
 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö            
§§ 109-118 
Tid: 2018-11-20 kl. 13.00-16.40 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) ordförande 
Arne Ekegren (M) ers. Per Hansson (L) 1:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. 
Berry Lilja (S) 
Gunnar Pettersson (S) ers. Elin Rydberg (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Simon Johansson (S) 
Erik Hugander (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Eva Nilsson (M) deltar ej i § 115 pga. jäv 
Urban Persson (M) ers. Eva Nilsson (M) § 115 
Niclas Palmgren (M) 
Bengt Petersson (C) 
Arnold Carlzon (KD) ers. Irene Oskarsson (KD) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Mauno Virta (V) 
 
Ersättare:  
Peter Holkko (S) 
Kew Nordqvist (MP) 
Per Svenhall (_) 
Urban Persson (M) 
Tommy Bengtsson (V) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Christine Leppänen, trafikchef Länstrafiken, §§ 109-115 
Charles Tholin, utvecklingsansvarig Länstrafiken,          
§§ 109-115 
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken, §§ 109-
115 
Mikael Kopp, avtalshandläggare Länstrafiken, §§ 109-
115 
Maria Cannerborg, miljöchef §§ 115-116 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö            
§§ 109-118 
Tid: 2018-11-20 kl. 13.00-16.40 

 

§109  Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Mauno Virta (V) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§110  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§111  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2018/36 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§112  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2018/30 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§113  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för oktober 
anmäls läggs till handlingarna. 

§114  Anmälan av kurser och konferenser 
Beslut 

• Framtidens Järnväg, 22 november Nässjö 
Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. 

• Branschdialog om livsmedelsupphandling, 5 december 
Värnamo 
Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. 

§115  Informationsärenden och aktuellt 
• Christine Leppänen, trafikchef vid Länstrafiken 

informerar inför upphandling av stadsbusstrafiken 2021 i 
Jönköping, beslut om godkännande av 
förfrågningsunderlag tas i nämnden i december. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö            
§§ 109-118 
Tid: 2018-11-20 kl. 13.00-16.40 

 
• Anna-Karin Malm serviceresechef vid Länstrafiken 

informerar inför upphandling av serviceresor 2020, beslut 
om godkännande av förfrågningsunderlag tas i nämnden i 
december. 

 
på grund av jäv deltar ej Eva Nilsson (M) i 
handläggningen av ärendet för punkterna 1 och 2, hon 
lämnar sammanträdet och ersätts av Urban Persson (M). 

 
• Anna-Karin Malm, serviceresechef vid Jönköpings 

Länstrafik informerar om hur andra län förhåller sig till 
medtagande av sällskapsdjur vid färdtjänstresor. Fördelar, 
nackdelar, kostnader och alternativa lösningar av att ta 
med husdjur vid färdtjänstresor presenteras. 
 
Ordföranden föreslår att presentationen lämnas till 
Länsrådet för funktionsnedsättningar och 
Länspensionärsrådet för att inhämta synpunkter. 

 
• Regionala utvecklingsdirektören och trafikdirektören 

informerar om pågående och aktuella ärenden inom 
Regional utveckling och Länstrafikens ansvarsområden.  
 

• Lars Wallström informerar om månadsrapport per oktober 
2018 för nämndens ansvarsområde. Sammanställningen 
läggs till handlingarna. 

§116  Nya mål och mätetal för 2019 inom Program för 
hållbar utveckling 
Diarienummer: RJL 2018/2604 
 
Beslut  
Nämnden 

• föreslå regionstyrelsen fastställa nya mål och mätetal för 
2019 inom program för hållbar utveckling. 

• beslutar att också följa upp antalet flygresor och redovisa 
det under 2019. 
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Sammanfattning  
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. Ett 
av inriktningsmålen är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska 
minska med 35 procent under programperioden. Förslag på mål 
och mätetal som stödjer denna inriktning har nu tagits fram för 
2019-2020. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-08 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-22 
• Program för hållbar utveckling 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att nämnden också följer antalet flygresor 
och redovisa det under 2019. 
 
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§117  Samverkansavtal Krösatågen 
Diarienummer: RJL 2018/2561 
 
Beslut  
Nämnden 

• föreslår regionstyrelsen besluta teckna samverkansavtal 
för Krösatågen. 

 
Sammanfattning  
Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, 
Halland, Blekinge, Skåne och vid tillkommande av linje mellan 
Värnamo och Borås även Västra Götaland. Krösatågen 
kompletterar och samverkar med andra tågsystem och 
regionbussystem inom det geografiska området.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-08 
• Tjänsteskrivesle daterad 2018-10-26 
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• Samverkansavtal för Krösatågen 

 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 

§118  Ansökan om samfinansiering för 
mötesseparering av regionala vägar 
Diarienummer: RJL 2018/2674 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande ansökan till Trafikverket. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ansöker om samfinansiering till den 
Regional transportplanen för mötesseparering av sträckan väg 27 
förbi Bor - Bredasten. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-08 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-17 
• Missiv från Trafikverket ang. samfinansiering av objekt i 

länsplaner 
• Ansökan Trafikverket 
• Kompletterande information till ansökan om 

samfinansiering för mötesseparering väg 27 förbi Bor-
Bredasten 

• Samhällsekonomiska bedömningar 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Berry Lilja (S), Niclas Palmgren (M) och Bengt Petersson (C) 
yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till  
Trafikverket 
  

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 6(6) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö            
§§ 109-118 
Tid: 2018-11-20 kl. 13.00-16.40 

 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

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