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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93
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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)
Irene Oskarsson (KD) ers. Bengt Sverlander (KD)
Bengt Petersson (C) deltar via Skype §§ 74-85
Gabriella Mohlin (S) ers. Bengt Petersson (C) §§ 86-93
Liza Oswald (S) ers. Carl Fridolfsson (BA)
Curt Carlsson (L)
Annica Nordqvist (MP) ers. Etelka Huber (MP) §§ 74-85
Etelka Huber (MP) deltar via Skype §§ 86-93
Tommy Bengtsson (V) deltar via Skype
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)

Ersättare Gabriella Mohlin (S)
Mikael Karlsson (L)
Annica Nordqvist (MP)
Anders Bengtsson (M)
Lis Melin (M)
Jan-Olof Svedberg (SD)

Övriga Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Rony Forsberg, VD Jönköping airport, deltar via Skype  § 74
Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg Länstrafiken §§ 74-83
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken §§ 83-85
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare
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PROTOKOLL
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Justering

Sekreterare

Ordförande

Linda Byman

Justerare

Marcus Eskdahl (S)

Arnold Carlzon (KD)

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 §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 74

Information Jönköping Airport

Sammanträdet inleds med information från Rony Forsberg VD vid 
Jönköping Airport. Aktuellt läge, ekonomiska konsekvenser och fortsatta 
satsningar vid Jönköpings flygplats presenteras. 

Beslutets antal sidor
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 75

Val av protokollsjusterare

Nämnden utser Arnold Carlzon (KD) och Anders Gustafsson (SD) att 
justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Beslutets antal sidor
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 76

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Beslutets antal sidor
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 77

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 78

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2020/4

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 79

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2020/1

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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§ 80

Inkomna remisser, promemorior och motioner

Sammanställningen per maj 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-06-16 kl. 09:00
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 81

Kurser och konferenser

Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser:
 Plusenergiforum 2020, onsdagen den 16 september.

Nämndens ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta och ersättare 
kan ta ordinarie ledamots plats.

Anmälan sker till nämndsekreteraren.

Beslutets antal sidor
1
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 82

Frågor

Följande fråga har anmälts från Tommy Bengtsson (V):
 Angående Motion om nattstopp i kollektivtrafiken. När skall 

förslaget prövas och på vilken/vilka linjer ?

Frågan besvaras vid nästkommande sammanträde.

Jan-Olof Svedberg (SD) ställer en fråga angående justering av busstidtabell 
efter sommaren. Frågan besvaras under dagens sammanträde.

Beslutets antal sidor
1
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§ 83

Informationsärenden och aktuellt

Trafikdirektören informerar:
 Nytt regionbussavtal med nya bussar och sommartidtabell from 15 

juni.
 Avspärrningar och plexiglasskivor i regionbussarna.
 Åtgärder för att underlätta möjligheten att betala sin resa och säkra 

intäkter under rådande coronapandemi.
 Nytt biljettsamarbete med Västtrafik.
 Fråga från Sverigedemokraterna angående justering av tidtabell och 

övriga frågor besvaras.

Regionala utvecklingsdirektören informerar:
 Coronakrisens påverkan på arbetsmarknaden.
 Nya stambanor, dialoger pågår med kringliggande regioner.

Kollektivtrafikstrateg, Erik Andersson informerar om inkomna remisser:
 RJL 2020/1282 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 

Region Kalmar län 2021-2029.
 RJL 2020/541 Remiss - Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 

2021-2025.
 RJL 2020/542 Remiss - Målbild tåg 2028 inklusive storregional 

busstrafik.
Programmen presenteras och nämndens ledamöter ges möjlighet att komma 
med inspel. Regionledningskontoret tar fram förslag till yttranden inför 
beslut i nämnden i september.

Information i ärende RJL 2019/1960, byggnation av tågdepå i Nässjö som 
nämnden har att yttra sig över. Beslut i ärendet tas i regionstyrelsen och 
därefter regionfullmäktige.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.12.30 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.50.
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Regionala utvecklingsdirektören informerar om reviderad tidsplan budget 
2021. Pandemin och dess effekter har påverkat de finansiella 
förutsättningarna för såväl innevarande år som kommande budget- och 
flerårsplan. Med anledning av detta har en överenskommelse om att skjuta 
nämndernas budgetarbete för 2021 till hösten 2020 gjorts.

Lars Wallström presenterar månadsrapport per maj 2020, utfall och 
budgetavvikelse och resultat för verksamheten presenteras.
Månadsrapporten anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
2
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 84

Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare
Diarienummer: RJL 2020/1322

Beslut 
Nämnden

 Ger regionledningskontoret i  uppdrag att ta fram ett 
motionsunderlag. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår erbjuda 
nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri kollektivtrafik under 
tjänstgöring på kvällstid.

Motionen anmäls till nämnden och nämndens ledamöter ges möjlighet att 
komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av motionen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
1
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§ 85

Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883

Beslut 
Nämnden

 Ger regionledningskontoret i  uppdrag att ta fram ett 
motionsunderlag. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår att utreda 
möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa avgiftsfritt i den 
allmänna kollektivtrafiken.

Motionen anmäls till nämnden och nämndens ledamöter ges möjlighet att 
komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av motionen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 86

Delårsrapport 1, 2020 TIM nämndens ansvarsområde
Diarienummer: RJL 2020/85

Beslut 
Nämnden

 Noterar och lägger delårsrapport 1, 2020 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde till handlingarna.

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Delårsrapport 1 behandlas som ett informationsärende på nämnden då 
ärendet redan har behandlats i regionfullmäktige .

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Delårsrapport april 2020

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
1
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 87

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Östergötland 2030
Diarienummer: RJL 2020/878

Beslut 
Nämnden

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Östergötland.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Östergötland. 
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att det måste finnas goda 
förbindelser mellan regionerna, både genom busstrafiken österut och genom 
tågtrafiken norr om Tranås.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Missiv daterad 2020-05-26
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030

Beslutet skickas till
Region Östergötland

Beslutets antal sidor
1
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§ 88

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-
2024 för Region Halland
Diarienummer: RJL 2020/900

Beslut 
Nämnden

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Halland.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Halland. Region 
Jönköpings län anser att möjligheterna till stärkt trafikering över 
länsgränsen mellan Jönköpings- och Hallands län bör ha hög prioritet både 
med hänvisning till det funktionella område som framförallt de södra 
delarna av Gislaveds- och Hylte kommun utgör.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Missiv daterad 2020-05-26
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Halland

Beslutet skickas till
Region Halland

Beslutets antal sidor
1
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§ 89

Remiss - Ny översiktsplan Ödeshögs kommun
Diarienummer: RJL 2019/1195

Beslut 
Nämnden

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Ödeshögs kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss Ny översiktsplan för Ödeshögs kommun. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Missiv daterad 2020-05-05
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Utställning En ny översiktsplan för Ödeshögs kommun

Beslutet skickas till
Ödeshögs kommun

Beslutets antal sidor
1
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§ 90

Remiss - Förslag till naturreservatet Kaxholmens 
lövskog
Diarienummer: RJL 2020/1054

Beslut 
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till beslut om bildande av naturreservatet Kaxholmens lövskog i 
Jönköpings kommun.  
Region Jönköpings län tillstyrker förslaget om att bilda naturreservatet 
Kaxholmens lövskog. Förslaget väger på ett bra sätt samman vikten av att 
bevara och vårda viktiga naturvärden med vikten av att hålla området 
fortsatt tillgängligt för ett aktivt frilufts- och motionsliv. Detta svarar väl 
mot den Regionala utvecklingsstrategin 2020-2035. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Missiv daterad 2020-05-04
 Förslag till yttrande daterad 2020-06-16
 Förslag till bildandet av naturreservatet Kaxholmen lövskog i 

Jönköpings kommun Stbn/2016:72 336 inklusive bilagor rörande 
beslutskarta och skötselplan.

Beslutet skickas till
Jönköpings kommun

Beslutets antal sidor
1
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§ 91

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg E4, 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2020/1150

Beslut 
Nämnden

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag TRV 2020/8703 Förslag till nya föreskrifter för väg E4, Jönköpings 
län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:199) om 
hastighetsbegränsning på väg E4 i Jönköpings län. Region Jönköpings län 
ställer sig i grunden positiva till de hastighetsförändringar som Trafikverket 
föreslår. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-16
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-11
 Förslag till yttrande
 Remissen från Trafikverket TRV 2020/8703 gällande förslag till nya 

föreskrifter för väg E4, Jönköpings län samt upphävande av 
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:199) om hastighetsbegränsning 
på väg E4 i Jönköpings län. Remissen omfattar konsekvensutredning 
samt förslag till föreskrifter.

Beslutet skickas till
Trafikverket

Beslutets antal sidor
1
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§ 92

Byggnation av tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1960

Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

1. Ställer sig bakom förslaget om byggnation av tågdepå i Nässjö, med 
följande tillägg:
I tjänsteskrivelsen ”Byggnation av tågdepå i Nässjö” (RJL 
2019/1960) framgår att den ekonomiska effekten för Jönköpings 
Länstrafik efter avdrag för andra huvudmäns del av hyran blir en 
ökad nettokostnad på cirka 24 miljoner kronor årligen. TIM 
nämndens bedömning är att satsningen på en ny tågdepå i Nässjö 
följer den Regionala utvecklingsstrategins inriktning vad gäller 
satsningar på tågtrafiken i länet och Länstrafikens bedömning är att 
den ökade nettokostnaden ryms inom ramen för de tillskott som 
föreslås i Trafikförsörjningsprogrammet. Att hyra ut överkapacitet 
som uppstår i samband med byggnation de första åren ser vi som en 
förutsättning. TIM nämnden vill påtala att projektet tågdepå under 
projektering och byggnation behöver se över om ytterligare 
kostnadsbesparingar kan göras i form av tex begagnade 
järnvägsväxlar och minskade personalutrymmen eller liknade om det 
är möjligt utifrån förstudien. 

Sammanfattning 
Tågen i Krösatågssystemet kommer att bytas ut i enlighet med tidigare 
beslut och de första leveranserna sker under 2023, de nya tågen kan inte 
underhållas i befintlig depå. En förstudie har gjorts för byggnation av ny 
tågdepå i Nässjö. Den föreslagna tågdepåns omfattning har kapacitet för 
fordonsunderhåll med en utbyggd trafik jämfört med dagens. Tågdepån 
byggs på mark som arrenderas under 50 år av Trafikverket.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-16
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05
 Bilaga 1 – Processen 2017 – maj 2020
 Förstudierapport Tågdepå Nässjö daterad 2020-03-02
 PM 1 – bilaga till förstudie
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 Arrendeavtal med Trafikverket
 Karta över markområde som arrenderas under byggtiden (3 år)
 Medfinansieringsavtal med Trafikverket
 Hyresavtal förstahandsavtal mellan RJL tågdepån Nässjö AB och 

Region Jönköpings län
 Hyresavtal andrahandsavtal mellan Region Jönköpings län och 

trafikföretaget
 Överenskommelse med Region Kronoberg om Krösatågsystemet

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden presenterar ett reviderat tillägg till förslaget:
I tjänsteskrivelsen ”Byggnation av tågdepå i Nässjö” (RJL 2019/1960) 
framgår att den ekonomiska effekten för Jönköpings Länstrafik efter avdrag 
för andra huvudmäns del av hyran blir en ökad nettokostnad på cirka 24 
miljoner kronor årligen. TIM nämndens bedömning är att satsningen på en 
ny tågdepå i Nässjö följer den Regionala utvecklingsstrategins inriktning 
vad gäller satsningar på tågtrafiken i länet och Länstrafikens bedömning är 
att den ökade nettokostnaden ryms inom ramen för de tillskott som föreslås i 
Trafikförsörjningsprogrammet. Att hyra ut överkapacitet som uppstår i 
samband byggnation de första åren ser vi som en förutsättning. TIM 
nämnden vill påtala att projektet tågdepå under projektering och 
byggnation behöver se över om ytterligare kostnadsbesparingar kan göras i 
form av tex begagnade järnvägsväxlar och minskade personalutrymmen 
eller liknade om det är möjligt utifrån förstudien. 

Eva Nilsson (M) yrkar för Moderaterna att ärendet återremitteras till 
regionstyrelsens arbetsutskott för ytterligare beredning, med motiveringen 
att resurser för att finansiera hyran för tågdepån påverkar TIM-nämndens 
budget.

Ordföranden tydliggör att beslut i ärendet fattas av regionstyrelsen och att 
en återremiss inte är möjlig.

Arnold Carlzon (KD), Simon Johansson (S), Leif Andersson (C), Curt 
Carlsson (L) och Etelka Huber (MP) yrkar bifall till det reviderade tillägget  
samt ställer sig bakom förslaget om byggnation av tågdepå i Nässjö.

Anders Gustafsson (SD)  meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i 
beslutet och återkommer vid regionstyrelsens sammanträde.
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Tommy Bengtsson (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet och 
återkommer vid regionstyrelsens sammanträde.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 10 min för överläggning.

Eva Nilsson (M) återtar sitt yrkande om återremiss och meddelar att 
Moderaterna inte deltar i beslutet och återkommer vid regionstyrelsens 
sammanträde.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
3

25



PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 93

Övrigt

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklara sammanträdet för 
avslutat kl. 16.00.

Leif  Andersson önskar ordföranden detsamma. 

Beslutets antal sidor
1
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