
 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39 
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) ordförande 
Per Hansson (L) 1:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. 
Berry Lilja (S) 
Elin Rydberg (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Simon Johansson (S) 
Erik Hugander (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Eva Nilsson (M) 
Niclas Palmgren (M) 
Bengt Petersson (C) 
Lars-Åke Magnusson (KD) ers. Irene Oskarsson (KD) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Mauno Virta (V) 
 
Ersättare:  
Gunnar Pettersson (S) §§ 27-35 
Kew Nordqvist (MP) 
Per Svenhall (_) 
Arne Ekegren (M) 
Arnold Carlzon (KD) närvarande §§ 27-32 
Tommy Bengtsson (V) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Lars Wallström, controller 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 27-32 
Ingemar Svensson, Bredbandskoordinator § 32 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§27 Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Simon Johansson (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§28  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39 
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25 

 

§29  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2018/36 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§30  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2018/30 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§31  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för februari 
anmäls läggs till handlingarna. 

§32  Informationsärenden och aktuellt 
• Lena Bohman informerar om Regional livsmedelsstrategi 

för Jönköpings län. Strategin har tre huvudmål, ökad 
hållbar livsmedelsproduktion, ökad kompetens och högre 
sysselsättning. Strategin har skickats ut på remiss till 
länets kommuner och beslut tas i juni. 

• Lars Wallström informerar om månadsrapport per januari-
februari 2018. 

• Bredbandskoordinator Ingemar Svensson informerar om 
regional bredandsstrategi uppföljning och planering samt 
bredbandslyftet för ett helt uppkopplat län till år 2025.        

• Trafikdirektören informerar om pågående regionbuss-
upphandling, nytt betalsystem och problem i tågtrafiken. 

§33  Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling 
i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/540 
 
Beslut  
Nämnden föreslå regionfullmäktige 

• införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken inom 
regionbussupphandling i Jönköpings län. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 3(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39 
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25 

 
Sammanfattning  
Under år 2020 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att 
upphandlas på nytt under 2018.  
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14 
• Bilaga Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i 

Jönköpings län 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyresen 

§34  Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång 
Diarienummer: RJL 2017/561 
 
Beslut  
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

• Att motionen är besvarad 
 
Reservation 
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen. 
 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 
motion där man föreslår:   

• Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång 

• Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 
på kollektivavtal 

 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 4(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39 
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25 

 
Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats 
vid nämnden 2017-09-12. Underlaget har kompletterats med en 
redovisning av hur kraven på kollektivavtalsliknande villkor har 
beskrivits i förfrågningsunderlagen vid de senaste 
trafikupphandlingarna. Efter behandling i presidiet har ett förslag 
till beslut tagits fram. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23 
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13 
• Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 

2018 
• Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A 
• Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 

2018 
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15 
• PM kollektivavtal och personalövergång 
• Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång  
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mauno Virta (V) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till 
motionen i sin helhet. 
Niclas Palmgren (M) och Rune Backlund (C) yrkar bifall till  
presidiets förslag, att motionen är besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag, att motionen ska anses var 
besvarad mot Mauno Virta förslag om bifall till motionen och 
finner presidiets förslag antaget. 
 
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Mauno  
Virtas yrkande (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter:  
Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M), Niclas Palmgren (M), 
Bengt Petersson (C), Lars-Åke Magnusson (KD), Pernilla 
Mårtensson (KD), Per Hansson (L) och Rune Backlund (C).  

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 5(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39 
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25 

 
 
NEJ röstar följande ledamöter: 
Berry Lilja (S), Elin Rydberg (S), Gabriella Mohlin (S), Simon 
Johansson (S) Erik Hugander (MP), Mauno Virta (V), Jeanette 
Söderström (S). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 8-ja röster, mot 7 nej-röster bifallit 
presidiets förslag att motionen är besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§35  Årsredovisning 2017 
Diarienummer: RJL 2017/117 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner årsredovisning för 2017 avseende de delar som 
avser nämndens verksamhet och utgiftsområden. 

 
Sammanfattning  
Förslag till årsredovisning för 2017 har upprättats. I 
årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen 
för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom 
finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen 
att verksamheten under 2017 i Region Jönköpings län 
kännetecknas av god hushållning.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28 
• Årsredovisning 2017 med bilagor 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 6(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39 
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25 

 

§36  Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för 
Värnamo kommun 
Diarienummer: RJL 2018/187 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Värnamo 
kommun. 

• Yttrandet kompletteras med att Region Jönköpings län ser 
positivt på att Värnamo kommun lyft frågan om att bevara 
och utveckla jord- och skogsbruksmarken. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag Avslutande samråd för ny översiktsplan för 
Värnamo kommun. Region Jönköpings län ställer sig positiva till 
Värnamo kommuns förslag till ny översiktsplan.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-15 
• Förslag till yttrande daterad 2018-03-20 
• Avslutande samråd för: Mitt Värnamo 2035, ny 

översiktsplan för Värnamo kommun.  
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Erik Hugander (MP) föreslår att yttrandet kompletteras med att 
Region Jönköpings län ser positivt på att Värnamo kommun lyft 
frågan om att bevara och utveckla jord- och skogsbruksmarken. 
 
Nämnden ställer sig bakom förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
Värnamo kommun 
 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 7(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39 
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25 

 

§37  Remiss - Regional bredbandsstrategi för 
Blekinge 
Diarienummer: RJL 2018/263 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region 
Blekinge. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag till regional bredbandsstrategi för Blekinge 
2018-2020. Region Jönköpings län konstaterar att strategin tar 
hänsyn till regeringen högt satta mål både för bredband och för 
digitalisering, kostnads- och marknadsanalys, aktörernas olika 
roller samt robusthet och drift, service och support. Sammantaget 
är det en väl underbyggd strategi och Region Jönköpings län har 
av den anledningen inget att tillägga. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13 
• Förslag till yttrande över Regional Bredbandsstrategi för 

Blekinge 2018-2020  
• Remiss Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-

2020 
 
Beslutet skickas till 
Region Blekinge 

§38  Medlemsskap i Closer 
Diarienummer: RJL 2018/486 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner föreliggande ärende att avsätta 250 000 kronor 
per år under tre år för medlemskap i den nationella och 
neutrala arenan CLOSER.  

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 8(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39 
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25 

 
2. Medel tas via omdisponering från regionala 

utvecklingsmedel.   
 
Sammanfattning  
Beslutet avser medlemskap i CLOSER som är en nationell och 
neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet som samlar 
akademi, näringsliv och myndigheter i nya samarbeten och 
projekt. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-20  

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Bengt Petersson (C) och Berry Lilja (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
Programansvarig för CLOSER 

§39  Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 
Diarienummer: RJL 2018/541 
 
Beslut  
Nämnden 

• Beslutar införa avgiftsfri linjelagd kollektivtrafik för 
skolungdomar under sommarlovet 2018 enligt förordning 
om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar. 

Sammanfattning  
Riksdagen har den 12 december 2017 i enlighet med regeringens 
förslag fattat beslut om att ett statligt stöd på 350 mnkr per år 
införs 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för 
skolungdomar under sommarlovet. Region Jönköpings län ser 
positivt på det statliga stödet vilket skulle innebära att länets 
skolungdomar får möjlighet att åka med den linjelagda 
kollektivtrafiken helt avgiftsfritt under sommarlovet. Ett 
samarbete med angränsande län har inletts i syfte att samordna 
regler och diskutera eventuell kortgiltighet vid resor över 
länsgräns för berörda skolungdomar.  
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 9(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39 
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25 

 
Den korta förberedelsetiden kan dock innebära att det blir svårt att 
hitta bra lösningar inför sommarlovet 2018. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-21 
• Förslag till förordning om stöd för att främja fri 

kollektivtrafik för ungdomar 
• PM till förslag till stödordning för om avgiftsfri 

kollektivtrafik för ungdomar 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar 
bifall till förslaget.  
 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, Jönköpings länstrafik  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

          Simon Johansson  
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 

 

 Sign 

 


