
 

PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 40-52 
Tid: 2018-04-24 kl. 13.00-16.15 

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) närvarande §§ 20-46 
Gunnar Pettersson (S) ers. Elin Rydberg (S) §§ 46-52 
Gabriella Mohlin (S) 
Simon Johansson (S) 
Kew Nordqvist (MP) ers. Erik Hugander (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Eva Nilsson (M) 
Niclas Palmgren (M) 
Bengt Petersson (C) 
Irene Oskarsson (KD) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Mauno Virta (V) 
 
Ersättare:  
Gunnar Pettersson (S) 
Peter Holkko (S) 
Per Svenhall (_) 
Arne Ekegren (M) §§ 40-52 
Carina Johansson (C) §§ 40-51 
Arnold Carlzon (KD) 
Tommy Bengtsson (V) §§ 40-51 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Lars Wallström, controller 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Linda Byman, nämndsekreterare 
Nina Uddenberg, studerande  
Ulrika Finndahl, studerande  
  

§40 Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Gabriella Molin (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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§41  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 
justering: 

• Ärende 14, Promemoria, en ny inriktning för beskattning 
av tung lastbilstrafik, och  

• Ärende 15, Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i 
Jönköpings län. 

Behandlas vid dagens sammanträde som informationsärenden. 
Presidiet ges i uppdrag att utifrån de synpunkter som lämnas vid 
dagens sammanträde revidera yttrandet. 
 
Nämnden godkänner att Nina Uddenberg och Ulrika Finndahl 
deltar vid dagens sammanträde. 

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

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

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

§45  Anmälan av kurser och konferenser 
Seminarium om infrastruktur och trafikering,  
17 maj Värnamo. 
 
Samtliga ledamöter medges delta vid seminariet, anmälan sker till 
nämndsekreteraren. 
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§46  Informationsärenden och aktuellt 
• Kristina Athlei och Carl-Johan Sjöberg redogör för 

underlag inför budget med verksamhetsplan 2019 samt 
flerårsplan 2020-2021. Beslut tas i nämnden den 26 juni. 

• Med anledning av motion - Kollektivtrafik i egen regi 
redogör trafikdirektören för fakta i ärendet.  

• Lars Wallström informerar om månadsrapport per mars 
2018. 

• Trafikdirektören informerar om resandeutvecklingen för 
allmän trafik och serviceresor, aktuell status för 
tågtrafiken mm.  Samråd inför upphandling av 
stadstrafiken pågår och beslut kring förfrågningsunderlag i 
regionbussupphandlingen tas i juni.  

• Den regionala utvecklingsdirektören informerar; 
Digitaliseringsdag 29 augusti, politikerforum i maj 
eventuella inspel kan lämnas till Regionledningskontoret, 
E-handel och logistik, förstudie och projekt i samarbete 
med Almi m m. 

§47  Uppdrag - serviceavtal Bombardier 
 
Beslut 
Nämnden  

• ger Regionledningskontoret i uppdrag att se över 
förutsättningarna och konsekvenserna av att säga upp 
nuvarande avtal med Bombardier avseende underhåll. 

 
Sammanfattning 
Trafikdirektören informerar om fortsatta problem med underhållet 
vid Bombardiers verkstad i Nässjö. Överläggningar har 
genomförts med ledningen för Bombardier Sverige, nya 
handlingsplaner har upprättats men problemen fortsätter, nästa 
nivå är att lyfta frågan högre upp inom företaget och politiken. 
 
Ordföranden redogör för de diskussioner som förts med JLTs 
ledning och Krösatågens styrgrupp sedan årsskiftet och om vilka 
ytterligare åtgärder som kan vidtas, bland annat lyfta frågan till en 
högre nivå och att innehålla utbetalningar. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 40-52 
Tid: 2018-04-24 kl. 13.00-16.15 

 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Berry Lilja (S) väcker frågan om att undersöka möjligheten att 
säga upp avtalet med Bombardier. 
 
Ordföranden föreslår att Regionledningskontoret ges uppdrag att 
se över förutsättningarna och konsekvenserna av att säga upp 
nuvarande avtal med Bombardier avseende underhåll. 
 
Nämnden ställer sig bakom ordförandens förslag 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 
Jönköpings Länstrafik 

§48  Remiss - Träbyggnadsstrategi i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/492 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Länsstyrelsens Klimatråd. 

• Yttrandet kompletteras med en text om träets livscykel 
och återanvändning, samt relationerna med att bygga i trä 
och andra material när det gäller klimatpåverkan 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över remiss 
Träbyggnadsstrategi Jönköpings län. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-11 
• Missiv daterad 2018-03-19 
• Förslag till yttrande daterad 2018-03-19 
• Remissversion: Träbyggnadsstrategi Jönköpings län 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kew Nordqvist föreslår att yttrandet kompletteras med en text om 
träets livscykel och återanvändning, samt relationerna med att 
bygga i trä och andra material när det gäller klimatpåverkan. 
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Förslaget godkänns av nämnden. 
 
Beslutet skickas till  
Länsstyrelsens Klimatråd 

§49  Fördjupad översiktsplan för Vetlanda 
Diarienummer: RJL 2018/617 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Vetlanda 
kommun.  

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat ärende Samråd om Fördjupad översiktsplan för 
Vetlanda med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Region 
Jönköpings län ställer sig huvudsakligen positiv till Vetlanda 
kommuns förslag men har några kompletteringar.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-11 
• Missiv daterat 2018-03-16 
• Förlag till yttrande daterat 2018-04-24 
• Samråd om Fördjupad översiktsplan för Vetlanda med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
 
Beslutet skickas till  
Vetlanda kommun 

§50  Solpaneler enligt hållbarhetsprogram 2017-
2020 
Diarienummer: RJL 2018/756 
 
Beslut  
Nämnden  

• Ställer sig bakom förslaget om installation av solpaneler 
enligt hållbarhetsprogram till en sammanlagd kostnad på 
maximalt 30 000 000 kronor. 
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Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska enligt hållbarhetsprogrammet ha 
byggnader som drivs med förnybar energi och målet är att 
producera 3 gigawattimmar (GWh) per år enligt energi- och 
klimatstrategin. Inventering och klassificering av möjlighet till 
produktion av solenergi har genomförts på Region Jönköpings 
läns fastigheter.  
 
Ärendet har beretts i regionstyrelsens arbetsutskott och har 
remitterats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för at 
inkomma med synpunkter.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04 
• Slutrapport, investering av solenergi på Regionfastigheter 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att nämnden tillstyrker föreliggande förslag.  
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§51  En ny inriktning för beskattning av tung 
lastbilstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/770 
 
Beslut  
Nämnd   

• Presidiet ges i uppdrag att utifrån de synpunkter som 
lämnas vid dagens sammanträde revidera yttrandet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
promemorian: En ny inriktning för beskattning av tung 
lastbilstrafik. Om förslaget om en avståndsbaserad skatt ska 
införas bör fortsatt utredning utgå från att åtgärderna ska främja 
en utjämning av klyftorna mellan svenska och europeiska åkare, 
förslaget bör inte föranleda att företagande på landsbygden 
fördyras, försämras eller försvåras och inte heller att 
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konkurrensen i stort snedvrids.   
 
Beslutsunderlag  

• Missiv daterad 2018-04-18 
• Förslag till yttrande till Finansdepartementet, 2018-04-24 
• Promemoria En ny inriktning för beskattning av tung 

lastbilstrafik  
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Simon Johansson (S) yrkar att första meningen i andra stycket 
stryks och ersätts med följande ”Region Jönköpings län anser att 
det är positivt att åtgärder vidtas för att minska problemet med 
illojal konkurrens mellan Svenska och Europeiska åkare.” 
 
Mauno Virta (V) yrkar bifall till Simon Johanssons förslag. 
 
Kew Nordqvist (MP) föreslår att yttrandet kompletteras med 
argument för miljö och klimatnytta för att nå klimatmål om 70% 
minskning. 
 
Ordföranden noterar inkomna förslag och föreslår att presidiet ges 
i uppdrag att utifrån de synpunkter som lämnas vid dagens 
sammanträde revidera yttrandet till Finansdepartementet. 
 
Beslutet skickas till  
Finansdepartementet 

§52  Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/918 
 
Beslut  
Nämnd   

• Presidiet ges i uppdrag att revidera yttrandet. 
 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag om Trafikverkets föreskrifter om 
bärighetsklasser i Jönköpings län. Region Jönköpings län är 
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mycket positiva till att väg 30 och 761 mot Stockarydsterminalen 
kommer med i den första öppningen av BK4. Utredning av vilka 
kommande vägar som kan öppnas för BK4 i Jönköpings län samt 
omklassning av dessa bör dock ske så snart möjligt för undvika de 
uppenbara riskerna för att konkurens snedvrids när bara enstaka 
vägar öppnas upp utan att ingå i planeringen av ett större nät.  
 
Beslutsunderlag  

• Missiv daterad 2018-04-13 
• Förslag till yttrande daterad 2018-04-24 
• Missiv, Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i 

Jönköpings län, konsekvensutredning.  
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att presidiet ges i uppdrag att revidera 
yttrandet till Trafikverket. 
 
Beslutet skickas till  
Trafikverket  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund    Gabriella Mohlin (S)  
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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