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Tid: 2022-04-26 kl. 08:30-08:50  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjungerade 
 

Maria Frisk (KD) ordförande 
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf. 
Malin Wengholm (M) 
Rune Backlund (C) ersätts av Håkan Sandgren (S) 
Mattias Ingeson (KD), ersätts av Carina Stende (S) 
Rachel De Basso (S)  
Samuel Godrén (SD) 
Per Svenberg (S)  
Jimmy Ekström (L), ersätts av Mari Hultin (L) 
Sibylla Jämting (MP), ersätts av Pernilla Magnusson (KD) 
Thomas Bäuml (M) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Pontus Lundgren (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Mikael Ekvall (V) 
 
Per Eriksson (C) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
 

Ersättare Carl-Johan Lundberg (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Dan Sylvebo (-) 
 

Övriga Jane Ydman, regiondirektör 
Maria Berghem, ekonomidirektör 
Siv Kullberg, kanslidirektör 
Thomas Strand, sektionschef 
Lena Strand, facilitator 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
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Justerare 

Maria Frisk 
 
 
 

 Justerare1 
 
 
 

 Justerare2  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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§ 73  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Tid: 2022-04-26 kl. 08:30  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 74  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs  
Rachel De Basso (S) och Mikael Ekvall (V).  
 
Ordföranden meddelar att protokollet i sin helhet justeras omedelbart.  

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 75  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 

6



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 73-76 

Tid: 2022-04-26 kl. 08:30  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 76  
 
Regional Transportplan för Jönköpings län 2022-33 
Diarienummer: RJL 2021/1077 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Godkänner TIM-nämndens förslag till regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 – 2033. 

Reservationer 
Mikael Ekvall (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  
 
Samuel Godrén och Håkan Nyborg Karlsson, båda Sverigedemokraterna, 
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  

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 TIM-nämnden 2022-04-19 
• 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 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till följande ändringsyrkanden 
Sid. 7: Stryk bi-satsen i meningen om flyg i cirkeldiagrammet 
Sid. 31: Under rubriken ”Behov och utmaningar flyg i länet” 
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Stryk sista mening i stycket. Ersätt med ny lydelse ”Det vore önskvärt att 
staten återigen tar ett helhetsansvar för de regionala flygplatserna. Staten 
bör stå för ägandet och avgöra behovet av de enskilda flygplatserna. 
 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till följande ändringsyrkanden: 
Planen föreslår 157 milj. kr till utbyggnad av cykelvägar utmed statliga 
vägar. En del av problematiken med långcykling handlar om att kostnaden 
är hög i förhållande till nyttjandegraden (antalet trafikanter). Det beror 
främst på att långfärdscykling i stort sett bara nyttjas sommarhalvåret av 
naturliga orsaker. Ska cykelvägnätet i Jönköpings län utvecklas för både 
pendling och turism skulle det i många fall vara effektivare att ge bidrag till 
enskilda vägar för att rustas upp med bättre ytbeläggning. Det kan handla 
om servicevägar längs järnvägar, nedlagda banvallar eller åkervägar som 
drivs av byalag som kan rustas upp och länka samman cykelstråk.  
Ur turismsynpunkt är det mindre attraktivt att cykla på separerad bana intill 
högtrafikerade vägar. 
Sverigedemokraterna vill därför omdisponera ramen med 55 milj kr enligt 
följande. 
Gång- och cykelinvesteringar Längs regional statlig väg - ny 102 milj kr 
Investeringsbidrag till enskilda vägar - ny 86 milj kr 
 
Malin Wengholm (M) vill till protokollet ha följande anteckning:  
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. 
 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till TIM-nämndens förslag där 
tilläggsyrkandet från nämndens behandling 2022-04-19 ingår. 
Yrkar avslag på Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas yrkanden.  
 
Mari Hultin (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkanden från Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna och finner att samtliga yrkanden avslås.  
 
Protokollsanteckning från Malin Wengholm (M) bifalles.  
 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller TIM-nämndens förslag med 
tilläggsyrkande från nämndens behandling 2022-04-19 ingår.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regional utveckling för vidarebefordran till 
Näringsdepartementet 

Beslutets antal sidor 
2 
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