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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 60-63 

Tid: 2022-04-19 kl. 08:00-08:55.  

Plats: Digitalt 
  

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) 
Liza Oswald (S) ers Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Lars Carlborg (M) ers Linnea Nilsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Berry Lilja (S) 
Krister Hansson Dahl (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Lena Ahnstedt (C) 
Andreas Elamsson (C) 
Eric Hedlund (L) 
Anders Ramstedt (MP) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör  
Camilla Holm, budgetchef  
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Laura Habib, nämndsekreterare 
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Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Liza Oswald (S) 
 
 
 

 Per-Allan Axén (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 60-63 

Tid: 2022-04-19 kl. 08:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 60  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Liza Oswald (S) och Per-Allan Axén (M) att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet.  

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
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§ 61  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 60-63 

Tid: 2022-04-19 kl. 08:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 62  
 
Remiss - Granskning inför tillåtlighetsprövning av ny 
järnväg Göteborg–Borås 
Diarienummer: RJL 2022/579 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-12 
• Missiv daterad 2022-03-29 
• Förslag till yttrande daterad 2022-05-03 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) ställer sig bakom föreliggande förslag till beslut. 
Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 

Beslutets antal sidor 
1 
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Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 63  
 
Regional Transportplan för Jönköpings län 2022-33 
Diarienummer: RJL 2021/1077 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Ställer sig bakom regional transportplan för Jönköpings län 2022-33, 
tillsammans med tilläggsyrkandet enligt nedan. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har utifrån regeringens uppdrag om åtgärdsplanering 
tagit fram ett förslag till regional transportplan för åren 2022 – 2033. 
Planförslaget visar hur Region Jönköpings län avser att fördela en 
ekonomisk ram om totalt 1 683 mnkr mellan olika åtgärdsområden samt på 
vilka grunder åtgärder inom regional statlig transportinfrastruktur ska 
prioriteras inom länet. Planen har varit på remiss i länet under perioden 
2021-12-16 -2022-03-18, efter remissomgången har mindre justeringar 
gjorts av plandokumentet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-12 
• Yttranden från kommuner och regioner 
• Missiv daterat 2022-04-08 
• Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Bengt Petersson (C) yrkar följande tilläggsyrkande: 
Relationen Värnamo - Smålandsstenar - Halmstad har potential för såväl 
gods- som persontransporter. Hur dessa trafikströmmar på bästa sätt ska 
hanteras bör utredas i en trafikslagsövergripande ÅVS. 
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Bengt Petersson (C) 
tilläggsyrkande. 
 
Per-Allan Axén (M) önskar tillföra en protokollsanteckning som muntligen 
läses upp, enligt nedan: 
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Moderaternas synpunkter på slutversionen av regional transportplan för 
Region Jönköpings län. 
På en stor del av länets vägar kommer inga åtgärder att genomföras. 
Många av de sammanbindande vägstråken har en viktig funktion för bland 
annat pendling och godstransporter. På dessa stråk är endast ett fåtal 
åtgärder planerade. 
 
De funktionella stråken i vårt län är viktiga ur såväl 
trafiksäkerhetsperspektiv, tillgänglighetsperspektiv, säkrare transporter av 
gods samt pendling till arbete och studier. Moderaterna anser att andelen 
vägsatsningar som syftar till att stärka de funktionella stråken i vårt län är 
för få i slutversionen för regional transportplan för Jönköpings län. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifalls föreliggande förslag till beslut tillsammans med 
tilläggsyrkandet från Bengt Petersson (C). Protokollsanteckningen från Per-
Allan Axén (M) noteras till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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