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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00-16:10  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

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) ersätter vakant (MP) 
Tommy Bengtsson (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Liza Oswald (S) närvarande §§ 85-100 
Gabriella Mohlin (S) 
Willy Neumann (V) 
Jennie Clausén (M) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Elisabeth Werner (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör Camilla Holm, budgetchef  
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Charlie Drab, tågchef Länstrafiken § 95 
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken §§ 98-100 
Maria Cannerborg, miljöchef § 104 
Ida Vigrell, nämndsekreterare  
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00-16:10  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Carina Källman (M) 
 
 
 

 Simon Johansson (S)  
 

 
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 §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 85  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk. Nämnden noterar att Ida Vigrell, ny 
nämndsekreterare deltar vid sammanträdet. 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Carina Källman (M) och Simon Johansson (S) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 86  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande justering: 

 Ärende 22, remiss - strategisk miljöbedömning av revidering av 
gällande nationell plan utgår. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 87  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 88  
 
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 §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 89  
 
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 §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 90  
 
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 §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 91  
 
Kurser och konferenser 
 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 
 

 Digital konferens, EU:s fonder och program, 29 september. 
En från den politiska ledningen och en från oppositionen ges 
möjlighet att delta. 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 92  
 
Frågor 
 
Följande fråga anmäls av Tommy Bengtsson (V): 
I samband med frågor om förändring av busshållplatser i Bottnaryd som 
lyftes vid nämnden i maj.  
Hur har kompromissförslaget från Bottnarydsborna till Länstrafiken 
mottagits? Enligt förslaget går bussen väg 185 - Industrigatan - Johan 
Printz väg - R 40 vid Löcknavägen (669) och har en hållplats. (nuvarande 
sväng in i Bottnaryd har tre hållplatser). Detta kan inte försena bussen mer 
än några minuter jämfört med att den ska stanna vid V 40 . 
 
Frågan besvaras av verksamheten vid nästkommande sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 93  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Ida Hedberg informerar om regional cykelplanering samt genomförandeplan 
kopplat till cykelstrategi och regional transportplan. 

 
Nämnden noterar att man tagit del av process- och tidsplan för kommande 
cykelstrategi och lämnade medskick. 
 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg redogör för närtrafiken i Jönköpings län 
och uppdraget om att vidareutveckla konceptet med anropstyrd trafik.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.10 för lunch och återupptas kl. 13.00. 
 
Regional utvecklingsdirektör Karin Hermansson informerar: 

 Pågående rekryteringar. 
 Nya medel ERUF, React till Småland öarna. 
 Arbetet med regional utvecklingsstrategin fortgår, träff med 

kommundirektörer, Jönköping University, Länsstyrelsen och 
näringslivet. 

 Utförd enkät om arbetsmiljö och distansarbete vid regional 
utveckling. 

 Struturbilder Jönköpings län. 
 Påverkan av covid-19 på länets ekonomi. 

 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar: 

 Invigning av ny stadstrafik den 14 juni, och ny stomlinje 4. Elbussar 
på stomlinjerna och biogasbussar på övriga linjer. 

 Öppna framdörrar i all busstrafik from. 14 juni och installation av 
plexiglas i bussarna. 

 Nya bussterminaler med laddstolpar på Råslätt och Viktoriaplan. 
 Trafikupphandling Krösatågen överprövad, interimsavtal tecknat 

med SJ. 
 Ersättning för nya elbussar i form av elbusspremie beviljad. 
 Ansökan om ersättning av förlorade biljettintäkter 2021. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 Uppdrag av presidiet att löpande rapportera utvecklingen av 

biljettintäkter och resandeutvecklingen på veckobasis utifrån 
trafikslag. 

 
Regional utvecklingsdirektör Karin Hermansson och sektionschef Peter 
Friberg informerar: Ny nationell strategi för hållbar regional utveckling i 
hela landet 2021-2030 och de fyra strategiska områdena, attraktiv, 
kompetent, smart och tillgänglig region. 
 
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 §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 94  
 
Månadsrapport 2021 
Diarienummer: RJL 2021/135 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

1. Månadsrapporten per maj 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 
2. Ställer sig bakom lämnat uppdrag till regionledningskontoret: 

Att löpande till presidiet/nämnd rapportera utvecklingen av 
biljettintäkterna- och resandeutvecklingen för Länstrafiken på 
veckobasis. 

Sammanfattning  
Information/redovisning av budgetchef Camilla Holm månadsrapport per 
maj 2021. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15 
 Månadsrapport per maj 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) överlämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna noterar att coronamånaderna maj 2021 jämfört med maj 2020 
uppvisar ytterligare minskning av antal resor med 29%, samt att 
underskottet nu fortsatt att öka till 86 MSEK. Detta understryker ytterligare 
behovet av noggrann uppföljning och att en handlingsplan upprättas. 
 
Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 95  
 
Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö 
Diarienummer: RJL 2020/2270 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om 
tågdepå i Nässjö.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region 
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring 
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har 
beslut fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal 
regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Samverkansavtal med bilagor 1-3 

Beslutet skickas till 
Jönköpings Länstrafik 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 96  
 
Införande av ny biljettyp 10 resdagar inom 30 dagar 
Diarienummer: RJL 2021/1225 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner tillfälligt införande av föreslagen biljettyp under 2021. 

Sammanfattning  
Som en åtgärd för att öka resandet efter pandemin föreslås att en biljettyp 
med 10 resdagar inom en 30 dagars period införs tillfälligt som 
kampanjbiljett. Biljettypen är framtagen tillsammans med länen i 
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) som en anpassning till nya resvanor 
efter pandemin. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Allan Axén (M) anmäler att Moderaterna ställer sig bakom förslaget och 
överlämnar följande protokollsanteckning: 
Denna typ av biljett, 10 resor på 30 dagar som föreslås som en temporär 
kampanj under hösten är en flexibel biljett som tillåter resenärer att välja 
10 dagars resande under en 30-dagarsperiod. Denna flexibla biljett bör 
introduceras permanent, men prisnivåerna bör ses över så att inte de olika 
biljettyperna ”kannibaliserar” på varandra. 
 
Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden. 
 
Arnold Carlzon (KD), Simon Johansson (S), Leif Andersson (C), Emma 
Emanuelsson (MP), Curt Carlsson (L), Carina Källman (M) och Jeanette 
Söderström (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Jönköpings Länstrafik 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 97  
 
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024 Nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 
Diarienummer: RJL 2021/129 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Överlämnar förslag till budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan för 2023-2024 till budgetberedningen.  

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna förslag. 

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024. Förslaget överlämnas till 
regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Missiv daterat 2021-06-15 
 Koalition för region Jönköpings läns förslag till budget och 

verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 för nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö  

 Bilaga budgetprognos Länstrafiken 
 Sverigedemokraternas budgetförslag med verksamhetsplan 2022 

med flerårsplan för 2023-2024 
 Moderaternas budgetförslag med verksamhetsplan 2022 med 

flerårsplan för 2023-2024  
 Vänsterpartiets ändrings- och tilläggs förslag för budget 2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) överlämnar Moderaternas förslag till budget 2022 med 
flerårsplan för 2023-2024, samt yrkar bifall till förslaget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Robert Andersson (SD) överlämnar Sverigedemokraternas förslag till 
budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024, samt yrkar bifall till förslaget. I 
yrkandet instämmer Anders Gustafsson (SD). 
 
Simon Johansson (S) yrkar bifall till koalition för region Jönköpings läns 
förslag till budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024, 
samt yrkar avslag på Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag till 
budget.  
I yrkandet instämmer Leif Andersson (C), Arnold Carlzon (KD), Emma 
Emanuelsson (MP), Jeanette Söderström (S), Curt Carlsson (L), Bengt 
Petersson (C) och Malin Ramlöv (BA). 
 
Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändrings- och 
tilläggsförslag och överlämnar nedanstående säryrkanden att behandla var 
för sig. 

 Att ingen indexhöjning av biljettpriser i kollektivtrafiken sker 
finansiering i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023.  

 Att projekt med nolltaxa genomförs på utvalda sträckor. Finansiering 
sker i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023.  

 Att 15 miljoner avsätts för att initiera det långsiktiga arbetet med 
nolltaxa. Finansiering sker i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 
2021-2023.  

 Att kollektivtrafiken byggs ut i enlighet med Vänsterpartiets 
flerårsplan 2021-2023.  

 Att stödet till Jönköpings Airport slopas och ett framtida stöd 
villkoras för att bekosta nödvändiga samhällsfunktioner inom flyg så 
att inget av stödet går till att finansiera ohållbart kommersiellt 
inrikesflyg.  

 Att ett långsiktigt mål om att driva kollektivtrafiken i egen regi 
instiftas.  

 Att projektet med nattstopp utvidgas till att gällas sträckor i flera 
kommuner 2022 för att sedan införas brett på alla linjebussar 2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Koalitionens förslag till budget mot Moderaternas och 
Sverigedemokraternas förslag och finner Koalition för Jönköpings läns 
förslag till budget 2022 antaget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 
Därefter ställer ordföranden Vänsterpartiets ändrings- och tilläggsförslag 
under proposition, var för sig, avslag mot bifall och finner att samtliga 
säryrkanden avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
3
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 98  
 
Bilaga till budget 2022 - Regelverk sjukresor, färdtjänst 
och riksfärdtjänst 
Diarienummer: RJL 2021/129 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

 överlämna bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2022 till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst 
och riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 
 Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 99  
 
Bilaga till budget 2022 - Kollektivtrafik priser 
Diarienummer: RJL 2021/129 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

1. Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till budgetförslag 
med verksamhetsplan för 2022 till budgetberedningen.  

2. Tillägg till taxorna om ny biljettyp, kampanjbiljett 10 resdagar inom 
30 dagar förlängs till och med 2022-04-30. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till budgetförslag, avseende priser i 
kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15 
 Missiv daterad 2021-05-06 
 Förslag till biljettpriser 2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att tillägg till taxorna om ny biljettyp, 10 resdagar 
inom 30 dagar förlängs till och med 30 april 2022.  
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
Per-Allan Axén (M) överlämnar följande protokollsanteckning: 
”Moderaterna noterar att biljettprisförslaget är enbart baserat på generella 
indexuppräkningar. Vi anser att biljettpriserna är ett strategiskt viktigt 
styrinstrument och vill därför att en noggrann översyn sker mot bakgrund 
av regionfullmäktiges beslut om 60% skattefinansieringsgrad och med 
hänsyn tagen till kostnader för alternativa transportslag, utöver de 
generella indexuppräkningarna.” 
 
Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden. 
 
Simon Johansson (S), Emma Emanuelsson (MP), Leif Andersson (C), 
Jeanette Söderström (S), Curt Carlsson (L), Arnold Carlzon (KD) yrkar 
bifall till föreliggande förslag, med ovanstående tillägg. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 100  
 
Upphandling Serviceresor 2022 
Diarienummer: RJL 2021/145 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner upphandlingsdokument avseende upphandling 
Serviceresor 2022. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län och Jönköpings Länstrafik avser upphandla en del av 
serviceresetrafiken under 2021 och 2022 med trafikstart 1 september 2022. 
Upphandlingen sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU). 
Ärendet är belagt med upphandlingssekretess. Information i ärendet 
lämnades på nämndsammanträdet 2021-06-01, och nämndens ledamöter har 
getts möjlighet att läsa förfrågningsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Upphandlingsdokument Serviceresor 2022  

Beslutet skickas till 
Jönköpings Länstrafik  

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 101  
 
Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs 
län 2021 - 2030 
Diarienummer: RJL 2021/1029 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kronoberg. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Regionalt trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021-2030 med 
utblick. 
 
Programförslaget beskriver på ett tydligt sätt de förhållanden och 
förutsättningar som gäller för kollektivtrafiken i Kronobergs län som på 
många sätt liknar de förutsättningar som gäller i Jönköpings län. En 
målsättning att ha en väl fungerande kollektivtrafik över länsgränserna 
framkommer tydligt i programförslaget. Detta ligger i linje med en strävan 
som finns i Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Missiv daterad 2021-06-01 
 Förslag till yttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Kronobergs län 2021-2030 med utblick.  

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg  

Beslutets antal sidor 
1

24



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 102  
 
Remiss - Regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglag, Västra Götalandsregionen som 
regionplaneorgan 
Diarienummer: RJL 2021/536 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra 
Götalandsregionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat remiss 
om regional fysisk planering enligt plan och bygglag Västra 
Götalandsregionen som regionplaneorgan.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Missiv daterad 2021-06-03 
 Förslag till yttrande daterad 2021-06-23 
 Remiss Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan daterad 

2021-03-15 
 Faktaunderlag Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan 

daterad 2021-03-1 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 103  
 
Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad 
Diarienummer: RJL 2021/1185 

Beslut  
Nämnden 

1. Beslutar att förslag till yttrande ses över, ärendet bereds på nytt i 
presidium och nämnd efter sommaren. 

2. Anstånd begärs från Värnamo kommun till och med den 7 
september. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till ny 
fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Missiv daterad 2021-06-02 
 Förslag till yttrande daterad 2021-06-23 
 Granskningsförslag fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att förslag till yttrande ses över och att ärendet bereds 
på nytt i presidium och nämnd efter sommaren. Anstånd begärs från 
Värnamo kommun till och med den 7 september.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 104  
 
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling 
med fokus på miljö och klimat 
Diarienummer: RJL 2021/690 

Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport. 

2. Föreslår att uppföljningsansvaret för Energikontoret behöver 
tydliggöras. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av 
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö 
och klimat. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
regionstyrelsen och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö bedriver en 
ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete 
avseende miljö och klimat. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av 

Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på 
miljö och klimat 

 Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns 
arbete med hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Arnold Carlzon (KD) yrkar att medskicket ändras till att nämnden föreslår 
att uppföljningsansvaret för Energikontoret behöver tydliggöras. 
Förslaget bifalls av nämnden. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 105  
 
Övriga frågor 
 
Tommy Bengtsson (V) meddelar att han lämnar sitt uppdrag vid nämnden 
och tackar tjänstemän och ledamöter för sin tid i nämnden. 
 
Ordföranden tackar Tommy Bengtsson för nedlagt arbete i nämnden och 
önskar alla en trevlig sommar. 
Leif Andersson önskar ordföranden detsamma.  
 
Sammanträdet förklaras för avslutat kl. 16.10. 

Beslutets antal sidor 
1
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