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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
102-115 

Tid: 2017-11-21 kl. 13.00-16.15 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande:  

Rune Backlund (C) ordförande 

Per Hansson (L) 1:e vice ordf. 

Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. 

Gunnar Pettersson (S) ers. Berry Lilja (S) 

Elin Rydberg (S) 

Gabriella Mohlin (S) 

Simon Johansson (S) 

Erik Hugander (MP) 

Anders Gustafsson (SD) 

Eva Nilsson (M) 

Niclas Palmgren (M) 

Bengt Petersson (C) 

Lars-Åke Magnusson (KD) ers. Irene Oskarsson (KD) 

Pernilla Mårtensson (KD) 

Mauno Virta (V) 

 

Ersättare: 

Peter Holkko (S) 

Kew Nordqvist (MP) 

Arne Ekegren (M) 

Carina Johansson (C) närv. § 107-113 

Arnold Carlzon (KD) 

Tommy Bengtsson (V) 

 

Övriga:  

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 

Lars Wallström, controller 

Maria Cannerborg, miljöchef, § 108 

Sofia Wixe, strateg inom samhällsplanering, §§ 102-107 

Emil Hesse, infrastrukturstrateg  

Åslög Kantelius, sakkunnig infrastruktur 

Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering, §§ 107-111 

Linda Byman, nämndsekreterare 

  

§102  Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Bengt Petersson (C) att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 
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§103  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 

tillägg: 

 Mötesseparering i länsplaner, tas upp under punkten 

övrigt. 

 Information från Klimatrådets seminarium, tas upp under 

aktuell information. 

§104  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2017/105 

 

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§105  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2017/106 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§106  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för 

september och oktober 2017 anmäls läggs till handlingarna. 

§107  Informationsärenden och aktuellt 
 Sofia Wixe, strateg inom samhällsplanering informerar om 

kartläggning, regionala strukturbilder för Jönköpings län.  

 Peter Holkko (S) rapportera från sitt deltagende vid ett 

seminarium med klimatrådet om laddningsstationer för 

fordon.  

 Trafikdirektören informerar om aktuella och pågående 

arbeten inom Jönköpings Länstrafik. Justeringar av 

trafiken går enligt plan. Förhoppningen är att 

tilldelningsbeslut för Krösatågen bör vara klart innan 

årsskiftet. Upphandling stadstrafiken 2021 m m. 

 Lars Wallström informerar om månadsrapport till och med 

oktober 2017. 
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§108  Förslag på prioriterade åtgärder för 2018 inom 
Program för hållbar utveckling 
Diarienummer: RJL 2017/2803 

 

Beslut  

Nämnden 

 föreslår regionstyrelsen fastställa en ny och en justerad 

prioriterad åtgärd för 2018 inom Program för hållbar 

utveckling 

 

Sammanfattning  
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. De 

prioriterade åtgärderna revideras en gång per år. Förslag på nya 

prioriterade åtgärder för 2018 är framtagen. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09  

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09 

 Program för hållbar utveckling 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Bengt Petersson (C) och Erik Hugander (MP) yrkar bifall till 

förslaget. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§109  Avtal - Sverigeförhandlingen 2017 
Diarienummer: RJL 2017/749 

 

Beslut  

Nämnden 

 Föreslår Regionfullmäktige att godkänna avtal med 

Sverigeförhandlingen med följande ståndpunkter vilka inte 

har beaktats i avtalet: 

1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings 

län skall ges plats i projektstyrelse §10.11. 

 



 

PROTOKOLL 4(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
102-115 

Tid: 2017-11-21 kl. 13.00-16.15 

 

 

 Sign 

 

2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds 

för respektive etapp. 

3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till 

befintlig station i Jönköping, Tranås och Värnamo 

tydligt framgå. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda 

stationskommuner på respektive delsträcka fått avtalsförslag från 

Sverigeförhandlingen. De undertecknade avtalen utgör del av 

Sverigeförhandlingens slutredovisning, som skall lämnas till 

regeringen senast den 31/12-2017. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12 

 Avtal från Sverigeförhandlingen 

 Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1 

och 2 

 Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga 

1 och 2 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Niclas Palmgren (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§110  Samråd av Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2018-2029 för 
Östergötlands län 
Diarienummer: RJL 2017/2447 

 

Beslut 

Nämnden 

 godkänner föreliggande yttrande som svar till Region 

Östergötland 
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Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Region Östergötland getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria/betänkande. 

Region Östergötlands länsplan utgår från den preliminära ramen 

som de tilldelats på totalt 1 465 Mnkr. Region Jönköpings län ser 

det som särskilt positivt att sträckan Mjölby-Boxholm-Sommen 

på riksväg 32 har identifierats som en brist. Region Jönköpings 

län ser gärna en länsgränsöverskridande ÅVS som även tar 

hänsyn till planerade åtgärder på stråket i Jönköpings län. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21 

 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 

Östergötlands län 

 

Beslutet skickas till  

Region Östergötland 

§111  Regional Skogsstrategi för Småland 
Diarienummer: RJL 2017/2704 

 

Beslut  

Nämnden föreslår Regionstyrelsen 

 godkänna föreliggande förslag till Skogsstrategi för 

Småland. 

 

Reservation 

Erik Hugander (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Regionförbundet i 

Kalmar län, länsstyrelserna i de tre länen m.fl. har arbetat fram en 

skogsstrategi för hela Småland. Strategin ska bidra till att 

företagande med koppling till skogen stärks, tydliggöra skogens 

roll för Smålands utveckling och synliggöra alla skogens värden.  
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
102-115 

Tid: 2017-11-21 kl. 13.00-16.15 

 

 

 Sign 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-19 

 Förslag till Regional skogsstrategi för Småland 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag och föreslår att 

planen fastställs enligt förslag. 

 

Erik Hugander (MP) yrkar att ärendet återremitteras till 

arbetsgruppen med följande motivering ”För att förtydliga 

strategins syfte och mål samt tydliggöra åtgärderna. Samverkan 

bör ske med bisfärområde östra vätterbranterna-ideell förening 

för att ta del av deras framgångsrika arbete för att ta vara på 

olika intressen.” 

 

Beslutsgång  

På ordförandes fråga om ärendet skall avgöras idag beslutar 

nämnden att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde och 

beslutar således enligt föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen  

§112  Remiss - Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 
Diarienummer: RJL 2017/2454 

 

Beslut  

Nämnden  

1. Ger presidiet i uppdrag att komplettera yttrandet med 

Socialdemokraternas tilläggsyrkanden.  

2. godkänner därefter föreliggande yttrande som svar till 

Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029, TRV 2017/32405. 

 

Reservation 

Erik Hugander (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 
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Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 

2018-2029. Region Jönköpings län anser att hela höghastighets-

järnvägssystemet måste byggas och att finansieringen ska ske på 

annat sätt än genom anslag. Satsningarna på järnvägsbanan kallad 

Y:et måste samordnas med kollektivtrafikens fordonsinköp. 

Ytterligare satsningar behövs på Jönköpingsbanan och på riksväg 

40 mellan Ulricehamn och Jönköping som idag saknar motorväg. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-01 

 Yttrande över förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029, TRV 2017/32405 

 Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029. Remissversion 2017-08-31. 

 Inkomna yttranden över nationell transportplan 2018 - 

2029 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Jeanette Söderström (S) lämnar följande tilläggsyrkanden: 

 

”Under rubriken Jönköping/Nässjö - Vaggeryd - Värnamo: 

1: a mening. Trafik är också Inter regional  

 

Regionala banor: Tydliggöra att en elektrifiering av banor 

möjliggör redundans för stambanan. (i slutet av stycket) 

 

Väginvesteringar: Det finns flera strategiskt viktiga regionala 

vägar som kommer att få sänkta hastigheter i regionen detta får 

konsekvenser för både person- och godstransporter, detta 

riskerar att hämma den regional utveckling.” 

 

Niclas Palmgren (M), Pernilla Mårtensson (KD) samt Anders 

Gustafsson (SD) med flera, yrkar bifall till Socialdemokraternas 

tilläggsyrkanden. 
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Erik Hugander (MP) yrkar följande ” att Region Jönköpings län 

motsätter sig ekonomiskt stöd till flygtrafik och flygplatser”. 

 

Ordföranden yrkar avslag på Miljöpartiets tilläggsyrkande.  

Tilläggsyrkandet avslås därmed av nämnden. 

 

Beslutet skickas till  

Regeringskansliet, Näringsdepartementet 

§113  Fråga om mittseparering 
Diarienummer: RJL 2017/3320 

 

Beslut  

Nämnden 

 Ställer sig positiva till samfinansiering i form av 

mittseparering av sträckorna längs med väg 27, Bor-

Bredasten samt sträckan Anderstorp-Bredaryd vilka 

uppfyller kriterierna. 

 

Sammanfattning 

Trafikverket har inkommit med en preliminär förfrågan om 

möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 

form av mittseparering. 

 

Därutöver diskuteras ytterligare sträckor i länet som kan bli 

aktuella för mittseparering om ekonomiska förutsättningar ges. 

 

Beslutet skickas till  

Trafikverket 

§114  Övrig fråga 
Erik Hugander (MP) ställer en fråga till Trafikdirektören om vilka 

pendlingsparkeringar som finns samt vilka busslinjer som 

trafikerar dessa. 

 

Trafikdirektören återkommer med statistik till sammanträdet i 

januari. 
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§115  Kommande sammanträde 
Kommande nämndsammanträde samt studiebesök av elbussar 

kommer att hållas i Värnamo den 12 december. 

 

  

Vid protokollet 

Linda Byman 

 

 

Justeras 

 

Rune Backlund 

Ordförande 

            Bengt Petersson  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


