
 
 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00-14:55. Ajournerats kl. 10:20-10:35, 11:00-11:20, 12:00-
13:00, 14:10-14:20, 14:40-14:50.  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
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Justerare, signatur 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00-14:55. Ajournerats kl. 10:20-10:35, 11:00-11:20, 12:00-
13:00, 14:10-14:20, 14:40-14:50.  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande 

Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. §§82-95, §§97-99, §101. 
Andreas Elamsson (C) ers Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. §96, §100 
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) 
Erik Lagärde (KD) ers Linnea Nilsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Andreas Elamsson (C) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (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 
Maria Cannerborg, miljöchef 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Ida Vigrell, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00-14:55. Ajournerats kl. 10:20-10:35, 11:00-11:20, 12:00-
13:00, 14:10-14:20, 14:40-14:50.  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Liza Oswald (S) 
 
 
 

 Willy Neumann (V)  
 

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

 

3



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 82  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Upprop förrättas. 
 
Nämndsekreterare Ida Vigrell på regionens kansliavdelning, deltar under 
dagens sammanträde. 
 
Nämnden utser Willy Neumann (V) och Liza Oswald (S) att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 83  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 

5



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 84  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll hanteras under nämndsammanträdet den 21 juni 
2022, efter färdigställd justering. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 85  
 
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 

7



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 86  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1 
 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 87  
 
Kurser och konferenser 
Ordföranden informerar nämnden om följande kurser och konferenser som 
presidiet beslutat om under presidiesammanträdet den 17 maj 2022: 
 

• En ledamot från koalitionen och en ledamot från oppositionen att 
delta i föreläsningen den 14 juni 2022 om temat Walk the talk – så 
tar ni er hållbarhetskommunikation från teori till praktik, via Norra 
energikontoret Småland.  

 
• Leif Anderson (C) delta den 10 juni 2022 i Föreningsmöte och 

Föreningsstämma i Europakorridoren samt Årsstämma i 
Europakorridoren AB.  

 
• En ledamot från koalitionen och en ledamot från oppositionen att 

delta i webbinariumet ”Vägen till hållbara och etiska batterier” den 
31 maj 2022, med endast en halv dags arvodering.  

 
• Möjlighet för presidiet att delta i konferensen Transportforum den 16 

juni 2022.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 88  
 
Aktuell information 
Karin Hermansson regional utvecklingsdirektör, informerar och besvarar 
frågor från nämnden gällande: 
 
• Landsbygdsriksdag i Jönköpings län,  
• Ansökt projektmedel för arbetsmarknadsdag gröna näringar,  
• Almedalen,   
• Klimatveckan planeras 17-23 oktober 2022, tema klimatsmart 

näringsliv, 
• Möten hålls för att identifiera behov och åtgärder för att matcha 

Ukrainsk kompetens som anlänt till Sverige med länets företag, 
• Samverkan med Jönköping University- forskning kring förutsättningar 

för regional utveckling. 
 
Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 
 
• Dialogmöte mellan nämndens presidium och Värnamo kommun kring 

kollektivtrafikens utveckling, 2 eller 7 juni 2022,  
• Remisskonferens kring utveckling av persontågstrafiken i Jönköpings 

län, 20 och 25 maj 2022,  
• Bättre tillgång av Krösatåg,  
• Total försäljning per månad och år,  
• Försäljningskanaler, - majoriteten av resenärerna köper sina biljetter via 

app och betalas till 60% med Swish.  
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 89  
 
Månadsrapport 
Camilla Holm budgetchef, informerar och besvarar frågor från nämnden om 
april månads resultat. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 90  
 
Frågor 
Frågor som anmäldes under senaste nämndsammanträdet den 3 maj 2022 
har besvarats i skriftligt och muntligt format av trafikdirektören Carl-Johan 
Sjöberg. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 91  
 
Ukrainakrigets påverkan på näringslivet 
Peter Friberg sektionschef informerar och besvarar frågor från nämnden 
gällande: 
 

• Samling för aktuell lägesbild sker varje tisdag, tillsammans med 
Länsstyrelsen, länets kommuner, handelskammaren, LRF, Sv 
näringsliv, Företagarna, Almi och Arbetsförmedlingen. 

• Syfte med samlingen är att Sammanställa en aktuell lägesbild av 
krigets påverkan på länets näringsliv och identifiera behov av 
insatser. 

• Den aktuella lägesbilden påvisar kostnadsökningar på energi, 
drivmedel och råvaror som pressar företagen. De mest drabbade 
branscherna är tillverkande industri, byggsektorn och gröna 
näringar. Försämrad tillgång på insatsvaror som stål, aluminium, 
plast och trä. 

• Utmaningar som kriget och/eller pandemin bidragit med, 
• Oro kring inflationens påverkan på köpkraft och efterfrågan, 
• Påbörjade insatser. 
• Näringslivets påverkan på kriget- lägre ekonomisk tillväxt. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 92  
 
Resa på kallelser 
Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör, informerar nämnden om följande uppdrag 
som gavs i budget för år 2020: 
 

• För att bidra till ett hållbart resande till och från vården ska underlag 
tas fram för införande av möjligheten att åka allmän kollektivtrafik 
till sjukhus med kallelsen som biljett/färdbevis. Målsättningen är att 
kunna införa detta i samband med att Jönköpings Länstrafiks nya 
biljettsystem tas i drift under 2020. Satsningen ska utvärderas efter 
tre år. 

 
• Länstrafiken kan nu införa möjligheten om det finns önskemål om 

detta och att det i så fall är en kallelse på papper som blir det giltiga 
färdbeviset. Möjligheten att åka på kallelsen föreslås träda i kraft den 
15 augusti 2022. 

 
• Uppdraget ligger hos Folkhälsa Sjukvård. 

 
Nämnden poängterar att uppdraget finns beslutat i budget för 2020 och att 
frågan ligger hos verksamheterna för att implementeras.    

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 93  
 
Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 
Diarienummer: RJL 2022/76 
 
Koalitionen för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och 
miljöpartiet, överlämnar sitt förslag till budget 2023 med flerårsplan 2023-2024 
för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 94  
 
Regional Cykelstrategi för Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/69 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslå Regionfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till 
regional cykelstrategi för Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi 
för Jönköpings län. Den regionala cykelstrategin ska fungera som en grund 
för ett systematiskt länsgemensamt arbete med att stärka cykelns 
attraktivitet som transportmedel. Förslaget till cykelstrategi har varit på 
remiss i länet under perioden 2022-02-24 – 2022-05-06, efter 
remissomgången har mindre justeringar gjorts av dokumentet. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning under nämndsammanträdet 2022-05-31 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Missiv daterat 2022-05-13 
• Förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 95  
 
Delårsrapporter nr 1 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

• Godkänner delårsrapport per april 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, med följande noteringar och uppdrag 
enligt nedan. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig för egen förmån. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning vid nämndsammanträdet 2022-05-31 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut samt följande notering och uppdrag enligt 
nedan: 
 
TIM nämnden har ett pågående arbete med att nå hög måluppfyllelse och  
följer varje år detta löpande med månadsrapporter och delårsrapporter. 
Coronapandemin har lett till att verksamheten under 2021 och de första 
månaderna under 2022 har fått anpassas och ställas om. Detta har påverkat 
måluppfyllelsen i flera av perspektiven under början av 2022. TIM 
Nämnden fortsätter att via månadsrapporter följa såväl ekonomin som 
verksamheten. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Enligt delårsrapport 1 förutom Coronapandemin som påverkat TIM 
nämndens ekonomi är ökade drivmedelspriser inom kollektivtrafiken samt 
ersättningsbussar för inställd tågtrafik. Dessa förändringar har fått 
konsekvenser för kostnadssidan. Positivt är att resandet och 
biljettintäkterna ökat de sista månaderna. TIM nämnden kommer 
återkomma till Regionstyrelsen efter delårsrapport 2 hur bl.a. de 
oförutsägbara drivmedelskostnaderna utvecklats.  
 
Regionledningskontoret får i uppdrag att se över trafikutbudet utifrån 
ekonomiska prognosen för 2022. 
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Moderaternas och 
Sverigedemokraternas yrkande, enligt bilaga 1. 
 
Leif Andersson (C) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till koalitionens 
förslag till beslut, samt avslag till Moderaternas och Sverigedemokraternas 
yrkanden, enligt bilaga 1. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifalls föreliggande förslag till beslut med koalitionens 
noteringar och uppdrag, samt avslås Moderaternas och 
Sverigedemokraternas yrkanden. Omröstning begärs där nämnden 
godkänner följande proposition och utfall: 
 
JA, för att bifalla föreliggande förslag till beslut med koalitionens noteringar 
och uppdrag, samt avslå Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkanden, 
röstar 10 ledamöter. 
 
NEJ, för att bifalla Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkanden, 
röstar 5 ledamöter. 
 
Ordföranden finner därmed att föreliggande förslag till beslut tillsammans 
med koalitionens noteringar och uppdrag bifalls. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 96  
 
Initiativärende 
Diarienummer: RJL 2022/1273 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
• Bordlägger ärendet. 
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet lämnade in den 6 maj 2022, ett initiativärende kring frågan 
om att ta över driften av Krösatågen i egen/gemensam regi tillsammans med 
övriga regioner i Krösatågssystemet.  

Beslutsunderlag 
• Svar på initiativärende daterad 2022-05-25 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Initiativärende Vänsterpartiet 2022-05-06 

Yrkande/förslag till beslut på sammanträde 
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till förslag att bordlägga ärendet samt att en 
informationsdragning kring ärendet sker till nämnden av den s.k. förstudien 
som Krösatågens politiska samverkansgrupp tagit del av.  
 
Anders Gustafsson (SD) och Willy Neumann (V) ställer sig bakom Bengt 
Peterssons (C) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 97  
 
Verksamhetsområdenas delårsrapporter nr 1 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner delårsrapport 1 2022 avseende verksamhetsområden 
inom nämndens ansvarsområde, med följande noteringar och 
uppdrag enligt nedan. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan 
för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Delårsrapport 1 2022 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning vid nämndsammanträdet 2022-05-31 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Länstrafiken delårsrapport 1 2022 
• Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 

1 2022 – för information 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut samt följande noteringar och uppdrag enligt 
nedan: 
 
TIM nämnden har ett pågående arbete med att nå hög måluppfyllelse och  
följer varje år detta löpande med månadsrapporter och delårsrapporter. 
Coronapandemin har lett till att verksamheten under 2021 och de första 
månaderna under 2022 har fått anpassas och ställas om. Detta har påverkat 
måluppfyllelsen i flera av perspektiven under början av 2022. TIM 
Nämnden fortsätter att via månadsrapporter följa såväl ekonomin som 
verksamheten. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Enligt delårsrapport 1 förutom Coronapandemin som påverkat TIM 
nämndens ekonomi är ökade drivmedelspriser inom kollektivtrafiken samt 
ersättningsbussar för inställd tågtrafik. Dessa förändringar har fått 
konsekvenser för kostnadssidan. Positivt är att resandet och 
biljettintäkterna ökat de sista månaderna. TIM nämnden kommer 
återkomma till Regionstyrelsen efter delårsrapport 2 hur bl.a. de 
oförutsägbara drivmedelskostnaderna utvecklats.  
 
Regionledningskontoret får i uppdrag att se över trafikutbudet utifrån 
ekonomiska prognosen för 2022. 
 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 98  
 
Ansökan om projektmedel- cykelsatsning 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1153 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beviljar  

1. projektet regional cykelsatsning 3 250 000 kronor. 
2. Finansiering sker med 50 % av statliga 1:1-medel och 50 % av 

regionala utvecklingsmedel av den pott som är avsatt för nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö. 

Sammanfattning  
Projektet är en följd av och utgår från den regionala cykelstrategin. I 
strategin finns ett antal uppgifter som Region Jönköpings län ansvarar för 
men som man idag inte har resurser till. Idag arbetar inte Region Jönköpings 
län på ett samlat sätt med cykelfrågan. Det finns dock en stor 
utvecklingspotential för cykling i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Projektansökan daterad 2020-05-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 99  
 
Projekt nya stambanor 
Diarienummer: RJL 2018/2955 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Återremitterar ärendet till presidiet för hantering av uppdaterade 
underlag, för att återupptas till nämndsammanträdet den 21 juni 
2022. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har under tidigare projekttid, 2019-2021, aktivt 
deltagit i det nationella arbetet med nya stambanor i syfte att företräda 
Jönköpings län och dess kommuner i arbetet med nya stambanor för 
höghastighetstrafik i enlighet med målsättningarna i RUS. Regionen och 
aktuella stationskommuner, Tranås, Jönköping samt Värnamo har tidigare 
slutit avtal med Sverigeförhandlingen. I den senaste 
infrastrukturpropositionen 2021 har regeringen fastslagit att en samlad 
satsning skall ske på nya stambanor, men också med hänsyn till rådande 
ekonomiska förutsättningar samt med finansiering inom ram. Av 
trafikverkets förslag till nationell plan framgår att betydande 
utredningsarbete kvarstår och att besluten i nästkommande 
infrastrukturproposition kommer att ha stor betydelse för kommande 
utveckling av stambanorna. För att återigen mobilisera alla krafter i syfte att 
föra in dragningarna inom Jönköpings län i Trafikverkets planering bör 
projektet förlängas.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 

Beslutet skickas till 
Presidiet för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 100  
 
Samråd för översiktsplan Eksjö kommun 2040 
Diarienummer: RJL 2022/1002 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner bilagt yttrande som svar till Eksjö kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
samrådsförslag till översiktsplan för Eksjö kommun.  
 
Region Jönköpings län ser positivt på planförslagets övergripande 
stadsbyggnadsvision och anser att kommunens vilja att förtäta och 
komplettera befintliga tätorter är en planeringsinriktning som ger 
förutsättningar för en hållbar regional utveckling. För att översiktsplanen 
ska fungera som ett bra verktyg kopplat till denna planeringsinriktning bör 
handlingens ställningstaganden formuleras på ett tydligare sätt avseende 
prioriteringar och regleringar av nybyggnationer utanför tätorter.  
 
Region Jönköpings län ser gärna fördjupade analyser och resonemang kring 
kommunens regionala och interregionala roll, sammanhang och behov 
gällande framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknader. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Förslag till yttrande 2022-05-11 
• Missiv daterad 2022-05-11 

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

Beslutet skickas till 
Eksjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 101  
 
Remiss Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2023-2027 
Diarienummer: RJL 2022/676 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Vattnets miljömål 2023-2027”. Det nya 
åtgärdsprogrammet ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2017–
2021. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet och avser 
att genomföra ett antal åtgärder i åtgärdsprogrammet.  

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträdet 2022-05-31 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Missiv daterad 2022-05-03 
• Förslag till yttrande daterat 2022-05-03 
• Bilaga till yttrande, svarsfil 
• Remiss åtgärdsprogram ” Vattnets miljömål 2023-2027” 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Jönköping 

Beslutets antal sidor 
1 
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Yrkande på Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö, 
Ärende 15 Delårsrapport 

Yrkande 
Moderaterna och Sverigedemokraterna har länge påtalat att 
underskotten i Länstrafikens budget behöver prioriteras och åtgärdas. De 
förslag till åtgärder som koalitionen presenterar i delårsrapporten är långt 
ifrån tillräckliga utan handlar mest om ökad marknadsföring och utökade 
budgetanslag vilket bara skjuter problemen på framtiden.  

Det krävs ansvarsfulla och seriösa åtgärder på bred front för att komma 

tillrätta med ekonomin inom nämnden för trafik infrastruktur och miljö, 

därför lägger Moderaterna och Sverigedemokraterna fram konkreta 

förslag på åtgärder. 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

 Kollektivtrafikens kostnader måste anpassas till dess intäkter.

 Fokus på ekonomisk uppföljning måste bli bättre varför

skattefinansieringsgrad bör återintroduceras i såväl

månadsrapportering, årsredovisning som budgetdokument.

En rimlig målsättning är högst 60 % skattefinansieringsgrad år 2035.

Länstrafiken ska årligen bedöma om reseunderlaget är tillräckligt stort

för att kunna stödja linjetrafik på en linje eller om andra åtgärder ska

övervägas.

 Genomlysning av kostnadssänkande åtgärder inom såväl

administration som i avtalstext. Exempelvis  tillfälliga lättnader i

miljökraven på förnybara drivmedel tills effekterna av kriget i Ukraina

stabiliserats. Force majeure.

 Erbjud milersättning som ett alternativ till sjukresor.

 Under pandemiåren 2020 och 2021 har antalet resenärer i

kollektivtrafiken halverats. Hur återhämtningen post-Corona kommer

att se ut vet ingen, men mycket tyder på att våra beteendemönster

kommer att förändras i grunden med mer hemarbete eller närarbete

som följd. Det förutsätts därför ett kontinuerligt arbete med

effektiviseringar och omfördelningar i den befintliga verksamheten.

Utökning av befintligt trafikutbud läggs på is tills resandeeffekter till

följd av Corona har utretts.

 Intensifierad biljettkontrollverksamhet med fler kontrollanter på bussar

och tåg.

Bilaga 1
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