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Förvaltningsnamn

Svar på interpellation från Carina
Ödebrink, S – Region Jönköpings län
och framtida höghastighetsjärnväg
I en interpellation från Carina Ödebrink, S, ställs frågan:
- Vad har du vidtagit för åtgärder för att hävda länets intressen sedan det blev känt
att Moderaterna i riksdagen säger nej till nya stambanor för höghastighetsjärnväg?
- Hur har du agerat inför de blocköverskridande samtalen som förts kring nya
stambanor?
Sedan Sverigeförhandlingens arbete inleddes 2014 har Region Jönköpings län
skapat en projektorganisation som ska hantera frågan och vara regionens
företrädare i förhandlingsarbete med Sverigeförhandlingen. Det arbetet innebär att
peka på den nytta som Jönköpings län har av den kommande
höghastighetsjärnvägen ur en rad perspektiv – bland annat fler bostäder, större
arbetsmarknad och stora fördelar för näringsliv, miljö och resandemöjligheter.
Som regionstyrelsens ordförande har jag medverkat i de konferenser och möten
som regionens projektorganisation för nya stambanor varit medarrangör för. Till
exempel konferensen Byggstart Sverige i Malmö juni 2016 och seminarier i
Almedalen 2016.
Jag har också fört fram regionens budskap om värdet av nya stambanor vid ett
antal tillfällen tillsammans med andra organisationer, bland annat vid ett möte
med företrädare för riksdagens trafikutskott tillsammans med Region Skåne och
Västra Götalandsregionen. Jag har medverkat i framtagandet av rapporten
”Byggstart Sverige” där jag tillsammans med regionstyrelseordförandekollegorna
Henrik Fritzson och Johnny Magnusson samt Mikael Stjernqvist, VD IKEA AB,
Christer Fritzon, VD SJ AB, Pat Cox, Europeisk koordinator för TEN-T
korridoren Skandinavien Medelhavet framför vikten av nya stambanor i form av
höghastighetsjärnväg som ska avlasta de befintliga spåren och skapa större
utrymme för regional pendling.
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Tillsammans med partiföreträdare för andra regioner och näringslivet har jag
skrivit flera debattartiklar i ämnet, som publicerats i nationell media. Senast nu i
Dagens samhälle den 10 november. Givetvis har jag löpande kontakter med mina
partikollegor på nationell, regional och lokal nivå. I dessa kontakter lyfter jag de
mål som Region Jönköpings län har i denna fråga.

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

