
 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 199-227 

Tid: 2017-11-28 09:00-15:25 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A  

§ 211 Avtal – Sverigeförhandlingen 2017 
Diarienummer: RJL 2017/749 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna avtal med Sverigeförhandlingen med följande 

ståndpunkter vilka inte har beaktats i avtalet: 

1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings 

län skall ges plats i projektstyrelse §10.11. 

2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds 

för respektive etapp. 

 

3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till 

befintlig station i Jönköping, Tranås och Värnamo 

tydligt framgå. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda 

stationskommuner på respektive delsträcka fått avtalsförslag från 

Sverigeförhandlingen. De undertecknade avtalen utgör del av 

Sverigeförhandlingens slutredovisning, som skall lämnas till 

regeringen senast den 31/12-2017. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från TIM 2017-11-21 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12 

 Avtal från Sverigeförhandlingen 

 Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1 

och 2 

 Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga 

1 och 2 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 199-227 

Tid: 2017-11-28 09:00-15:25 

 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

Maria Frisk  Sibylla Jämting  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
102-114
Tid: 2017-11-21 kl. 13.00-16.15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§109 Avtal - Sverigeförhandlingen 2017
Diarienummer: RJL 2017/749

Beslut 
Nämnden

 Föreslår Regionfullmäktige att godkänna avtal med 
Sverigeförhandlingen med följande ståndpunkter vilka inte 
har beaktats i avtalet:

1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings 
län skall ges plats i projektstyrelse §10.11.

2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds 
för respektive etapp.

3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till 
befintlig station i Jönköping, Tranås och Värnamo 
tydligt framgå.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda 
stationskommuner på respektive delsträcka fått avtalsförslag från 
Sverigeförhandlingen. De undertecknade avtalen utgör del av 
Sverigeförhandlingens slutredovisning, som skall lämnas till 
regeringen senast den 31/12-2017.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12
 Avtal från Sverigeförhandlingen
 Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1 

och 2
 Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga 

1 och 2

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Niclas Palmgren (M) yrkar bifall till förslaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
102-114
Tid: 2017-11-21 kl. 13.00-16.15

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

           Bengt Petersson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 108-122
Tid: 2017-11-09 kl. 08.30-10.30

Plats: Regionens hus, sal B

§115 Avtal - Sverigeförhandlingen 2017
Diarienummer: RJL 2017/749

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Föreslå Regionfullmäktige att godkänna avtal med 
Sverigeförhandlingen med följande ståndpunkter vilka inte 
har beaktats i avtalet:

1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings 
län skall ges plats i projektstyrelse §10.11.

2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds 
för respektive etapp.

3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till 
befintlig station i Jönköping, Tranås och Värnamo 
tydligt framgå.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda 
stationskommuner på respektive delsträcka fått avtalsförslag från 
Sverigeförhandlingen. De undertecknade avtalen utgör del av 
Sverigeförhandlingens slutredovisning, som skall lämnas till 
regeringen senast den 31/12-2017.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12
 Avtal från Sverigeförhandlingen
 Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1 

och 2
 Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga 

1 och 2

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infarstruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 108-122
Tid: 2017-11-09 kl. 08.30-10.30

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-10-12 RJL 2017/749

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Avtal med Sverigeförhandlingen
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Föreslår Regionfullmäktige att godkänna avtal med Sverigeförhandlingen
med följande ståndpunkter vilka inte har beaktats i avtalet:

1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings län skall ges 
plats i projektstyrelse §10.11.

2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds för respektive 
etapp.

3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till befintlig station 
i Jönköping, Tranås och Värnamo tydligt framgå.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda stationskommuner på 
respektive delsträcka fått avtalsförslag från Sverigeförhandlingen. De 
undertecknade avtalen utgör del av Sverigeförhandlingens slutredovisning, som 
skall lämnas till regeringen senast den 31/12-2017.

Information i ärendet
Enligt kommittédirektiv för Sverigeförhandlingen ska de av regeringen utsedda 
förhandlingspersonerna utarbeta förslag till principer för finansiering samt förslag 
till utbyggnadsstrategi för en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och 
Göteborg/Malmö. Förhandlingspersonerna ska också genomföra förhandlingar 
och ingå överenskommelser med berörda kommuner, regioner och andra aktörer 
om finansiering och lösningar av spår och stationer och eventuella anslutande 
infrastrukturåtgärder där stambanorna angör respektive stad.

Beslutsunderlag
 Avtal från Sverigeförhandlingen
 Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1 och 2
 Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga 1 och 2

Beslut skickas till
Regionstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/749

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Elisabet Eriksson 
tf. Regional Utvecklingsdirektör
















































































