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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00-14:30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Närvarande
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande

Leif Andersson (C) 1:e vice ordf.
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf. deltar via Skype
Jeanette Söderström (S) deltar via Skype
Simon Johansson (S)
Arnold Carlzon (KD)
Irene Oskarsson (KD) ers. Bengt Sverlander (KD)
Liza Oswald (S) ers. Bengt Petersson (C)
Carl Fridolfsson (BA)
Curt Carlsson (L)
Etelka Huber (MP) deltar via Skype
Tommy Bengtsson (V) deltar via Skype
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)

Ersättare Gabriella Mohlin (S)
Erik Lagärde (KD) deltar via Skype
Mikael Karlsson (L)
Annica Nordqvist (MP) deltar via Skype
Anders Bengtsson (M)
Lis Melin (M)
Jan-Olof Svedberg (SD)

Övriga Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling, deltar via Skype
Lars Wallström, controller
David Edenvik, överläkare vid infektionskliniken § 49
Charlie Drab, tågchef Länstrafiken
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, deltar via Skype § 49
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet, 
deltar via Skype § 49
Linda Byman, nämndsekreterare
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00-14:30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Justering

Sekreterare

Ordförande

Linda Byman

Justerare

Marcus Eskdahl (S)

Carl Fridolfsson (BA)

Anders Gustafsson (SD)

Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 46

Val av protokollsjusterare

Nämnden utser Carl Fridolfsson (BA) och Anders Gustafsson (SD) att 
justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Beslutets antal sidor
1

4



PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 47

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande justering:
 Information i ärende 12, projekt stärkt hållbarhet i tillväxtuppdraget  

utgår.
 Extra informationsärende, information om ordförandebeslut gällande 

sjukresor och färdtjänst.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 48

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 49

Informationsärenden och aktuellt

David Edenvik, överläkare vid infektionskliniken, informerar om 
smittskydd och vidtagna åtgärder inom bland annat kollektivtrafiken med 
anledning av rådande coronapandemi. Frågor besvaras.

Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling informerar om dagens 
beslutsärende, mer biogas för ett hållbart Sverige.

Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
informerar om följande beslutsärenden:  
Samråd för ny järnväg mellan Göteborg/Borås.
Förslag till fördelningsprincip av finansiering för investeringar i den 
regionala cykelinfrastrukturen längs det statliga vägnätet.

Tågchef Charlie Drab, informerar om allmän trafikplikt på de sträckor som 
upphandlas för Krösatågen.

Lars Wallström redovisar månadsrapport per mars. Rapporten anmäls och 
läggs till handlingarna.

Ordföranden informerar om att särskilt ordförandebeslut kommer att tas 
gällande ensamåkning i samband med färdtjänst- och sjukresor för personer 
över 70 år. Regeländringarna kommer gälla under rådande pandemi, i övrigt 
gäller ordinarie regelverk.

Regionala utvecklingsdirektören informerar:
 Programmeringsprocess ERUF, ESF och programmering JTF.
 Aktuella projekt: sensor läkemedel med Linnéuniversitet samt, 

förstudie/hållbart byggande och hållbar arbetspendling med 
Energikontoret.

 Nationell företagsjour och kunskapscentrum för utsatta företag.
 Påverkan och särskilda riktade insatser för bland annat företagare 

och besöksnäring med anledning av rådande Coronapandemi.
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Trafikdirektören informerar:
 Aktuellt inför nytt biljett och betalsystem.
 Nya regionbussavtal from 15 juni.
 Remisstiden skjuts fram till oktober 2020 för regionalt 

trafikförsörjningsprogran. Nya samråd planeras efter sommaren.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.12.05 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.00.

Beslutets antal sidor
2
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 50

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2020/4

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 51

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 52

Inkomna remisser, promemorior och motioner

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 53

Kurser och konferenser

Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser:
 Informationstillfälle, åtgärdsvalsstudie kust-till kustbanan          

2020-06-01.
Leif Andersson (C) och Carl-Johan Lundberg (M) deltar.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 54

Frågor

Följande fråga har anmälts till dagens sammanträde:

Robert Andersson (SD) lyfter för Sverigedemokraterna följande 
frågeställning, för att motverka smittspridning i kollektivtrafiken, Bilaga 1

 Att ingen hantering som kräver närkontakt mellan resenär och 
kollektivtrafikpersonal ska finnas till dess personalen kan testas för 
covid-19. Resultat av testning kan ligga till grund för vidare 
hantering och beslut i ett senare skede.

Frågan besvaras vid nästkommande sammanträde.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 55

Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/2186

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

 Att motionen är besvarad

Nämnden 
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att 

införa nattstopp i kollektivtrafiken på prov på några utvalda 
regionbusslinjer.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nattstopp i 
kollektivtrafiken:

 Att nattstopp införs inom busstrafiken likt det system som finns i 
Kalmar län

Nämndens ledamöter har fått information i ärendet och getts möjlighet att 
inkomma med inspel över motionen. Motionen har även behandlats av 
Länspensionärsrådet och rådet för funktionsnedsättningar.
Efter behandling i presidiet föreslås att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Protokollsutdrag Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2020-

02-20
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet LPR 2020-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-21
 Motionsunderlag daterat 2019-11-14
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-09-19
 Motion – Nattstopp i kollektivtrafiken
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arnold Carlzon (KD) yrkar bifall till presidiets förslag om att motionen ska 
anses var besvarad. Samt föreslår att regionledningskontoret ges i uppdrag 
att utreda möjligheten att införa nattstopp i kollektivtrafiken på prov på 
några utvalda regionbusslinjer, enligt tidigare presidieförslag.

Leif Andersson yrkar bifall till Arnold Carlzons förslag.

Tommy Bengtsson (V) yrkar för vänsterpartiet bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att motionen 
anses vara besvarad, samt att nämnden ställer sig bakom förslaget om att ge 
regionledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att införa nattstopp 
på prov, på några utvalda regionbusslinjer.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret - Länstrafiken

Beslutets antal sidor
2
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 56

Period Barnvagn - priser för 2 zon och län samt 
ändrade resevillkor
Diarienummer: RJL 2020/705

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Besluta om utökad giltighet för barnvagnskortet med följande  
zonindelning: 1 zon 700:-, 2 zon 750:-, län 900:-

Sammanfattning 
Barnvagnskortet som bara gällt i stadstrafik föreslås att gälla i samtliga 
trafikslag fr.o.m tidtabellsskiftet i juni och med priser likt övriga produkter 
efter zonindelningen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 57

Allmän trafikplikt Krösatåg
Diarienummer: RJL 2020/729

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

 besluta med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik 
(”Kollektivtrafiklagen”) att fastställa allmän trafikplikt på de 
trafiksträckor inom Krösatågssystemet som ligger i Jönköpings län 
samt till närmast angränsande station på andra sidan länsgräns för 
tågplaneperioden 2022 – tågplaneperioden 2033 (12 år).

Sammanfattning 
I december 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och nytt kommer att 
upphandlas under 2020.

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om 
allmän trafikplikt för den berörda trafiken. Nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regional 
kollektivtrafikmyndighet. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 RJL 2019/318 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt 

för Krösatågs- och Kustpilensystemet
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av Krösatågstrafiken 

daterad 2020-03-25

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 58

Remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige
Diarienummer: RJL 2020/166

Beslut 
Nämnden 

 Godkänner yttrandet som svar till Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län tycker att betänkandet är väl genomarbetat och 
belyser relevanta frågor som är kopplade till biogasproduktion. Region 
Jönköpings län efterfrågar att regeringen i ett nästa steg analyserar hur 
biogasinfrastrukturen ska utvecklas, inte minst ur ett landsbygdsperspektiv. 
Region Jönköpings län vill dock i sammanhanget peka på vikten av att se 
biogas som ett alternativt bränsle bland flera andra för att åstadkomma 
omställning till fossilfria transporter.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Missiv daterad 2020-03-23
 Förslag till yttrande daterad 2020-04-21
 Remiss Mer biogas! – För ett hållbart Sverige SOU 2019:63

Beslutet skickas till
Infrastrukturdepartementet

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 59

Remiss - Samråd för ny järnväg mellan 
Göteborg/Borås
Diarienummer: RJL 2020/632

Beslut 
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ser utbyggnaden av ny järnväg Göteborg-Borås som 
en oerhört värdefull deletapp i utbyggnaden av nya stambanor i Sverige. 
Sådana nya stambanor kommer att vara en väsentlig del i att rusta Sverige 
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Som del i en sådan 
samhällsutveckling är det av stor betydelse att särskild omsorg visas studien 
av stationslägen och andra delar som påverkar delsträckans möjlighet att 
fullgöra sitt syfte som del i en sammanhängande stambana. Region 
Jönköpings län delar Trafikverkets bedömning att projektet ny järnväg 
mellan Göteborg-Borås under byggtiden kommer att innebära en betydande 
miljöpåverkan och att en miljöbedömning skall tas fram för projektet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Missiv daterad 2020-03-13
 Förslag till yttrande daterad 2020-04-21
 Samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya 

stambanor (TRV 2019/1823)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carl-Johan Lundberg (M) överlämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna i Region Jönköping strävar efter att en höghastighetsbana 
etableras för snabbtåg där Jönköping är navet i detta nationella tågsystem. 
När vi nu är en remissinstans kring samråd ny järnväg Göteborg/Borås vill 
vi poängtera vikten av att dessa insatser och sträckningar av järnväg bör 
vara en insats som stödjer en fortsättning som leder till att ett 
höghastighetssystem för tåg med farter över 250 km/tim i förlängningen blir 
etablerade mellan landets tre största städer.
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Tid: 2020-04-21 kl. 09:00
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden

Beslutet skickas till
Trafikverket

Beslutets antal sidor
2
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 60

Finansiering av investeringar i den regionala 
cykelinfrastrukturen längs det statliga vägnätet
Diarienummer: RJL 2020/672

Beslut 
Nämnden 

 Godkänner förslag till fördelningsprincip av finansiering för 
investeringar i den regionala cykelinfrastrukturen längs det statliga 
vägnätet.

Sammanfattning 
Förslaget är ett förtydligande av redan beslutad inriktning och medel i 
Regionala transportplan Jönköpings län 2018-2029. Förslaget utgör ett 
förtydligande av hur medlen för regional medfinansiering till cykelåtgärder 
längs statlig väg, främst i de prioriterade stråken, ska användas. 
Finansieringen från den regionala transportplanen till dessa åtgärder sätts till 
66 procent och den kommunala medfinansieringen sätts till 33 procent av 
kostnaden

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30
 Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029

Beslutet skickas till
Regional utveckling

Beslutets antal sidor
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 61

Övriga frågor

Inga övriga frågor han anmälts till dagens sammanträde som förklaras för 
avslutat kl:15:30.

Beslutets antal sidor
1
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Förslagsinitiativ i TIM nämnden den 2020-04-21 som vi önskar behandling av på mötet. 

Kommunallag (2017:725) 4 kap. 20 § 

 

 

Motverka smittspridning i kollektivtrafiken 

 

Bakgrund 

Smittspridning på bussar minimeras av att passagerare släpps på och av via bakdörren. 

Problemet med närkontakt kvarstår dock vid biljettförsäljning med kontanter eller bankkort, 

hantering reskassa samt 20 dagarskort. Resenären är ju då nödgad att ta kontakt med 

chauffören.  

Risk för stor spridning finns om chaufförer skulle vara smittade. Det skulle vara av stor nytta 

om möjlighet fanns för dessa att få testas för covid19. Det finns i dagsläget ingen gemensam 

strategi för hur landets regioner hanterar kollektivtrafiken. Alltifrån inga konkreta åtgärder 

alls, till i princip fritt resande. 

 

I väntan på säkrare prognoser gällande immunitet hos redan smittade, 

smittspridningsvägar och ev. flockimmunitet föreslår vi att: 

-ingen hantering som kräver närkontakt mellan resenär och kollektivtrafikpersonal ska 

finnas till dess personalen kan testas för covid-19. Resultat av testning kan ligga till grund 

för vidare hantering och beslut i ett senare skede. 
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