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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00-16.00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 

Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf. 
Liza Oswald (S) ersätter Marcus Eskdahl (S) 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Matilda Henriksson (C) ersätter Bengt Petersson (C) 
Carl Fridolfsson (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) 
Willy Neumann (V) ersätter Tommy Bengtsson (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) närvarande  §§ 94-102 
Anders Bengtsson (M) ersätter Carl-Johan Lundberg (M) §§ 103-113 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 

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

Övriga Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling §§  94-102 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet §§ 94-102 
Petra Carlenarson, region Gotland § 102 
Gustaf Dahlin, region Gotland § 102 
Mikael Torndal, bredbandssamordnare § 102 
Ingemar Svensson, bredbandssamordnare § 102 
Mats Hoppe, regionrevisionen § 102 
Ronny Korsberg, regionrevisionen deltar via länk § 102 
Per Hansson, regionrevisionen § 102 
Nenus Jidah, revisionschef § 102 
Mia Suntila, administrativ samordnare 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00-16.00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Leif Andersson (C) 
 
 
 

 Jeanette Söderström (S) 
 
 
 

 Robert Andersson (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 §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 94  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Nämnden utser Jeanette Söderström (S) och Robert Andersson (SD) att 
justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 95  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 96  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 97  
 
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 §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 98  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2020/1 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ Paragrafer 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
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 §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 100  
 
Kurser och konferenser 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 
 

 Plusenergiforum den 16 september, digital heldagskonferens. 
En per parti ges möjlighet att delta. 

 Länsstyrelsens konferens om översiktsplanering den 25 september 
via Skype. 
Två från den politiska ledningen och två från oppositionen ges 
möjlighet att delta. 

 
Intresse om deltagande anmäls till nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 101  
 
Frågor 

 Följande fråga har anmälts från  Tommy Bengtsson (V): 
Angående Motion om nattstopp i kollektivtrafiken. När skall 
förslaget prövas och på vilken/vilka linjer ? 
 

Trafikdirektören informerar om att linje 121 Huskvarna-Gränna ska införa 
nattstopp på prov i slutet av året. 
 

 Jan-Olof Svedberg (SD) ställer en fråga kring status på nytt 
biljettsystem på bussarna och skyltning. 

 
Frågan besvaras av trafikdirektören. 
 

 Willy Neumann (V) anmäler nedanstående fråga: 
Där är först när man får höra om konsekvenserna som man förstår 
hur fel en formulering kan bli . Från Rusen ” Där järnväg finns skall 
tågtrafik prioriteras ”. Om man med den motiveringen förändrar 
eller tar bort bussavgångar som drabbar resenärer i så stor 
utsträckning som nu har skett . Det vi har läst om i dagspressen , 
förtvivlade föräldrar som inte får iväg sina barn till skolan eller 
andra aktiviteter . Människor som förlorar sin arbetspendling eller 
att arbetsresorna förlängs orimligt mycket . Svaret som ges genom 
pressen att man tidigast i dec . Kan få till någon eventuell 
förändring .  
Om kollektivtrafiken ska vara det naturliga valet och att man skall 
implementera det hos ungdomar som ett förstahandsval, för att 
sedan fortsätta framåt i arbetslivet med den grundinställningen att 
kollektivtrafiken är det trygga och säkraste färdmedlet . 
Skall man då inte försöka rätta till dom felaktigheter som begåtts 
snarast ? Och att återställa dom busstider som resenärerna 
förväntar skall finnas. 
 

Frågan besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 102  
 
Informationsärenden och aktuellt  
 
Region Gotland informera om projektet trådlös elväg med 
induktionsladdning för lastbil och buss som uppförts utanför Visby. 
 
Erik Bromander informerar och frågor besvaras:  

 Process och plan för framtagande av nationell och regional 
trafikplan.  

 Region Jönköpings läns bredbandsmål och fördelning av bredband i 
länet.  

 Åtgärdsvalsstudie Nässjö-Vetlanda, syfte, målbild, process och 
genomförande. 

 
Trafikdirektören informerar: 

 Politisk samverkansgrupp Krösatågen. 
 Serviceresor nya avtal. 
 Trängsel på bussar i samband med skolstart. 
 Dialog med trafikföretag om plexiglas i bussarna. 
 Stort tapp på det totala resandet på grund av rådande 

Coronapandemi. 
 Lansering av nytt biljett- och betalsystem med fler funktioner är 

försenat. 
 Samråd för trafikförsörjningsprogrammet fortgår. 

 
Regional utveckling informerar om pågående och aktuella ärenden inom 
regional utvecklings verksamhet. 
 
Information om dagens beslutsärenden redovisas för nämnden. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.45 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.00. 
 
Regionrevisionen lämnar information om överlämnad revisionsplan för 
2020. Ett antal diskussionsområden diskuteras i nämnden bland annat 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

arbetet med trafikförsörjnings- och länstrafikprogrammen, samt nämndens 
arbete med riskanalys och intern kontroll. 
 
Budgetchef Camilla Holm och Peter Friberg, sektionschef samordning, 
uppföljning och analys informerar om budgetdirektiv, tidplan, pågående 
budgetprocess och prioriteringar. 
 
Månadsrapport per juli och augusti redovisas. 
 
Information och rapporter som lämnats vid dagens sammanträde anmäls och 
läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 103  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår följande: 

 Erbjuda nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri 
kollektivtrafik under tjänstgöring på kvällstid. 

 
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts 
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av 
motionen, ett motionsunderlag har nu tagits fram. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionssvar 2020-09-01 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Leif Andersson (C) yrkar bifall till presidiets förslag, att motionen avslås, i 
yrkandet instämmer Arnold Carlzon (KD) och Eva Nilsson (M).  
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Willy Neumann (V) yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss under proposition mot att 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter ställer ordföranden förslaget om avslag till motionen mot bifall och 
finner att nämnden föreslår regionfullmäktige avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 104  
 
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade. 
Diarienummer: RJL 2020/883 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslår 

 Att motionen återremitteras för att inhämta synpunkter från länsrådet 
för funktionsnedsatta. 

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 har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts 
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av 
motionen, ett motionsunderlag har nu tagits fram. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionssvar 2020-09-01 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Etelka Huber (MP) Föreslår att motionen återremitteras för att inhämta 
synpunkter från länsrådet för funktionsnedsatta.  
I yrkandet instämmer Simon Johansson (S), Anders Gustafsson (SD), Willy 
Neumann (V) och Arnold Carlzon (KD). 
 
Eva Nilsson (M) yrkar att bifall till presidiets förslag om att avslå motionen 
och att ärendet ska avgöras idag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag 
och finner att motionen återremitteras för att inhämta synpunkter från 
länsrådet för funktionsnedsatta .  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Länsrådet för funktionsnedsatta 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 105  
 
Remiss - Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 
2021-2025 
Diarienummer: RJL 2020/541 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra 
Götalandsregionen 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
för Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Västra 
Götalandsregionen (VGR) framtaget förslag till regionalt trafikförsörjnings-
program för Västra Götalandsregionen.  
Region Jönköpings län och VGR har samsyn i prioriteringen av de 
beskrivna trafikstråken över länsgränsen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Missiv daterad 2020-08-24 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Remiss Hållbara resor i Västra Götaland Trafikförsörjningsprogram 

2021-2025 dnr KTN 2017–00187 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 106  
 
Remiss - Målbild tåg 2028 inkl storregional busstrafik 
Diarienummer: RJL 2020/542 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra 
Götalandsregionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
för Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Västra 
Götalandsregionen (VGR) framtaget dokument med namnet Huvudrapport 
Målbild tåg 2028.  
Förslaget till utveckling av trafiken på banan väster om Jönköping ligger i 
linje med Region Jönköpings läns inställning till utveckling av 
persontrafiken på banan. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Missiv daterad 2020-08-24 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Remiss Målbild tåg 2028 dnr KTN 2019-00023 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 107  
 
Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029 
Diarienummer: RJL 2020/1282 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kalmar län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
för Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region 
Kalmar län framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Kalmar län. 
 
Programförslaget pekar på vikten av att fortsätta utvecklingen av de 
storregionala stråken genom att stärka trafikering och korta restider både 
inom Kalmar län och i förekommande fall över länsgräns. Detta ligger i 
linje med en strävan som finns i Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Missiv daterad 2020-08-24 
 Förslag till yttrande 2020-09-15 
 Remiss Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län 2021-2029 

dnr KTN 2020/12 

Beslutet skickas till 
Region Kalmar län 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 108  
 
Remiss - Förslag till nya föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2020/1451 

Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket. 
2. Följande tillägg läggs till i yttrandet över delsträcka 3: Att sänka 

hastigheten kommer innebära risk för ökade kostnader för samhället 
i stort och för kommunerna i synnerhet. 

Sammanfattning  
Väg 26 har en viktig funktion för arbetsmarknaden i länet, och att ha en 
vägförbindelse med hög säkerhet och god framkomlighet har betydelse för 
en stor del av länet. De föreslagna föreskrifterna och hastigheterna får dock 
flera negativa konsekvenser på måluppfyllnaden av det transportpolitiska 
målet. Region Jönköpings län saknar i Trafikverkets förslag en vidare analys 
och förslag som kan stärka funktionsmålet, med anledning av de negativa 
effekter på framkomligheten som förslaget innebär. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Missiv daterad 2020-08-17 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Förslag till nya föreskrifter för hastighetsbegränsningar på väg 26, 

Jönköpings län 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Nämnden föreslår ett förtydligande i yttrandet och att följande läggs till i 
yttrandet över delsträcka 3:  
Att sänka hastigheten kommer innebära risk för ökade kostnader för 
samhället i stort och för kommunerna i synnerhet. 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 109  
 
Översiktsplan för Tranås kommun 
Diarienummer: RJL 2020/1106 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Tranås kommun, med 
föreslagna ändringar och tillägg. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings Län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Missiv daterad 2020-08-04 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Förslag till Översiktsplan för Tranås kommun 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Leif Andersson (C) föreslår att första stycket under Landsbygdsutveckling 
stryks och att en ny formulering läggs till i yttrandet: ”Man bör beakta 
möjligheter för kollektivtrafik samt fysisk planering som Vatten- och avlopp, 
fiber med mera vid planering av områden för landsbygdsutveckling och 
områden för LIS.” 
 
Vidare föreslås att sista meningen  i andra stycket under rubrik 
mellankommunala och regionala frågor stryks. 
 
Nämnden ställer sig bakom förslaget. 

Beslutet skickas till 
Tranås kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 110  
 
Pausbodar till stadstrafiken i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2020/1265 

Beslut  
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö 

 Ställer sig bakom förslaget om byggnation av nya pausbodar, med 
ett tillägg om att hyresavtal bör upprättas innan beslut om 
investeringen fattas. 

Sammanfattning  
Jönköpings Länstrafik (JLT) upphandlar stadsbusstrafiken i Jönköping. Idag 
finns det endast enklare lösningar för busschaufförer vid deras raster. För att 
förbättra arbetsmiljön och i förlängningen öka attraktiviteten för yrket samt 
främja rekrytering föreslås att fem nya pausbodar byggs vid viktiga 
knutpunkter.  
Regionstyrelsen föreslås godkänna byggnation av fem pausbodar till en 
maximal kostnad på 4 486 000 kronor. Regionstyrelsens arbetsutskott har 
översänt ärendet till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att 
inhämta synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag TIM presidium 2020-09-01 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29.  
 Kopia på avtal om arrende samt karta. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Arnold Carlzon (KD) föreslår ett medskick till regionstyrelse om att 
Hyresavtal bör upprättas innan beslut om investering fattas.  
Eva Nilsson (M) yrkar bifall till Arnold Carlzons förslag. 
 
Medskicket till regionstyrelsen bifalls av nämnden. 
 
Anders Bengtsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:    
Investeringen är dyr och att man bör överväga andra alternativ exempelvis 
trähusföretag i länet för att hitta en billigare lösning. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 111  
 
ATTRACT - innovativ arbetspendling för attraktiva 
arbetsgivare i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2020/1762 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar energikontor Norra Småland 3 271 270 kr, 
underförutsättning att övrig medfinansiering infrias.  

2. Finansieringen sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Effektivare bilar och förnybara bränslen räcker inte för att uppnå nödvändig 
klimatförändring. Sättet vi reser på måste förändras och vi måste minska 
resorna - inte minst arbetspendlingen. Projektets övergripande mål är att på 
sikt bidra till att länets utsläpp av växthusgaser från transportsektorn 
minskar, och att länsmålsättningar kring en attraktiv, tillgänglig, jämställd 
och hållbar region har bättre förutsättningar att uppnås.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-09-14 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Följebrev daterad 2020-09-15 
 Ansökan om stöd 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24 

Beslutet skickas till 
Energikontoret Norra Småland 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 112  
 
Förstudie - En kartläggning över byggbranschen i 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2020/1756 

Beslut  
Nämnden 

1. Bevilja Energikontor Norra Småland, 197 326 kr, under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias.  

2. Finansiering sker ut det statliga anslaget 1:1 

Sammanfattning  
Syftet med förstudien är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter 
som bygg- och fastighetssektorn har för att kunna bygga med minskad 
klimatpåverkan, bättre energieffektivitet samt med ökat fokus på 
resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Följebrev daterad 2020-09-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-21 
 Ansökan om stöd 

Beslutet skickas till 
Energikontor Norra Småland 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 113  
 
Valärende - Referensgrupp, nationell och regional 
transportplan 
Diarienummer: RJL 2020/1934 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

1. Att en politisk referensgrupp tillsätts för det fortsatt arbetet med 
nationell, regional transportplan och statlig 
transportinfrastrukturplanering. 

2. Den politiska referensgruppen består av presidiet i nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö, samt ytterligare 3 representanter från 
PKS-Primärkommunalt samverkansorgan. 

3. De regionala företrädarna i referensgruppen, dvs TIMs presidium, 
samt ansvariga tjänstemän ska kontinuerligt informera ledamöterna i 
TIM-nämnden kring hur arbetet med framtagande av ny nationell 
och regional transportplan fortlöper. TIM-nämndens ledamöter ska 
ges möjlighet att göra inspel i processen i tidigt skede och 
kontinuerlig 

Sammanfattning  
Processen för framtagande av ny nationell och regional transportplan ska 
påbörjas och en politisk referensgrupp föreslås. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Etelka Huber (MP) lämnar följande tilläggsyrkande: 
De regionala företrädarna i referensgruppen, dvs TIMs presidium, samt 
ansvariga tjänstemän ska kontinuerligt informera ledamöterna i TIM-
nämnden kring hur arbetet med framtagande av ny nationell och regional 
transportplan fortlöper. TIM-nämndens ledamöter ska ges möjlighet att 
göra inspel i processen i tidigt skede och kontinuerligt. ” 
 
Nämnden ställer sig bakom förslaget med ovanstående tillägg. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
PKS-Primärkommunalt samverkansorgan 

Beslutets antal sidor 
2
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