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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30-16:00. Ajournerats kl. 12:45-13:15, kl. 14:45-15:00.  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

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. 
Liza Oswald (S) ers Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) §§ 179-190 
Eric Hedlund (L) ers Mikael Karlsson (L) §§ 191-197  
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Jan- Olof Svedberg (SD) ers Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Gabriella Mohlin (S) 
Erik Lagärde (KD) 
Andreas Elamsson (C) 
Eric Hedlund (L) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) §§ 179-190 
Lars Carlborg (M) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef  
Maria Cannerborg, miljöchef § 188 
Anna Olsson, sektionschef regional utveckling 
Marie Brander, sektionschef regional utveckling § 190 
Laura Habib, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30-16:00. Ajournerats kl. 12:45-13:15, kl. 14:45-15:00.  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Carina Källman (M) 
 
 
 

 Emma Emanuelsson (MP)  
 

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

 

3



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 179  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Carina Källman (M) 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 §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 180  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. Punkten 11 stryks från 
dagordningen pga. sjukdom.  
 
Initiativärende från Sverigedemokraterna inkommer under ovanstående 
punkt. 
 
Sverigedemokraterna yrkar till att få ärendet avgjort under dagens 
nämndsammanträde.  
 
På ordförandes fråga, beslutar nämnden att bereda ärendet under kommande 
presidiesammanträdet 10 januari 2022, för vidare hantering. Votering 
begärd. 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: 
Rösta JA- för att bereda ärendet under kommande presidiesammanträdet 10 
januari 2022. Rösta NEJ- för att avgöra ärendet under dagens sammanträde. 
 
Ledamöter som röstade JA, 13 personer: 
Carina Källman (M), Willy Neumann (V), Liza Oswald (S), Simon 
Johansson (S), Arnold Carlzon (KD), Bengt Sverlander (KD), Bengt 
Petersson (C), Linnea Nilsson (BA), Mikael Karlsson (L), Emma 
Emanuelsson (MP), Per-Allan Axén (M), Leif Andersson (C) och Marcus 
Eskdahl (S).  
 
Ledamöter som röstade NEJ, 2 personer: 
Jan-Olof Svedberg (SD) och Anders Gustafsson (SD). 
 
Nämnden finner att ärendet ska beredas under presidiesammanträdet 10 
januari 2022, för vidare hantering.  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 181  
 
Föregående mötesprotokoll 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 182  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/4 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 183  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 184  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Anmäls och läggs till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 185  
 
Kurser och konferenser 
Ordföranden informerar nämnden om följande: 
 
Presidiet beslutar att tillåta en ledamot från koalitionen och en ledamot från 
oppositionen att delta i det digitala seminariet; Hur påverkar EU:s vägval oss 
- från regionernas till nationernas Europa, den 19 december 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 186  
 
Aktuell information 
Karin Hermansson regional utvecklingsdirektör, informerar och besvarar 
frågor från nämnden gällande: 

• Utvärdering av RUS.  
• Utvecklingssamarbete Reglab år 2024.  
• Regionsamverkan Sydsverige.  
• Webbenarium 19 december- utblick EU.  

 
Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 

• Trafikupphandling Krösatågen- förhandsannonsering innan julen 2022.  
• RSS-utskottsmöte infrastruktur och kollektivtrafik 25 november 2022;  

– införa ett gemensamt sommarkort i sydlänen?  
• Kartläggning med de län som erbjuder sommarbiljetter. 
• Statistik över försäljning och resande.  

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 187  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 TIM nämnden 
Diarienummer: RJL 2022/82 
 
Camilla Holm budgetchef, informerar och besvarar frågor från nämnden 
gällande oktober månads ekonomiska prognos. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 188  
 
Uppföljning av miljödelarna i hållbarhetsprogrammet 
Maria Cannerborg miljöchef, informerar och besvarar frågor från nämnden 
gällande: 
 

• Styrgrupp för hållbar utveckling. 
• Jämförelser miljöarbete. 
• E-utbildning i hållbar utveckling 2022. 
• Fossilfria transporter år 2030. 
• Sammanfattningar av utmaningar. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

13



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 189  
 
Uppföljning av uppdrag enligt budget 
Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 
 

• Avrapporterade aktiviteter och uppdrag i budget 2022. 
 
Uppdrag att se över trafikutbud- status 
Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör, informerar nämnden om att Länstrafiken 
agerar nu på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå en budget i balans och därmed 
en förbättrad ekonomisk hållbarhet för Länstrafiken och Region Jönköpings 
län.  
 
Under förutsättning att drivmedelspriserna ligger på samma nivå under 2023 
som de gör nu i slutet av 2022 är prognosen att Länstrafiken, efter 
förändringarna i trafikutbudet, kommer att ha en budget i balans i slutet av 
2023. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 190  
 
Programmeringsarbetet 
Anna Olsson och Marie Brander sektionschefer regional utveckling, 
informerar och besvarar frågor från nämnden gällande: 

• Prioriteringar för Småland och öarna. 
• Återblick av programmeringsarbetet under 2022. 
• Innebörd och konsekvenser. 
• Anledningar och åtgärder. 
• Tidsplan, regionalfonden ERUF. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 191  
 
Återrapportering av villkorsbeslut 2022 
Diarienummer: RJL 2022/2319 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner och överlämnar förslaget återrapporteringen av det 
regionala utvecklingsuppdraget för år 2022 till regionstyrelsen för 
beslut. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa 
resultatet av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med 
rapporteringen är att ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i 
utifrån sitt regionala utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det 
område som återrapporteringen gäller.  

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträdet 2022-12-14 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-14 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 
• Förslag till återrapport daterad 2022-12-12 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 192  
 
Harmonisering av sydtaxans resekort 
Diarienummer: RJL 2022/3157 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Tar bort undantaget om begränsning av antalet barn som får åka 
gratis med vuxet sällskap, from 1 januari 2023. 

Sammanfattning  
För att göra det enklare och tydligare för kund som reser i sydtaxesystemet 
är förslaget att Jönköpings Länstrafik anpassar regelverket till övriga län i 
sydtaxan. Kalmar Länstrafik håller på att arbeta med samma anpassning 
gällande Kalmar län. Om Jönköpings Länstrafik och Kalmar Länstrafik tar 
bort sina lokala avvikelser skapar vi en enhetlighet i hela sydtaxan i denna 
villkorsfråga. 
 
Viktigt att påpeka är att förslaget endast gäller för det privata resandet och 
inte för vår Klassbiljett. En förskoleklass ska i fortsättningen köpa och 
använda Klassbiljetten när de har behov av att resa. 
Förslag på ny villkorstext: 
Resenärskategori barn tillhör man fram till den dagen man fyller 7 år. Barn 
under 7 år får resa utan kostnad med betalande resenär (vuxen, senior, 
student eller ungdom) som har giltig enkelbiljett, flexbiljett eller 
periodbiljett. Det finns inga begränsningar för hur många barn du får ta med 
dig. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-14 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01 

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

Beslutet skickas till 
Jönköpings länstrafik 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 193  
 
Samråd för Fördjupad översiktsplan för Forserum 
Diarienummer: RJL 2022/2864 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Nässjö kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Forserum i Nässjö kommun. 
 
RJL ser positivt på att Nässjö kommun i planförslaget strävar efter att 
tillskapa blandad bebyggelse, centrumutveckling och förtätning i anslutning 
till befintlig bebyggelse.  
 
Planförslagets strategier och utvecklingsinriktning får gärna utvecklas och 
göras mer konkreta samt kompletteras med ett tydligare mellankommunalt 
perspektiv. 
 
RJL ser gärna ett tydligare resonemang kring prioriteringar av 
bebyggelseområden, förslagsvis kopplat till olika områdens förutsättningar 
för att nå mål kring hållbarhet och transporteffektivitet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-30 
• Missiv daterad 2022-11-22 
• Förslag till yttrande daterat 2022-12-14 

Beslutet skickas till 
Nässjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 194  
 
Remiss - Ny översiktsplan Nässjö kommun 
Diarienummer: RJL 2021/2626 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Nässjö kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
granskningsförslag till översiktsplan för Nässjö kommun. 
 
Utöver de synpunkter som lyftes i samrådet av planförslaget ser RJL gärna 
att planhandlingarna förtydligas gällande övergripande planeringsstrategier, 
transportinfrastruktur och bebyggelseutveckling. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-30 
• Missiv daterad 2022-11-22 
• Förslag till yttrande daterat 2022-12-14 

Beslutet skickas till 
Nässjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 195  
 
Remiss - Förslag om förändring av den enskilda 
färjeleden mellan Gränna och Visingsö till allmän 
färjeled 
Diarienummer: RJL 2022/2790 

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 rubricerat 
förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-30 
• Missiv daterad 2022-11-23 
• Förslag till yttrande daterad 2022-12-14 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 196  
 
Serviceresor 2024 
Diarienummer: RJL 2022/731 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner upphandlingsdokument avseende upphandling 
Serviceresor 2024. 

Sammanfattning  
Jönköpings Länstrafik avser att upphandla merparten av serviceresetrafiken 
under 2023 med trafikstart 1 september 2024. Upphandlingen sker enligt 
Lag (2016:1 145) om offentlig upphandling (LOU). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-30 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
• Upphandlingsdokument Serviceresor 2024 

Beslutet skickas till 
Jönköpings länstrafik 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 197  
 
Övriga frågor 
Ordföranden tackar nämnden för denna mandatperiod och önskar alla stort 
lycka till, en god jul och ett gott nytt år! 

Beslutets antal sidor 
1 

22
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