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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00:15:10  

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) 
Berry Lilja (S) ersätter Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) ersätter Vakant (MP) 
Willy Neumann (V) 
Mikael Karlsson (L) ersätter Carina Källman (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) ersätter Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Lena Ahnstedt (C) 
Mauno Virta (V) 
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 
Anders Rodewald, projektledare regional planering §§114, 118-120 
Innas Abed, kravanalytiker § 114 
Ola Olsson, sakkunnig arbetsmarknad § 114 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00:15:10  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S)  
 
 
 

 Bengt Sverlander (KD) 
 
 
 

 Willy Neumann (V)  
 

 
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 §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 106  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
Linnea Nilsson (BA) ny ledamot och Mauno Virta (V) ny ersättare vid 
nämnden hälsas välkomna till dagens sammanträde. 
 
Nämnden utser Bengt Sverlander (KD) och Willy Neumann (V) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 107  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg: 
Inkommen fråga från Vänsterpartiet gällande skydd av Vättern behandlas 
under punkten övriga frågor. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 108  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 109  
 
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 §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 110  
 
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 §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 111  
 
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 §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 112  
 
Kurser och konferenser 

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

 RUS konferens den 18 november, digital och fysisk konferens. 
Om pandemiläget tillåter ges samtliga ordinarie nämndsledamöter 
möjlighet att delta, ersättare ges möjlighet att ta ordinarie ledamots 
plats. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 113  
 
Frågor 
 
Trafikdirektören besvarar inkommen fråga från Vänsterpartiet som ställdes 
vid nämndsammanträdet 2021-06-23 gällande busstrafiken i Bottnaryd. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 114  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Anders Rodewald, Innas Abed och Ola Olsson från Regional utveckling i 
region Jönköping presenterar regionala strukturbilder vars syfte är att 
förmedla information med ett övergripande perspektiv för att sätta länets 
kommuner i ett sammanhang. 
 
Nämndens ledamöter ges möjlighet att diskutera förslag till strukturbilder 
inom nämndens ansvarsområde i mindre diskussionsforum. 
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för lunch och återupptas kl. 13.00. 
 
 
Regional utvecklingsdirektör, Karin Hermansson informerar: 

 Chefsrekryteringarna klara inom regional utveckling.  
 Presentation av verksamheterna inom Regional utveckling. 
 Lättnader i restriktionerna inom verksamheterna med anledning av 

coronapandemin. 
 Interaktiv gårdskarta för närproducerad mat. 
 Den regionala utvecklingsstrategin, form och funktion, kommun och 

länsdialoger utifrån delstrategierna planeras. 
 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar: 

 Interna arbetsmiljöfrågor i samband med trafikstart med Vy buss har 
förbättrats. 

 Öppna framdörrar i all busstrafik, installation av plexiglas i bussarna 
klart.  

 Trafikupphandling Krösatågen överprövad, interimsavtal tecknat 
med SJ. 

 Ansökan om ersättning för förlorade biljettintäkter. 
 Covidfordon återinfördes 1 september inom serviceresor. 
 Kust till Kust banan, nytt avtal tecknas. 

 
 

12



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

 Trafikdirektören redovisar resande och försäljning av biljetter per 
vecka samt resandestatistik för stadstrafik, regionbussar och tåg.  
 
Lämnad rapport godkänns av nämnden. 

 
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 §§ 106-115, 115-121 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 115  
 
Återstartspaket för kollektivtrafiken 

Beslut  
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö 

1. Ställer sig bakom de presenterade förslagen till återstartspaket.  
2. Regionledningskontoret arbetar vidare med återstartspaket av 

kollektivtrafiken.  

Sammanfattning  
Trafikdirektören redogör för återstartspaket och aktiviteter höst/vinter 2021 
för återstart av kollektivtrafiken. Aktiviteter med koppling till förbättringar i 
trafikutbudet, försäljning, nya biljetter  samt rabatterade priser m m 
redovisas. 
Presidiet tar till sig de inspel som lämnats av nämnden. Information i frågan 
kommer att återrapporteras löpande till nämnden 

Beslutsunderlag 
 Bildpresentation 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-116, 116-121 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 116  
 
Månadsrapport 
Diarienummer: RJL 2021/135 

Beslut  
Nämnden för trafik infrastrukturs och miljö beslutar 

 Godkänna månadsrapporten och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning  
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport och resultat per juli 
2021. Mätetal, målvärde och TIM nämndens ekonomiska resultat 
presenteras. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport, nämnd för trafik infrastruktur och miljö 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén överlämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna noterar att underskotten i Länstrafiken fortsätter att öka och 
att ingen åtgärdsplan initierats. Ej heller har några kostnadsreducerande 
åtgärder vidtagits trots det 15 månader långa tappet i resande. Detta är 
något Moderaterna efterfrågat vid ett flertal tillfällen under året. 
 
Protokollsanteckningen noteras av ordföranden och läggs till protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-117, 117-121 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 117  
 
Allmän trafikplikt linjelagd trafik Visingsö 
Diarienummer: RJL 2021/145 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 besluta om allmänt trafikplikt för den linjelagda trafiken på 
Visingsö. 

Sammanfattning  
I samband med upphandlingen Serviceresor 2022 ska även linjelagd trafik 
på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2021. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-118, 118-121 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 118  
 
Remiss - Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad 
Diarienummer: RJL 2021/1185 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Värnamo kommuns 
samhällsbyggnadsförvaltning, med nedanstående ändringsförslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
 Missiv daterad 2021-07-05 
 Förslag till yttrande daterad 2021-09-07 
 Granskningsförslag fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ändringsförslag görs i yttrandet: 
Granskningshandlingens skrivningar gällande möjliga effekter av  ny 
linjedragning för stadstrafiken i Värnamo, aktualiserar behovet av den 
utvärdering av stadstrafiken som regionen beslutat om. 
 
Arnold Carlzon (KD) yrkar bifall till ändringsförslaget. 

Beslutet skickas till 
Värnamo kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-119, 119-121 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 119  
 
Remiss - Del av betänkande, Stärkt planering för en 
hållbar utveckling 
Diarienummer: RJL 2021/1134 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till finansdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över del av 
betänkandet, Stärkt planering för hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
 Missiv daterad 2021-06-29 
 Förslag till yttrande daterad 2021-09-08 
 Remisshandling del av betänkandet Stärkt planering för hållbar 

utveckling 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) överlämnar för Moderaterna följande 
protokollsanteckning: 
Moderaterna ser ur ett frihetligt perspektiv att det är positivt att Plan och 
Bygglagen ges en större flexibilitet när det gäller hur parkeringsnormen ska 
tillämpas. 
 
Dock ser vi en fara med att detta kan komma att utnyttjas på ett sätt som 
försämrar och försvårar för alla som är beroende av eget fordon i 
anslutning till eller i närheten av sitt hem. 
 
Många har svårt att få livspusslet att gå ihop utan sin bil och skulle få svårt 
att klara sig med enbart kollektiva färdmedel. Det är därför viktigt att 
hänsyn tas till dessa aspekter när kommunerna ska godkänna byggloven. 
 
Protokollsanteckningen noteras av ordföranden och läggs till protokollet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-119, 119-121 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-120, 120-121 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 120  
 
Remiss - Förslag till utvecklingsplan för Linköpings 
ytterstad 
Diarienummer: RJL 2021/1198 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Linköpings kommuns 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
granskningsförslag till utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
 Missiv daterad 2021-07-09 
 Förslag till yttrande daterad 2021-09-07 
 Granskningsförslag utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 

Beslutet skickas till 
Linköpings kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-121, 121 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 121  
 
Uppdrag från nämnden 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnden 

 Återtar givet uppdrag, med hänvisnings till regionstyrelsens beslut 
2021-08-17 §128 om omdisponeringar av budget för att kompensera 
för ökade kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till 
coronapandemin. 

Sammanfattning  
Vid nämndsammanträdet 2021-06-01 § 82 lämnads följande uppdrag 
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö ger regionledningskontoret i 
uppdrag att utreda vad konsekvenserna för länets allmänna kollektivtrafik 
blir om ett sparmål motsvarande Länstrafikens prognostiserande underskott 
på 126,4 miljoner kronor åläggs verksamheten. 
 
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april 
beslutade regionstyrelsen att ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram 
ett förslag på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade 
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-08-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-14 
 Protokollsutdrag nämnden 2021-06-01 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Robert Andersson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i 
beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 122  
 
Övriga frågor 
 
Willy Neumann (V) överlämnar för Vänsterpartiet följande fråga:  
 
Vid TIM-nämndens möte den 23 juni 2021 ställdes frågan från 
Vänsterpartiet till Regionens ansvarige miljöchef om vad som i dagsläget 
görs för att skydda Vättern från Försvarsmaktens agerande?  
Frågan ställdes med anledning av ett Regionbeslut i fullmäktige 2017 där 
det inskrevs att Region Jönköping aktivt ska arbeta för att skydda Vättern 
från Försvarsmaktens agerande samt skydda Vättern från tänkt 
gruvverksamhet. Detta för att i framtiden kunna säkerställa vårt behov av 
rent dricksvatten då Vättern är vår största vattentäkt i Regionen. 
Svaret från ansvarige miljöchef vid nämnda möte var att regionen i nuläget 
har samarbete med Vättervårdsförbundet och Länsstyrelsen i frågan. 
Vänsterpartiet önskar med anledning av det angivna svaret från 
Regionenens miljöansvarige en förtydligad och utförlig redogörelse i vad 
samarbetet med Vättervårdsförbundet och Länsstyrelsen innebär. Vilka 
åtgärder har vidtagits?  Vad har konkret framkommit i detta samarbete, 
samt vilka verksamheter bedrivs med att skydda eller stoppa en tänkt 
gruvverksamhet och den nu pågående verksamheten som bedrivs av 
Försvarsmakten i vår vattentäkt Vättern. En god vattenförsörjning kommer 
vara av stor prioritet för vårt vidkommande såväl i regionen som globalt.   
Emotser att frågan besvaras av ansvarig vid nästkommande nämndmöte. 
 
Frågan besvaras vid nästkommande möte. 

Beslutets antal sidor 
1

22
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