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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)
Erik Lagärde (KD) ers. Bengt Sverlander (KD) deltar via Skype
Bengt Petersson (C) deltar via Skype
Carl Fridolfsson (BA) närvarande  §§ 62-70
Gabriella Mohlin (S) ers. Carl Fridolfsson (BA) §§ 71-73
Curt Carlsson (L)
Liza Oswald (S) ers . Etelka Huber (MP) §§ 62-70
Etelka Huber (MP) närvarande  §§ 71-73
Tommy Bengtsson (V) deltar via Skype
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)

Ersättare Liza Oswald (S)
Gabriella Mohlin (S)
Mikael Karlsson (L)
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
Erik Andersson, trafikutvecklare Länstrafiken §§ 62-70
Charlie Drab, tågchef Länstrafiken § 70
Klas Melman, byggprojektledare Regionfastigheter § 70
Simon Harrius, fastighetsförvaltarchef Regionfastigheter § 70
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, deltar via Skype §70
Linda Byman, nämndsekreterare
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Justering

Sekreterare

Ordförande

Linda Byman

Justerare

Marcus Eskdahl (S)

Curt Carlsson (L)

Robert Andersson (SD)

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

3



PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 62-73

Tid: 2020-05-19 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum
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§ 62

Val av protokollsjusterare

Nämnden utser Curt Carlsson (L) och Robert Andersson (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden.

Beslutets antal sidor
1
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§ 63

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg:
 Skrivelse till regionstyrelsen med anledning av kraftigt minskade 

biljettintäkter på grund av Covid -19, tas upp under punkten övrigt.

Beslutets antal sidor
1
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§ 64

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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§ 65

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2020/4

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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§ 66

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2020/1

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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§ 67

Inkomna remisser, promemorior och motioner

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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§ 68

Kurser och konferenser
Beslut 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser:

 Webbinarium, omstart som nystart, från coronakris till fossilfrihet. 

Nämndens ledamöter ges möjlighet att delta via länk, anmälan sker 
via nämndsekreteraren.
https://www.youtube.com/watch?v=84bT5LcK0Sk

Beslutets antal sidor
1
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§ 69

Frågor

Inga nya frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Fråga från Sverigedemokraterna vid nämndsammanträdet i april, om hur 
smittspridning av Covid-19 motverkas i kollektivtrafiken, besvaras av 
trafikdirektören under aktuell information och redovisas i bildpresentation.

Sammanfattning 
Vid nämndsammanträdet 2020-04-21 lyfte Sverigedemokraterna följande 
fråga, för att motverka smittspridning i kollektivtrafiken.

 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.

Underlag
 Protokollsutdrag nämnden 2020-04-21
 Förslag från Sverigedemokraterna

Beslutets antal sidor
1
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§ 70

Informationsärenden och aktuellt

Trafikdirektören informerar:
 Region Halland har infört nytt biljett och betalsystem.
 Länstrafikens biljettsystem kommer att vara kvar fram till årsskiftet.
 Nya regionbussar och nytt trafikavtal från och med 15 juni.
 Avskärmning i bussarna på grund av coronaviruset.

Regionala utvecklingsdirektören informerar:
 Betydande eller allvarlig påverkan för stora delar av näringslivet på 

grund av rådande Coronapandemi.
 Arbetslösheten ökar, med ett snitt i länet på 7,1%.
 Särskilda insatser och utbildningspaket mot besöksnäringen, SME-

företag och KKN och satsning på en nationell besöksmarknad.
 Programmeringsprocessen ERUF, ESF utbildningsprojekt pågår.
 Nationell företagsakut och matchningssida för företag.
 Skrivelser till regeringen om ökade 1:1 anslag och 

bredbandsutbyggnad.
 Dialoger om nya stambanor.
 Avstämning med Trafikverket om pågående och framtida trafik- och 

järnvägssatsningar.

Erik Andersson informerar om inkomna remisser:
 RJL 2020/878 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 

Östergötland 2030.
 RJL 2020/900 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-

2024 för Region Halland.

Programförslagen presenteras och beslut om yttrande tas vid 
nämndsammanträdet i juni.

Controller Lars Wallström presenterar faktorer och statens kompensationer
som kommer att påverka regionens ekonomiska resultat 2020. Det gäller 
främst regionens skattebortfall, sjukvårdens merkostnader, Länstrafikens 
intäktsbortfall och utvecklingen på börsen.
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Månadsrapport per april presenteras anmäls och läggs till handlingarna.

Simon Harrius och Klas Melman från Regionfastigheter, samt Charlie Drab 
och Carl-Johan Sjöberg från Länstrafiken informerar om förslag till ny 
tågdepå i Nässjö.
Nämnden ska godkänna att hyreskostnaden för tågdepån kommer att 
rymmas inom Länstrafikens budgetram. Beslut om investering av ny 
tågdepå tas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

Trafikdirektören informerar om dagens beslutsärende, avsiktsförklaring om 
tågdepå och överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.00.

Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, redogör för dagens 
beslutsärende, remiss Habo kommuns miljöprogram 2020-2030.

Beslutets antal sidor
2
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§ 71

Avsiktsförklaring och överenskommelse med Region 
Kronoberg om ny tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1968

Beslut 
Nämnden

 godkänner föreliggande avsiktsförklaring och överenskommelse om 
tågdepå med Region Kronoberg.

Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i 
Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för 
Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat arbetet att undersöka 
förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. Genom föreliggande 
skrivelse förklarar parterna sin avsikt att etablera en depå i Nässjö.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-05
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-24
 Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om 

fastighetsförvärv/arrende RJL 2019/1968
 Protokollsutdrag Region Kronoberg 2020-03-04 Avsiktsförklaring 

om depå, samt överenskommelse om fastighetsförvärv och arrende  
(20RGK433)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carl-Johan Lundberg (M) yrkar att ärendet återremitteras då det inte är 
tillräckligt berett och det finns flera frågetecken som behöver utredas.

Anders Gustafsson (SD) och Robert Andersson (SD) yrkar bifall till 
Moderaternas förslag om återremiss.

14



PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 62-73

Tid: 2020-05-19 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Etelka Huber (MP), Arnold Carlzon (KD), Curt Carlsson (L), Leif 
Andersson (C), Simon Johansson (S), Bengt Petersson (C) och Gabriella 
Mohlin (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och att ärendet ska avgöras 
idag.

Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall till föreliggande förslag och överlämnar 
följande protokollsanteckning :
Att beslutet om avsiktsförklaring ej påverkar framtida tågtrafik på banorna 
som ej är elektrifierade, Vetlanda - Nässjö och Värnamo – Halmstad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att  ärendet ska avgöras 
idag under proposition, och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs där förslag om att ärendet ska avgöras idag (JA) ställs mot 
förslag om återremiss (NEJ).

JA röstar följande ledamöter:
Tommy Bengtsson (V), Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S),  
Arnold Carlzon (KD), Erik Lagärde (KD), Bengt Petersson (C), Gabriella 
Mohlin (S), Curt Carlsson (L), Etelka Huber (MP), Leif Andersson (C) och 
Marcus Eskdahl (S). 

NEJ röstar följande ledamöter:
Carl-Johan Lundberg (M), Anders Gustafsson (SD), Robert Andersson (SD) 
och Eva Nilsson (M).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 11-JA röster, mot 4-NEJ röster bifallit förslaget om 
att ärendet ska avgöras idag.

Därefter godkänner nämnden föreliggande avsiktsförklaring och 
överenskommelse om tågdepå med Region Kronoberg.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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§ 72

Remiss - Miljöprogram Habo kommun 2020-2030
Diarienummer: RJL 2020/711

Beslut 
Nämnden

1. Godkänner föreliggande yttrande som svar till Habo kommun.
2. Meningen En generell synpunkt är att det är smalt att enbart arbeta 

med miljödimensionen i programmet, stryks.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Miljöprogram 2020-2030, Habo kommun.
Efter att ha tagit del av Habos miljöprogram menar Region Jönköpings län 
att programmet pekar ut en god inriktning för kommunens miljöarbete. I 
remissyttrandet har vi därtill lämnat ett antal förbättringsförslag.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-05
 Missiv daterad 2020-04-07
 Förslag till yttrande daterad 2020-05-19 

Beslutet skickas till
Habo kommun

Beslutets antal sidor
1
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§ 73

Övrigt – Skrivelse till regionstyrelsen
Beslut 
Nämnden

1. Ger presidiet i uppdrag att justera förslag till skrivelse angående den 
ekonomiska situationen för Länstrafiken.

2. Skrivelsen skickas till nämndens ledamöter innan den skickas till 
regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Resandet både inom den allmänna kollektivtrafiken och inom serviceresor 
har gått ner med ca 50%. Nedgången började ta fart på riktigt i mitten av 
mars i samband med Folkhälsomyndighetens utökade rekommendationer 
och har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå. Resandeminskningen 
i den allmänna kollektivtrafiken tillsammans med de åtgärder som är 
vidtagna ombord på bussarna och som beskrivs nedan gör att Länstrafiken 
tappar cirka 12 miljoner kronor i månaden i uteblivna biljettintäkter.

Beslutsunderlag
 Förslag till skrivelse, angående Länstrafikens kraftigt minskade 

biljettintäkter med anledning av Covid -19

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att presidiet ges i uppdrag att  justera skrivelsen utifrån 
det förslag som nämnden tagit del av. 

Simon Johansson (S) och Bengt Peterson (C) yrkar bifall till förslaget.

Beslutet skickas till
Presidiet i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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