJL 2017/273
Carl-Johan Sjöberg informerar om förfrågningsunderlag
Krösatågsupphandlingen. Inkomna synpunkter tas med till
styrgruppens diskussioner.

§11

Övriga frågor
Carl-Johan Sjöberg informerar om hur beslutet om en avveckling
av produktionsanläggningen för biogas i Jönköping kan påverka
Jönköpings länstrafik. Han redogör också för pågående
utredningarbete om biogas tillsammans med länets kommuner.
Sign
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Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordföranden

Anders Gustafsson

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

Sign

