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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 
60-72 
Tid: 2015-06-23 kl. 13.00-16.20 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande: Rune Backlund (C),  
Jeanette Söderström (S),  
Per Hansson (FP),  
Fredrik Bodin (S) ersätter Berry Lilja (S) 
Simon Johansson (S) ersätter Elin Rydberg (S)  
Gabriella Mohlin (S) ersätter Patricia Schooner (S), 
David Svensson (S),  
Erik Hugander (MP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Eva Nilsson (M),  
Niclas Palmgren (M),  
Bengt Petersson (C),  
Irene Oskarsson (KD),  
Pernilla Mårtensson (KD),  
Tommy Bengtsson (V) ersätter Mauno Virta (V) 
Ersättare: Kew Nordqvist (MP) 1:e ersättare 
Arne Ekegren (M), 1:e ersättare 
Arnold Carlzon (KD), 
Peter Holkko (S) 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Lars Wallström, controller 
Anna-Karin Malm, serviceresechef 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 60 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Irene Oskarsson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 61 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: extra möte för 
nämnden, utbildningar för nämnden, höghastighetsbanans 
dragning och fråga om sammanträdeslokal. 

§ 62 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt 
bilaga. 
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§ 63 Kurser och konferenser 
• Kemikaliekonferensen 30 sep på HLK 

Beslut: en ledamot från varje parti ges möjlighet att delta. 
Anmälan görs till nämndens sekreterare. 

• Utbildningsdag med Länsstyrelsen 8 sep 
Beslut: genomförs för hela nämnden kl. 10-12 innan 
nämndens ordinarie möte. 

 

§ 64 Aktuell information 
• Regionala utvecklingsdirektören meddelar att regionen 

kommer att få medel från regeringen för att anställa en 
bredbandskoordinator. 

• Regionala utvecklingsdirektören meddelar att arbetet med 
Sverigeförhandlingen pågår med nyttoberäkningar via 
Sweco och kontakter med näringsliv och länets 
kommuner. 

 

§ 65 
RJL 
2015/ 
710 
 

Budget 
Beslut 
Nämnden för Trafik, infrastuktur och miljö föreslår 
Regionstyrelsen besluta 

• Anta alliansens förslag till budget för nämnden 
 
Reservationer 
Vänsterpartiets representant reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag 
 
Sammanfattning 
Lars Wallström gör en genomgång om tidsplan, ekonomiskt läge, 
utgiftsram för kollektivtrafiken och investeringsbudgeten. 
Budgetförslaget från alliansen gås igenom och vissa justeringar 
görs. Anna-Karin Malm går igenom förslagen till ändringar i 
regelverket kring serviceresor. 
Ett förslag har också lagts av Vänsterpartiet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden yrkar bifall på alliansens förslag. Tommy Bengtsson 
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yrkar bifall på Vänsterpartiets förslag till budget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller alliansens förslag. Socialdemokratiska gruppen 
och miljöpartiets representant deltar inte i beslutet. 
 
Protokollsanteckning från socialdemokratiska gruppen och 
miljöpartiets representant 
Vi socialdemokrater och miljöpartister anser att det ska tas fram 
ytterligare ett övergripande finansiellt mål för att bättre styra 
nettokostnadsutvecklingen inom Nämnden för Trafik, 
infrastruktur och miljö:s verksamhetsområden. 
 
Kollektivtrafik 
- rabatterat månadskort ska gälla för såväl pensionärer som 
ungdomar 
- öka antalet snabbussar vid högtrafik för de linjer som har ett 
stort antal resande. 
Miljö 
Region Jönköpings län ska bli en Plussregion utifrån uppsatta 
nationella miljömål. För att nå en hållbar utveckling i regionen 
måste krafttag tas om vi ska sänka miljöbelastningen till uppsatta 
normer. 
Vid upphandling måste krav ställas på: 
- att en 100 %-ig miljövänlig el ska upphandlas 
- minska kemikalieutsläpp i våra verksamheter 
- nya företags- och tjänstebilar ska vara miljömärkta 
- nya poolbilar ska vara eldrivna 
Som en följd av detta krävs att flera laddningsstolpar installeras. 
 
Krav vid ny- och ombyggnation i regionen 
- Ny- och ombyggnationer av lokaler ska planeras för lågenergi. 
(Möjligheter med bl.a. installation av solcellspaneler) 
Infrastruktur 
Återkommer med förslag till Regionstyrelsen i oktober. 
Vi socialdemokrater och miljöpartister kan inte ta ställning till de 
budgetunderlag vi fått oss tillsänt igår. Vi återkommer med ett 
slutgiltigt budgetförslag till Regionstyrelsen. 
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Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna 
Här är några frågor som vi anser viktiga att överväga i kommande 
budget. 
Regionen måste noggrant och kritiskt överväga alla satsningar på 
byggande av ny infrastruktur med regionens egna medel. 
Regionen bör inte äga kollektivtrafikfordon utan upphandla då 
detta är möjligt. 
Kortbetalning på all kollektivtrafik. 
Anropsstyrd kollektivtrafik kan ersätta busslinjer med få 
resenärer. 
En utredning behövs om kostnader och andra konsekvenser om 
alla över 75 år i länet skulle erbjudas fri kollektivtrafik. 
Eventuella jordartsmetaller i Norra Kärr bör inte exploateras nu 
utan istället vara en tillgång för framtida generationer att hantera 
och dra nytta av. Värdet av denna fyndighet kommer inte att 
minska i värde och i dagsläget går en orimligt liten del av ev. 
vinst tillbaka till våra medborgare. 
 
Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 

§ 66 
RJL 
2015/ 
874 

Yttrande över betänkande, Service i glesbygd 
från Näringsdepartementet 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Ansluta sig till yttrandet från Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet efter följande ändringar: 

-ett tillägg i inledningen om att man önskat att betänkande riktat 
in sig mer på framtiden samt att sista stycket om män, kvinnor 
och hemarbete styrks. 
 
Sammanfattning 
Vid nämndens möte 2 juni beslutades att yttrandet som varit uppe 
i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet också 
skulle tas upp i denna nämnd. 
 
Beslut skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 67 
RJL 
2015/ 
1136 
 

Återremitterat avtalsförslag Halmstad- Nässjö 
järnväg 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Godkänna avtalet under förutsättning att övriga 
intressenter också godkänner det. 

• Erbjuda Region Halland att stå bakom den skrivelse som 
ska utarbetas till regeringen, länets riksdagsledamöter och 
för kännedom till Trafikverket om interregionala bidrag 

 
Sammanfattning 
Ett förslag till nytt avtal gällande statsbidraget för tågtrafiken 
Nässjö-Halmstad är framtaget mellan Trafikverket å ena sidan 
och Region Halland, Hallandstrafiken AB och Region Jönköpings 
län, Länstrafiken å andra sidan. Vid nämndens förra möte 
beslutades att ordföranden skulle ta kontakt med Trafikverket ang. 
avtalet. Ordföranden meddelar nu att han haft kontakt med 
Trafikverket angående punkten 4 Avtalsperiod. Från 
Trafikverkets sida är man inte beredd att förändra den skrivning 
som finns i avtalet. Ordföranden har också informerat Region 
Halland och Hallandstrafiken om nämndens beslut att tillskriva 
regeringen. 
 
Beslut skickas till  
Länstrafiken 
 

§ 68 Inställt nämndsammanträde och extra 
nämndmöte 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Ställa in nämndens möte den 11 augusti 
• Ha ett extra möte den 21 september för att avge svar till 

Sverigeförhandlingen 
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§ 69 Utbildningar för nämnden 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Ta upp frågan om elstolpar vid Länsstyrelsens utbildning i 
september 

• Bjuda in en föredragande från regionfastigheter till ett 
senare nämndmöte 

 
Sammanfattning 
Erik Hugander tar upp förslag på utbildningar som han menar att 
nämndens ledamöter behöver, dels om hur många laddstolpar för 
elbilar som finns i länet och/eller i södra Sverige och dels 
information från Regionfastigheter om statusen på regionens 
fastigheter, Sunda Hus, renoveringar och energiförbrukning. 
 

§ 70 Sammanträdeslokal 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att se över 
högtalarsystem m.m. i Rosensalen. 

Sammanfattning 
Tommy Bengtsson tar upp problemet med att det är svårt att höra 
vad alla säger i Rosensalen och undrar om man kan byta till andra 
lokaler. 
 

§ 71 Halmstad-Nässjöbanan 
Niclas Palmgren meddelar att Hylte kommun tagit initiativ till ett 
möte kring Halmstad-Nässjöbanan den 4 sep i samband med 
tågdagar i Landeryd. 
 

§ 72 Höghastighetsbanans dragning 
Erik Högander tar upp frågan om Höghastighetsbanans sträckning 
från Jönköping och söderut. Har regionen förordat något av de 
olika förslagen till sträckning? 
Ordföranden och regionala utvecklingsdirektören svarar att man 
tidigare uttalat sig för alternativet Europakorridoren, sträckningen 
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via Värnamo, men att man nu inför svaret till 
Sverigeförhandlingen kommer att titta på alla tre förslagen ur 
nyttoperspektivet. 
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Irene Oskarsson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015  -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


