
 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 151-169 
Tid: 2019-11-19  kl.09.00-14.20 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande:  
Marcus Eskdahl (S) ordförande 
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Pia Skogsberg (KD) ers. Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Carl Fridolfsson (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) närvarande §§ 151-160 
Annica Nordqvist (MP) ers. Etelka Huber (MP) §§ 161-
169 
Tommy Bengtsson (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 
Ersättare:  
Liza Oswald (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Matilda Henriksson (C) 
Mikael Karlsson (L) 
Annica Nordqvist (MP) 
Willy Neumann (V) 
Anders Bengtsson (M) 
Lis Melin (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling  
Lars Wallström, controller 
Emil Hesse, sakkunnig infrastruktur, §§ 151-160 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, §§ 151-160 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 151-169 
Tid: 2019-11-19  kl.09.00-14.20 

 

§151  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Tommy Bengtsson (V) och Jeanette Söderström 
(S) att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

§152  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§153  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

§154  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/10 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§155  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/9 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§156  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§157  Anmälan av kurser och konferenser 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande konferens: 

• Seminarium om E4 genom Jönköping Huskvarna, 25 
november. 
Samtliga ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta och 
ersättare ges möjlighet att ta ordinarie ledamots plats. 

§158  Kurser och konferenser 
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid 
kurser och konferenser, anmäls och läggs till handlingarna. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 151-169 
Tid: 2019-11-19  kl.09.00-14.20 

 

§159  Frågor 
Följande fråga anmäls: 
Robert Andersson (SD) har från Sverigedemokraterna inkommit 
med följande fråga:  
Går det att minska ner antalet busshållplatser i centrala 
Jönköping? På sina håll så är det tätt mellan dem. 
  
Frågan besvaras vid nästkommande sammanträde av 
trafikdirektören. 

§160  Informationsärenden och aktuellt 
Emil Hesse och Anna Olsson informerar om det regionala 
utvecklingsuppdraget och processen för den regionala 
transportplanen och länsplaner för regional transportinfrastruktur. 
 
Trafikdirektören informerar: 
- Avtalsteckning serviceresor nya trafikföretag 
- Tilldelning stadsbussupphandlingen 
- Nya Krösatåg presentation av anbud 
- Första spadtag, ny bussdepå 
- Invigning el bussar linje 17 
- Förseningar i leverans av nytt biljett och betalsystem 
 
Regionala utvecklingsdirektören informerar: 
- EU programarbete pågår 
- Dialog med Gnosjö kommun angående kompetensförsörjning 
och kollektivtrafik 
- Resultat medarbetarenkät 
 
Tidplan remissutgåva regionalt trafikförsörjningsprogram 
presenteras. Remissutgåvan fastställs av nämnden i januari 
därefter sker kommunala samråd i länets kommuner. 
Beslut om trafikförsörjningsprogrammet till nämnden hösten 
2020 varpå beslut tas i regionfullmäktige. 
 
Svar på uppdrag angående ersättning från Försäkringskassan för 
resor med kollektivtrafik, RJL 2019/2485, godkänns och läggs till 
handlingarna. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 151-169 
Tid: 2019-11-19  kl.09.00-14.20 

 
 
Lars Wallström redovisar månadsrapport per oktober 2019. 
Månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Information kring dagens beslutsärenden redovisas för nämnden.  
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.35  för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 13.45. 

§161  Försäljning respektive köp av Itinofordon 
Diarienummer: RJL 2019/2484 
 
Beslut  
Nämnden 

• Ställer sig bakom förslaget om att godkänna försäljning 
respektive köp av Itino-fordon med Västtrafik. Summan 
att erhålla för Region Jönköpings län uppgår netto till  
19 935 000 kronor. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län äger efter lösen av leasingavtal med 
Handelsbanken tolv stycken Itino-tåg. Tre stycken av Itino-tågen 
med två vagnar har sedan november 2015 hyrts ut till Västtrafik 
samtidigt som Region Jönköpings län, genom Jönköpings 
Länstrafik hyrt ett tre-vagnars Itino-tåg av Västtrafik. Efter att 
leasingkontraktet är löst är det möjligt att genomföra försäljning 
respektive köp av tågen. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Leif Andersson (C) och Eva Nilsson (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 151-169 
Tid: 2019-11-19  kl.09.00-14.20 

 

§162  Ombordutrustning på Itinotåg för nytt 
signalsystem, ERTMS 
Diarienummer: RJL 2019/2483 
 
Beslut  
Nämnden 

• Ställer sig bakom förslaget att godkänna investering i 
ombordutrustning för nytt signalsystem, ERTMS på Itino-
tåg för Jönköpings Länstrafik till en kostnad på 
27 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för 
järnvägstrafiken i Sverige. European Railway Traffic 
Management System, ERTMS, bygger på en gemensam europeisk 
standard. För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter 
införandet måste ny ombordutrustning installeras. På södra 
stambanan, som går igenom Nässjö, ska systemet vara installerat i 
början av 2023. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11. 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Leif Andersson (C) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 151-169 
Tid: 2019-11-19  kl.09.00-14.20 

 

§163  Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta 
Diarienummer: RJL 2019/250 
 
Beslut  
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

• Att motionen anses vara besvarad 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion: 
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta, där man föreslår: 

• Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns 
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som 
”Solbussen” även i Region Jönköpings län. 

Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel 
över motionen. Vid nämndsammanträdet 2019-06-25 
återremitterades ärendet till länsrådet för funktionsnedsättningar. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 
• Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-09-

12 
• Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2019-06-25 
• Motionssvar daterad 2019-06-12 
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12 
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21 
• Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19 
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 
• Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05 
• Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 

sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
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§164  Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi 
2020-2024 
Diarienummer: RJL 2019/2400 
 
Beslut  
Nämnden 

• godkänner föreliggande förslag till handlingsplan för den 
regionala utvecklingsstrategin 2020-2024 

 
Reservation 
Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. 
 
Sammanfattning  
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas 
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden. 
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av 
strategin. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09 
• Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2020-

2024 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Arnold Carlzon (KD) Leif Andersson (C) och Jeanette 
Söderström (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
lagda ändringsyrkanden, bilaga 1. 
 
Tommy Bengtsson (V) ställer sig bakom Vänsterpartiets lagda 
synpunkter vid nämnden för folkhälsa och sjukvård, samt anmäler 
att Vänsterpartet återkommer vid regionstyrelsen.  
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 151-169 
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Eva Nilsson (M) ställer sig bakom Moderaternas tidigare lämnade 
synpunkter, samt lämnar följande ändringsförslag: 
Moderaterna yrkar att meningen ”på sträckor där järnväg finns 
ska tågtrafik prioriteras” styrks ur handlingsplanen för regional 
utvecklingsstrategi. 
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till 
Moderaternas ändringsförslag. 
 
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag samt 
yrkar avslag på Moderaternas och Sverigedemokraternas 
ändringsyrkanden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas ändringsyrkanden mot 
föreliggande förslag och finner att ändringsyrkandena från 
Sverigedemokraterna avslås. 
 
Därefter ställer ordföranden Moderaternas ändringsyrkande, med 
bifall från Sverigedemokraterna, mot föreliggande förslag och 
finner att ändringsyrkandet från Moderaterna avslås. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§165  Remiss - Trafikplan, Nässjö kommun 
Diarienummer: RJL 2019/2040 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Nässjö 
kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss av trafikplan för Nässjö kommun. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 
• Missiv daterad 2019-10-15 
• Förslag till yttrande daterad 2019-11-19 
• Remiss Trafikplan för Nässjö kommun 

 
Beslutet skickas till  
Nässjö kommun 

§166  Remiss - Samråd översiktsplan 2035 Ljungby 
kommun 
Diarienummer: RJL 2019/2216 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Ljungby 
kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag till översiktsplan för Ljungby kommun. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 
• Missiv daterad 2019-10-09 
• Förslag till yttrande daterad 2019-11-19 
• Samråd för översiktsplan 2035-Ljungby kommun 

 
Beslutet skickas till  
Ljungby kommun 

§167  Remiss - Trafikförsörjningsprogram Region 
Blekinge 2020-2023 
Diarienummer: RJL 2019/2433 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region 
Blekinge 
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Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag till trafikförsörjningsprogram Region Blekinge 
2020-2023. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 
• Missiv daterad 2019-10-24 
• Förslag till yttrande 2019-11-19 
• Remissversion Trafikförsörjningsprogram Region 

Blekinge 2020-2023 inklusive bilagor 
 

Beslutet skickas till  
Region Blekinge 

§168  Fördjupad översiktsplan Vetlanda 
Diarienummer: RJL 2019/2374 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Vetlanda 
kommun. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 
• Missiv daterad 2019-10-09 
• Förslag till yttrande daterad 2019-11-19 
• Granskningshandling – Fördjupad översiktsplan för 

Vetlanda tätort 
 
Beslutet skickas till  
Vetlanda kommun 
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§169  Positionspapper kollektivtrafik för ett enat 
Sydsverige 2019 
Diarienummer: RJL 2018/2427 
 
Beslut  
Nämnden föreslår regionstyrelsen 

• godkänna positionspapper kollektivtrafik för ett enat 
Sydsverige. 

Sammanfattning  
Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige har tagits 
fram i samarbete och undertecknats av de sex regioner som ingår i 
Regionsamverkan Södra Sverige (RSS).  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-16 
• Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige 

2019 
 

Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Marcus Eskdahl 
Ordförande 

Jeanette Söderström (S) Tommy Bengtsson (V) 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 

 

 Sign 

 


