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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 
49-59 
Tid: 2015-06-02 kl.13.00-16.10 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C),  
Jeanette Söderström (S),  
Per Hansson (FP),  
Peter Holkko (S) ersätter Berry Lilja (S),  
Elin Rydberg (S),  
Gabriella Mohlin (S) ersätter Patricia Schooner (S), 
David Svensson (S),  
Erik Hugander (MP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Eva Nilsson (M),  
Niclas Palmgren (M),  
Bengt Petersson (C),  
Arnold Carlzon (KD) ersätter Irene Oskarsson 
(KD), t.o.m. § 53 
Pernilla Mårtensson (KD),  
Mauno Virta (V),  
Ersättare: Kew Nordqvist (MP), 1:e ersättare 
Tommy Bengtsson (V), 1:e ersättare 
Arne Ekegren (M) 1:e ersättare, ordinarie fr.o.m. § 
54 
Carina Johansson (C), 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektrör 
Lars Wallström, controller  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Peter Bernström, Trafikverket t.o.m. § 52 
Thomas Lindén, Trafikverket t.o.m. § 52 
Mikael Süld, miljöchef t.o.m. § 54 
Agneta Jansmyr, regiondirektör 
Anna-Karin Malm, serviceresechef fr.o.m. § 53 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 49 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Niclas Palmgren att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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§ 50 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: fråga om 
Östgötapendeln, remissen om Service i glesbygd, stambanan.com 
och riksväg 26. 
 

§ 51 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt 
bilaga. 
 

§ 52 Aktuell information 
• Lars Wallström och Carl-Johan Sjöberg redovisar 

delårsrapport och tertialrapport 
• Peter Bernström och Thomas Lindén från Trafikverket 

lämnar information om Åtgärdsvalsstudierna om 
järnvägen Jönköping-Värnamo och Jönköpingsbanan. 
Målsättningarna för banorna presenteras och de olika 
förslag på sträckning som finns från Byarum norrut. 

• Trafikdirektören informerar om buss 271 där det kommit 
en skrivelse med proteslista mot ändringar av trafiken. 
Länstrafiken planerar en träff med berörda i Ohs och 
Lammhult för att informera istället för att svara med brev. 
 

§ 53 
RJL 
2015/ 
710 

Budget 
Regionala utvecklingsdirektören går igenom förutsättningar för 
budgeten. Information lämnas om övergripande mål. 
Trafikdirektören meddelar att en revidering av regelverket för 
sjukresor och färdtjänst är på gång. När det gäller taxorna inom 
Länstrafiken är förslaget att de inte ändras. 
 

§ 54 
RJL 
2015/ 
1093 

Revidering av program för hållbar utveckling 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår 
regionstyrelsen besluta 

• Nuvarande ”Program för hållbar utveckling – utifrån ett 
miljöperspektiv 2013-2016” ändras utifrån de förslag som 
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lämnas i bilaga ”Sammanställning av förslag till ändringar 
av ”Program för hållbar utveckling – utifrån ett 
miljöperspektiv 2013-2016” 

Sammanfattning 
2013 antog Landstingsfullmäktige ”Program för hållbar 
utveckling 2013-2016 – utifrån ett miljöperspektiv”. Nu föreslås 
vissa revideringar av programmet. I programmet redovisas 
Region Jönköpings läns åtagande avseende miljöarbete med 
koppling till folkhälsa samt vilka mål som ska uppnås. 
Verksamheter som finansieras av regionen ska bidra till 
programmets måluppfyllelse. 
 
Beslutet skickas till: 
Regionstyrelsen 
 

§ 55 
RJL 
2015/ 
1136 

Nytt avtalsförslag Halmstad-Nässjö järnväg 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Återremittera ärendet till presidiet och ge ordföranden i 
uppdrag att ta ny kontakt med Trafikverket ang. avtalet 
och rapportera resultatet på nämndens möte 23 juni 

• Ge presidiet i uppdrag att utarbeta en skrivelse till 
regeringen, länets riksdagsledamöter och för kännedom till 
Trafikverket om interregionala bidrag. 

Sammanfattning 
Ett förslag till nytt avtal gällande statsbidraget för tågtrafiken 
Nässjö-Halmstad är framtaget mellan Trafikverket å ena sidan 
och Region Halland, Hallandstrafiken AB och Region Jönköpings 
län, Länstrafiken å andra sidan. 
 
Yrkanden på sammanträdet 
Niclas Palmgren yrkar på att ärendet återremitteras till presidiet 
för att det ska göras ett försök att förhandla om avtalet med 
Trafikverket samt att presidiet ska ta fram en skrivelse om 
interregionala bidrag till regeringen, länets riksdagsledamöter och 
Trafikverket. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget att återremittera 
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ärendet. 
 

§ 56 Tåganslutningar i Tranås 
Kew Nordqvist ställer en fråga ang. att Östgötapendeln nu är 
nedlagd och att man numera behöver byta tåg i Tranås för att åka 
mellan Jönköping och Norrköping. Tidtabellens samverkan 
fungerar inte och kortläsarna är borta. Trafikdirektören svarar att 
det har varit svårt med samverkan med Östergötland och att det är 
trångt på sträckan. Pendlingen Tranås-Linköping är prioriterat 
eftersom flest resenärer åker den sträckan. 
 

§ 57 
RJL 
2015/ 
874 

Remiss Service i glesbygd 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Yttrandet från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet tas upp på nämndens möte 23 juni. 

Sammanfattning 
Kew Nordqvist tar upp remissen Service i glesbygd som gått till 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för 
yttrande och menar att även denna nämnd bör få yttra sig om 
remissen. 
 

§ 58 Stambanan.com 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Ge nämndens presidium i uppdrag att se över frågan.  
Sammanfattning 
Niclas Palmgren tar upp organisationen Stambanan.com där 
regionen är medlem. Niclas Palmgren ställer frågan om regionen 
ska vara medlem i organisationen eftersom den lobbar för 
Växjöalternativet för snabbtågsträckningen söderut från 
Jönköping. 
 

§ 59 Åtgärdsvalsstudie väg 26 
Niclas Palmgren informerar om en pågående ÅVS RV 26 
Gislaved-Smålandsstenar som kommer att visa behovet av en 
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ombyggnad av vägen. Förhoppningsvis kommer detta resultera i 
att den kommer att byggas om till en 2-1 väg.  
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Niclas Palmgren  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 -06  -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


