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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00 – 15:40  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande 

Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Malin Ramlöv (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) ers. Etelka Huber (MP) 
Tommy Bengtsson (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Lena Ahnstedt (C) 
Willy Neumann (V) 
Jennie Clausén (M) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Elisabeth Werner (SD) 
 

Övriga Ulf Fransson t.f. Regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 40 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg § 40 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00 – 15:40  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Malin Ramlöv (BA) 
 
 
 

 Anders Gustafsson (SD)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 32  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Malin Ramlöv (BA) och Anders Gustafsson (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 33  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 34  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 35  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2021/17 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 36  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2021/13 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 37  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1

9



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 38  
 
Kurser och konferenser 

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

 Ska vi (vät)gasa in i framtiden? Webbinarium den 25 mars. 
Två från den politiska ledningen och två från oppositionen gavs 
möjlighet att delta. 

 Regional dialog om nästa nationella plan för transportsystemet, 
digitalt möte den 27 maj. 
Presidiet ges möjlighet att delta. 

 Digital konferens om hållbar konsumtion, den 30 mars. 
Avstår från deltagande. 

 
Beslutet anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 39  
 
Frågor 
 
Följande fråga anmäls från Per Allan Axén (M) för Moderaterna: 
 

- JLT har under 2020 ett negativt resultat av mer än 110 MSEK i 
förlorade biljettintäkter och under de två första månaderna 2021 ett 
resultat som ligger mer än 30 MSEK under budget. Kraftfulla och 
snabba åtgärder är därför nödvändiga för att inte denna negativa 
utveckling ska fortsätta. Moderaterna vill därför att en åtgärdsplan 
snarast upprättas och presenteras senast på nämndsmötet i maj inför 
delårsrapporten i Regionstyrelsen. 

 
Erik Lagärde (KD) anmäler följande frågor, kopplat till inkommen skrivelse 
RJL 2021/605 gällande kollektivtrafiken i Bottnaryd. 
 

- Vem är ” huvudägare” till finansiering/ budget - planering -beslut 
gällande byggandet av ny busshållplats Rv 40 - Bottnaryd ? Enligt 
uppgift är fyra ”aktörer” inblandande ?  

 
- Hur säkerställs trafiksäkerheten på platsen gällande passeringen till 

och från hållplatsen utifrån att Rv 40 idag efter E:4an är den mest 
trafikerade vägen i länet gällande vanlig bil och tung trafik ? 

 
- När och på vilket sätt har planering/ beslut kommunicerats till 

Bottnarydsborna och när och vem har genomfört informationen ?  
 

- Byggandet av ny busshållplats kommer medföra att Bottnaryd blir av 
med idag fyra bussturer/ avgångar per dag i den lokala busstrafik 
(linje 131). På vilket sätt kommer JLT att kompensera och ersätta 
nämnda bussturer ?  

 
Frågorna besvaras vid nästkommande nämnd. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 40  
 
Informationsärenden och aktuellt 
 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, informerar om region 
Jönköpings läns hållbarhetsprojekt. Vägar till hållbar utveckling och  
projektet nära till bra mat, kopplat till den regionala livsmedelsstrategin för 
Jönköpings län 2030. 
 
Sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet, Erik Bromander 
informerar: 

 Tidsplan för revidering av regional transportplan. TIM nämnden tar 
beslut om remissversionen av den regionala transportplanen hösten 
2021, därefter fastställer regionfullmäktige planen sommaren 2022. 

 Sydsveriges gemensamma positioner i utveckling av 
transportsystemet är: Nationell och internationell tillgänglighet, 
sammanknutet Sydsverige, konkurrensmässiga och hållbara 
godstransporter. 

 Post- och telestyrelsens tidsplan och kriterier för bredbansstöd. 
Regionerna har getts möjlighet att inkomma med regionala 
prioriteringar för utbyggnad av bredband, inspel hämtas från 
kommunerna. Regionala prioriteringar tas upp i nämnden i maj. 

 
Inför budget 2022, budgetchef Camilla Holm, sektionschef Peter Friberg 
och trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar: 

 Skatteunderlagsprognos Sveriges kommuner och regioner, 
förändringar jämfört med budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. 

 Tillväxt i Jönköpings län. 
 Direktiv och tidplan budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 samt 

finansiella förutsättningar och ekonomiska ramar. 
 Prognos kostnadsförändringar 2022-2026 för Länstrafiken. 
 Struktur och budgetunderlag för regional utveckling. 

 
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport per februari 2021. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för lunch och återupptas kl. 13.00. 

--- 
 

Kollektivtrafikstrateg, Erik Andersson redogör för inkomna synpunkter och 
förändringar inför revideringen av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet 2021-2035. Beslut om programmet tas i 
nämnden vid nästkommande sammanträde. 
 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg redogör för tidsplan och införande av nytt 
biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken i länet. 

Aktuellt 
Ulf Fransson t.f . Regional utvecklingsdirektör informerar: 

 Arbete med de nya strukturfonderna, regional- och socialfonden 
pågår. 

 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör informerar: 

 Möjlighet till sjukresa i samband med vaccineringen fortgår. 
 Planering att öppna framdörrarna på bussar och installation av 

skyddsbarriär pågår. 
 Planering för att få tillbaka resenärer efter Coronapandemin. 
 Trafikförändringar och ny stadstrafik med start juni 2021. 
 Tilldelning i upphandlingen av nya Krösatåg. 
 Inget beslut från förvaltningsrätten gällande trafikupphandling för 

Krösatågen. 
 
Ordföranden Marcus Eskdahl (S) informerar: 

 Presidiet har den 23 mars deltagit i dialog med budgetberedningen 
där man diskuterat det fortsatta budgetarbetet. 

 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 41  
 
Årsredovisning 2020 med bilagor 
Diarienummer: RJL 2020/86 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 godkänner årsredovisning för 2020 avseende de delar som avser 
nämndens verksamhet och utgiftsområden. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 

Sammanfattning  
Förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. I årsredovisningen 
redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Utifrån 
måluppfyllelsen är bedömningen att verksamheten under 2020 i Region 
Jönköpings län kännetecknasav god hushållning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 
 Årsredovisning 2020 
 Barnbokslut 
 Hållbarhetsredovisning 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till årsredovisning 2020 med bilagor, 
samt lämnar nedanstående tilläggsyrkande. I yrkandet instämmer Robert 
Andersson (SD). 
Biljettintäkterna för allmäntrafiken 2020 blev 113,5 miljoner kronor lägre 
än budgeterad nivå. Till stor del beror intäktsbortfallet på att kortavläsare 
saknas i bakdörren där alla kliver på. Detta har resulterat i mer 
fuskåkande. En lösning för att stämpla korten borde gjorts redan när man 
beslutade att stänga framdörrarna.  
Om alla kunnat registrera sina kort hade man också kunnat följa statistiken 
på antal resande. Då hade man också sett att många bussar körs tomma 
vissa tider och kunnat anpassa turtätheten på dessa turer. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Sverigedemokraterna yrkar därför att en åtgärdsplan omgående tas fram 
med en plan för att minska underskotten i allmäntrafiken. 
 
Per-Allan Axén (M) yrkar bifall till årsredovisning 2020 med bilagor, och 
överlämnar för Moderaterna följande tilläggsyrkande: 
Underskotten i biljettintäkterna inom Länstrafiken under 2020 var över 110 
MSEK. Vidare, under punkt Aktiviteter och Analys (s 38) menar 
förvaltningen att beträffande Handlingsplan för ekonomi i balans blir 
underskottet på biljettintäkter under 2021 en fråga för nämnden att hantera 
under året.  
Moderaterna yrkar att en åtgärdsplan för hur man ska komma tillrätta med 
underskotten i biljettintäkterna upprättas snarast. Planen redovisas för 
nämnden senast vid majsammanträdet.  
 
Leif Andersson (C) yrkar avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. 
Med anledning av att nämnden kommer återkomma i frågan när 
tertialrapport 1:2021 lämnas. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden godkänner årsredovisning för 2020 med 
bilagor, avseende de delar som avser nämndens verksamhet och 
utgiftsområden. 
 
Därefter ställer ordföranden Leif Anderssons avslagsyrkande mot 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande och finner att Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkande avslås. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på avslag eller bifall för 
tilläggsyrkandet från Moderaterna, och finner att Moderaternas 
tilläggsyrkande avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 42  
 
Handlingsplan - Positionspapper kollektivtrafik 
Diarienummer: RJL 2018/2427 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen  

1. Godkänna yttrandet för handlingsplan kollektivtrafik kopplad till 
positionspapper kollektivtrafik. 

2. Föreslår att handlingsplanen ska kompletteras och utvecklas i tre 
områden. 

Sammanfattning  
Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik inom Regionsamverkan 
Sydsverige har tagit fram ett förslag till handlingsplan för kollektivtrafiken 
med koppling till positionspapperet för kollektivtrafik som regionstyrelsen 
tog beslut om i november 2019. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-03-19 
 Förslag till yttrande 
 Remissversion Handlingsplan kollektivtrafik  
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag samt yttrandets tre 
kompletteringar. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 43  
 
Intern kontroll 2021 - Biljettintäkter 
Diarienummer: RJL 2020/2492 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 Fastställer att kvartalsvis följa upp säkringen av biljettintäkter under 
2021 som ett särskilt kontrollmoment för nämnden. 

Sammanfattning  
Om nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska 
egna kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen 
fastställas.  
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö har föreslagit att man under 2021 
fortsatt följer upp säkringen av biljettintäkter.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 44  
 
Samrådsremiss - ombyggnad av väg 26 
Diarienummer: RJL 2021/373 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverkets 
Investering. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag för ombyggnads av Väg 26 Smålandsstenar - Mullsjö delarena 
Smålandsstenar - Isberga och Isberga – Gislaved S i Gislaveds kommun, 
Jönköpings län. 
Region Jönköpings län har ingen erinran i ärendet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Missiv daterad 2021-03-08  
 Förslag till yttrande daterat 2021-03-08 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 45  
 
Remiss - Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd SOU 2020:78 
Diarienummer: RJL 2021/230 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö   

1. Ställer sig bakom SKR, Sveriges kommuners och regioners yttrande 
över Remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) som svar till Miljödepartementet. 

2. Ställer sig bakom de kompletteringar som Centerpartiet och 
Miljöpartiet lämnat över till Sveriges kommuners och regioners 
yttrande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 
2020:78). 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Missiv daterad 2021-03-08 
 Förslag till yttrande daterat 2020-03-08 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) överlämnar för Moderaterna i Jönköpings län följande 
protokollsanteckning: 
Moderaterna vill avskaffa det generella strandskyddet och i stället se till att 
kommunerna själva får peka ut sjöar och vattendrag där man vill ha 
strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter. 
Huvudregeln ska vara att utvidgat strandskydd endast ska komma i fråga i 
begränsade fall, då det behövs för att säkerställa speciella naturvärden och 
strandskyddets syften. 
 
Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden. 
 
Tommy Bengtsson (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Arnold Carlzon (KD) yrkar bifall till Sveriges kommuners och regioners  
yttrande över,  remissen; Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78). 
 
Leif Andersson (C), yrkar bifall till Arnold Carlzon yrkande, samt yrkar 
bifall till de kompletteringar som Centerpartiet lämnat till Sveriges 
kommuner och Regioner i rubricerat ärende. 
 
Emma Emanuelsson (MP), yrkar bifall till Arnold Carlzon yrkande, samt 
yrkar bifall till de kompletteringar Miljöpartiet lämnat till Sveriges 
kommuner och Regioner i rubricerat ärende. 
 
Curt Carlsson (L) och Simon Johansson (S) yrkar bifall till Arnold Carlzons 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden ställer sig bakom Sveriges kommuner och 
regioners yttrande samt de kompletteringar som lämnats från Centerpartiet 
och Miljöpartiet gällande remiss, Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd (SOU 2020:78).  

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 

Beslutets antal sidor 
2
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 46  
 
Årsstämma Svensk kollektivtrafik 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 Utser Leif Andersson (C) som ombud till årsstämman för Svensk 
kollektivtrafik. 

Sammanfattning  
Svensk kollektivtrafik har kallat till årsstämma den 25 maj 2021 och ett 
ombud till stämman behöver utses. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Kallelse årsstämma Svensk kollektivtrafik  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47 

Tid: 2021-03-30 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 47  
 
Valärende - Uppdrag 2:e vice ordf. 
Diarienummer: RJL 2020/1834 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 Utser Per-Allan Axén (M) som ledamot vid följande uppdrag under 
resterande mandatperiod till och med 2022-12-31: 

- Ledamot samverkansgruppen för Krösatågen 
- Ledamot styrgruppen för Energikontoret 
- Ersättare i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik 

Regionsamverkan SydSverige 
- Ledamot i referensgruppen för nationell och regional 

transportplan 

Sammanfattning  
Eva Nilsson (M) har lämnat sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö. Till rollen som 2:e vice ordförande hör ett 
antal uppdrag som behöver fastställas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Avsägelse Eva Nilsson (M) 2020-12-02 
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Per-Allan Axén (M) 
Berörda 
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