
 
 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00-17:20, Ajournerats kl. 11:30-12:30, 14:30-14:45  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7, 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 59 Övriga frågor  28 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00-17:20, Ajournerats kl. 11:30-12:30, 14:30-14:45  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7, 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande 

Andreas Elamsson (C) ers Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Berry Lilja (S) ers Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) § 38-§ 51, § 56- § 59 
Liza Oswald (S) ers Simon Johansson (S) § 52-§ 55 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) ers Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Liza Oswald (S) 
Erik Lagärde (KD) 
Eric Hedlund (L) 
Mauno Virta (V) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör § 50 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef  
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys § 50 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet § 
38-49, § 51-59 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Christine Leppänen, trafikchef JLT § 52 
Anna-Karin Malm, serviceresechef § 48 
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Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7, 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Willy Neumann (V) 
 
 
 

 Emma Emanuelsson (MP)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 38  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Willy Neumann (V) och Emma Emanuelsson (MP) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 39  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 40  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 41  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 42  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/4 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 43  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

10



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 44  
 
Kurser och konferenser 
Ordföranden informerar nämnden om följande kurser, konferenser och 
seminarier som presidiet beslutat om under presidiesammanträdet den 15 
mars 2022: 
 
• Samtliga ordinarie ledamöter tillåts att delta i seminariet om framtidens 

E4 genom Jönköping den 1 april och 2 maj 2022. 
 
• En ledamot från koalitionen och en ledamot från oppositionen tillåts att 

delta i kollektivtrafikdagen den 19 maj 2022. 
 
• En ledamot från koalitionen och en ledamot från oppositionen tillåts att 

delta i västsvenska EU-konferensen mellan 12-13 maj 2022. 
 
• En ledamot från koalitionen och en ledamot från oppositionen tillåts att 

delta i konferensen om offentlig upphandling som kraftfullt verktyg för 
hållbar utveckling den 16 maj 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 45  
 
Aktuell information 
Sektionschef Erik Bromander, informerar och besvarar frågor från nämnden 
avseende: 
 

• Ukrainagrupp för att motverka krigets påverkan på näringslivet, 
• Landsbygdsriksdagen, 
• Almedalen, 
• Programarbete ERUF, 
• Portföljstyrning Regionala utvecklingsmedel, 
• Reviderad budgetstruktur. 

 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg, informerar och besvarar frågor från 
nämnden avseende: 
 

• Prövningstillstånd beviljat i kammarrätten i 
Krösatågsupphandlingen,  

• Nytt Krösatågsavtal,  
• Fritt resande för flyktingar från Ukraina  

- Tillfälligt fritt resande med kollektivtrafiken för flyktingar från 
Ukraina enligt ordförandebeslut,  

• Ökade drivmedelskostnader pga. kriget i Ukraina, 
• Politisk samverkansgrupp Krösatågen 31/3 – 1/4, diskussion om 

framtida organisation. 
• Träff om Östgötapendeln i Boxholm den 16/3,  
•  Försäljning och resandestatistik i länet, 
• Statistik över olyckor inom länstrafiken. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 46  
 
Månadsrapport 
Camilla Holm budgetchef, informerar nämnden om februari månads 
ekonomiska resultat. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 47  
 
Initiativärende 
Nämnden avslår det inkomna initiativärendet från Sverigedemokraterna och 
hänvisar till utskickat underlag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 48  
 
Återrapport uppdrag i Budget ”Ta fram riktlinjer och 
kostnader för att ta med sig husdjur på 
färdtjänstresor” 
Anna-Karin Malm serviceresechef, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande uppdragets redogörelse:  
 

• Lag om färdtjänst, 
• Yrkestrafik, 
• Regelverket under 2000-talet, 
• Förskrifter från Jordbruksverket, 
• Synpunkter från Trafikföretagen, 
• Funderingar från regionens allergiläkare, 
• Djurens och de anställdas säkerhet, 
• Vilka djur klassas som sällskapsdjur, exempelvis hund och katt, 
• Kostnader för genomförandet beräknas till ca.1 100 000 kronor/år 
• Miljökonsekvenser. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 49  
 
Lägesrapport Biljett- och betalsystem och ny teknik 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar och besvarar frågor från nämnden 
avseende: 
 

• Kundräkningssystem, 
• Wi-Fi i regiontrafiken, 
• Presentationsenheter på bussterminaler stadstrafiken, 
• Nytt biljett o betalsystem, 
• Biljettkontroller 2018-2021, 
• Försäljning per försäljningskanal i kronor, 
• Ekonomisk uppföljning- investeringar. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

16



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 50  
 
Budget 2023 
Karin Hermansson regional utvecklingsdirektör, Peter Friberg sektionschef, 
Camilla Holm budgetchef och Carl- Johan Sjöberg trafikdirektör, 
presenterar utifrån verksamhetsområde, nämndens budgetarbete 2023 och 
dess utformning, innehåll och struktur. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 51  
 
Samråd gällande elektrifiering Nässjö-Värnamo 
2022/487 
Erik Bromander sektionschef regional utveckling, informerar och besvarar 
frågor från nämnden gällande projektets omfattning, process och aktuellt 
skede enligt planering.  
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 52  
 
Lägesbeskrivning Krösatåg 
Christine Leppänen trafikchef Jönköpings länstrafik, informerar och 
besvarar frågor från nämnden gällande: 
 

• Krösatågssystemet, 
• Organisationen, 
• Kostnadsområden, 
• Det nya Krösatågsavtalet och dess situation, 
• Trafikstatistik, 
• Fordonstillgänglighet, 
• Fordonsutmaningar, 
• Åtgärdsförslag.  

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 53  
 
Motion - Inrätta ett trygghetsnummer för Länstrafikens 
resenärer 
Diarienummer: RJL 2021/1726 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

• Avslå motionen 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen. 

Sammanfattning  
Samuel Godrén, Håkan Karlsson Nyborg, Katja Ganekind och Anders 
Gustafsson för Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Inrätta ett 
trygghetsnummer för Länstrafikens resenärer: 

• Att Länstrafiken arbetar fram ett förslag på hur ett trygghetsnummer 
kan införas och administreras i kollektivtrafiken Jönköpings län, 
liknande de modeller som finns i andra delar av landet. 
 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Motionssvar daterad 2022-03-17 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-15 
• Motionsunderlag daterat 2022-02-28 
• Protokollsutdrag nämnden 2021-11-16 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2021-09-22  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Anders Gustafsson och Robert Andersson för Sverigedemokraterna, yrkar 
bifall till motionen. 
 
Simon Johansson (S) och Bengt Sverlander (KD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag till beslut. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med föreliggande förslag till beslut, om att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 54  
 
Årsredovisning 2021 
Diarienummer: RJL 2021/137 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

• Godkänner årsredovisning för 2021 avseende de delar som avser 
nämndens verksamhet och utgiftsområden. 

Sammanfattning  
Förslag till årsredovisning för 2021 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 2021 i Region 
Jönköpings län kännetecknas av god hushållning. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning vid nämndsammanträde 2022-03-30 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-30 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01 
• Årsredovisning 2021 
• Barnbokslut 
• Hållbarhetsredovisning 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Bengt Sverlander (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 55  
 
Remiss av Trafikverkets delrapport 
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter och Trafikverkets slutrapport 
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter 
Diarienummer: RJL 2021/2738 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Infrastrukturdepartementet, med nedanstående justeringar i yttrandet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträde 2022-03-30 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-15 
• Missiv daterad 2022-03-07 
• Yttrande daterad 2022-03-30 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Koalitionen för Region Jönköpings län samt övriga partier i nämnden, yrkar 
bifall till nedanstående ändringsyrkanden i yttrandet;   
 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län delar flera av de slutsatser och förslag som 
Trafikverket presenterar i rapporten. 
Region Jönköpings län anser att det är viktigt att ersättningen i systemet 
med beredskapsflygplatser ger berörda flygplatser en så 
hög kostnadstäckning som möjligt. Där är det även viktigt med en 
långsiktighet och förutsägbarhet i systemet både vad det gäller utpekande 
och ersättningsnivåer. Detta för att ingående flygplatser ska kunna planera 
denna tillkommande uppgift så bra som möjligt. Region Jönköpings län 
anser vidare att precis som Trafikverket föreslår att en nationell aktör ska 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

få ett samlat uppdrag att ansvara för ett operativt funktionsansvar, d.v.s. att 
samordna alla information och alla kontakter avseende öppnande av 
beredskapsflygplatserna. 
  
Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län delar slutsatsen att antalet beredskapsflygplatser i 
landet bör öka och att Jönköpings flygplats framgent skall vara en ordinarie 
beredskapsflygplats. Utifrån Sveriges geografi har flygtransporter stor vikt 
för bland annat offentliga funktioner såsom sjukvård, civil säkerhet, 
krisberedskap och försvar. Den största användaren av 
beredskapsflygplatser är i nuläget sjukvården. Sveriges kommuner och 
regioner bedömer att behovet av ambulanstransporter mellan vårdenheter 
regionalt och nationellt kommer att öka till följd av den tilltagande 
koncentrationen av högspecialiserad vård. Beredskapsflygplatserna 
trafikeras både med helikoptrar och flygplan vilket innebär att alla olika 
behov och funktioner bör beaktas i uppdraget till beredskapsflygplatser. 
Region Jönköpings län delar bedömningen att det finns en sårbarhet i 
dagens nät av beredskapsflygplatser, särskilt när det gäller möjligheter till 
tankning och back-up-flygplatser vilket kan leda till allvarliga 
begränsningar i tillgänglighet vid exempelvis svåra väderförhållanden. 
  
Sedan 2012 har Trafikverket ingått årliga överenskommelser med 
flygplatshållare i syfte att säkerställa att de håller beredskap på de 
flygplatser som ingår i ordinarie beredskaps-system. Under pandemin har 
17 ytterligare flygplatser temporärt tillförts systemet och likadana 
överenskommelser har ingåtts med dessa flygplatshållare. 
Region Jönköpings län anser att systemet med beredskapsflygplatser ska 
kännetecknas av långsiktighet och förutsägbarhet, inte minst för 
flygplatsernas möjlighet att planera och dimensionera sin verksamhet. 
Därför bör systemet med årliga överenskommelser ersättas med ett mer 
långsiktigt system där överenskommelser tecknas för betydligt längre 
tidshorisonter. Vidare bör ska systemet ge de ingående flygplatserna en så 
god kostnadstäckning som möjligt. 

Beslutet skickas till 
Infrastrukturdepartementet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 56  
 
Cykel ska i mån av plats få tas med kostnadsfritt på 
regionbuss och tåg 
Diarienummer: RJL 2022/499 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Beslutar att cykel i mån av plats ska få tas med kostnadsfritt både på 
tåg och på regionbussar. Beslutet avser börja gälla from den 18 april 
2022. 

Sammanfattning  
Under en provperiod under två år föreslås att cykel får tas med kostnadsfritt 
både på tåg och regionbussar i länet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Nämnden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut med ett tillägg 
enligt nedan: 
Beslutet avser börja gälla from den 18 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Jönköpings länstrafik 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 57  
 
Ansökan om regionala projektmedel – Framtidens 
järnväg-bryggprojekt 
Diarienummer: RJL 2019/727 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Beviljar Nässjö Näringsliv AB, 300 000 kr, under förutsättning att 
övrig medfinansiering infrias.  

2. Finansiering sker ut det statliga anslaget 1:1 

Sammanfattning  
Syftet med projektet är att stärka järnvägsklustret i Jönköpings län och 
förbereda ingående företag på framtida möjligheter och utmaningar. 
Projektet vilar på ett antal drivkrafter i samhället, exempelvis omställningen 
till ett hållbart samhälle där all framtida produktutveckling innehåller ett 
cirkulärt tänk. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-07 
• Ansökan om stöd 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 58  
 
FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter 
i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/2211 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Beviljar projektet FASTR – Snabbare omställning till fossilfria 
transporter I Jönköpings län 1 703 991 kr,  

• Finansiering sker med statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
För pågående projekt med finansiering från Europeiska regionalfonden har 
det genom Tillväxtverkets utlysning 2021:3 för EU-programmet Småland 
och Öarna getts möjlighet att söka ytterligare finansiering för att förlänga 
och förstärka befintliga projekt. Energikontor Norra Småland ansöker om 
medfinansiering för att kunna nyttja denna möjlighet och därmed förlänga 
och förstärka projektet FASTR – snabbare omställning till fossilfria 
transporter i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18 
• Projektansökan 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 38-59 

Tid: 2022-03-30 kl. 11:00  

Plats: Restaurang Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 554 47 Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 59  
 
Övriga frågor 
Ordföranden informerar nämnden om följande beslut som tagits under 
dagens extra presidiesammanträde: 

• Ett extra nämndmöte införs den 19 april 2022 för att hantera ärende 
RJL 2021/1077 Regional Transportplan för Jönköpings län 2022-33, 
innan ärendet hanteras under regionstyrelsens arbetsutskott den 26 
april 2022,  

• Konferensen Landsbygdsriksdagen 20-22 maj 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 
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