
 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 39-46 
Tid: 2017-04-25 kl.13.00-16.40 

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 §§ 39-45 
Azra Muranovic Mujagic (S) ersätter Elin Rydberg (S)  
§§ 45-46 
Gunnar Pettersson (S) ersätter Gabriella Mohlin (S) 
Simon Johansson (S) 
Erik Hugander (MP) närvarande §§ 39-45 
Kew Nordqvist (MP) ersätter Erik Hugander §§ 45-46 
Arne Ekegren (M) ersätter Anders Gustafsson (SD) 
Eva Nilsson (M) 
Niclas Palmgren (M) 
Bengt Petersson (C) 
Irene Oskarsson (KD) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Mauno Virta (V) 
 
Ersättare:  
Azra Muranovic Mujagic (S) 
Peter Holkko (S) §§ 39-45 
Kew Nordqvist (MP) 
Lars-Åke Magnusson (KD) §§ 39-45 
Tommy Bengtsson (V) 
 
Övriga:  
Lars Wallström, controller 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Johanna Sjöström, strateg, §§ 39-45 
Ingemar Svensson, projektledare bredbandskoordinator, 
§§ 39-45  
Ulf Fransson, projektledare, §§ 39-45 
Emil Hesse, infrastrukturstrateg, §§ 39-45 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering, §§ 45-46 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
  

 

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

§40  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag,  

§41  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2017/105 
 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§42  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2017/106 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§43  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för mars 
2017 läggs till handlingarna. 
 
Återrapportering av RJL 2017/982, Remiss om två 
klimatsatsningar från Länsstyrelsen i Jönköpings län, vid 
nämndsammanträdet i maj. 

§44  Anmälan av kurser och konferenser 
• Regiondialog, Höghastighetsjärnvägens regionala 

betydelse, 8 maj Jönköping. 
Nämnden beslutar att presidiet samt två från den politiska 
ledningen och två från oppositionen ges möjlighet att delta 
vid konferensen. 

§45  Informationsärenden och aktuellt 
• Johanna Sjöström informerar om arbetet kring 

revideringen av regional utvecklingsstrategi-RUS för 
2017-2018. 
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• Bredbandskoordinator Ingemar Svensson redogör för 

uppföljning den enkät som besvarats av kommunerna 
angående bredbandsutbyggnad.  

• Emil Hesse presenterar direktiv, tidplan och ekonomisk 
ram till att ta fram förslag till nationell 
trafikslagsövergripande plan för 2018-2029. 

• Information om den fortsatta processen kring  
åtgärdsvalsstudien höghastighetsbanan, Linköping-Borås, 
Jönköping-Malmö, Ulf Fransson. 

• Lars Wallström och Carl-Johan Sjöberg presenterar 
månadsrapport för mars 2017. 

• Carl-Johan Sjöberg presenterar fakta, underlag och 
strategiska frågor inför budget och verksamhetsplan 2018. 

• Information upphandling Serviceresor 2018, Carl-Johan 
Sjöberg. 

§46  Remiss - Parlamentariska 
landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 
2017:1 
Diarienummer: RJL 2017/291 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• ställa sig bakom föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet med komplettering av de 
tilläggsyrkanden som berör nämndens ansvarsområde.  

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-04-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-23 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Nämnden föreslår följande tillägg och justeringar i de delar som 
berör nämndens ansvarsområde: 
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3.1.2  
4:e raden Meningen som börjar med Region Jönköpings län 
föreslår….  ersätts med följande text.  
Kommittén föreslår att regeringen i avvaktan på en ny 
programperiod i landsbygdsprogrammet avsätter 300 Miljoner kr 
årligen till PTS för fördelning till länen. Region Jönköping län 
anser att denna summa är otillräcklig och ska höjas till minst 500 
miljoner kr årligen för att ge förutsättningar att nå en full 
utbyggnad i enligt målen i den nationella bredbandstrategin till 
2025. 
 
3.2 
Andra stycket Ny text 
Kommittén tar i sina förslag inte upp hur hastighetsöversynen på 
vägarna påverkar landsbygden. Många vägar som tidigare haft 
90 km/h har sänkts till 80. Med negativ påverkan på restiderna 
för arbetspendling med kollektivtrafik eller egen bil samt övriga 
transporter till och från landsbygderna. Ambitionerna med att 
förstora arbetsmarknadsregionerna och ökad bosättning på 
landsbygderna motverkas genom längre restider.  
 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på större vägar i länet måste 
prioriteras, åtgärder som innebär att antalet skadade i trafiken 
kan minskas och att 0- visionens stöds. Detta behöver 
uppmärksammas i den nationella fördelningen av resurser 
till infrastrukturinvesteringar. 
 
Samma gäller för införandet av trafik med 74 tons lastbilar som 
nu kommer att tillåtas på en begränsad del av vägnätet. 
Bärigheten behöver höjas på vägar som är viktiga för 
landsbygdens basnäringar. Om så inte sker riskerar detta bli en 
ny konkurrensnackdel för landsbygdens företag. 
 
De nya stambanorna som planeras berörs heller inte av 
kommittén. Genom en samordning på utpekade stationsorter med 
nuvarande stam- och regional banor får dessa en positiv 
påverkan också för landsbygden genom ökad tillgänglighet och 
kortare restider till och från storstadsområden och större städer.  
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Vilket underlättar såväl bosättning som förtetags lokalisering till 
landsbygden. 
 
Sista stycket Förslaget saknar analys av automatiserade 
…..  samskrivs med stycket under 3.2.2. om Förslaget om 
testverksamhet av självkörande fordon.  
 
3.2.2  
Nytt stycke  
Kommittén pekar på att persontransporterna på landsbygden 
behöver samordnas bättre.  Region Jönköpings län delar 
kommitténs syn på att detta är en mycket viktig landsbygdsfråga. 
Traditionell linjelagd kollektivtrafik blir allt svårare att 
upprätthålla i glesare delar av landsbygderna på grund av svagt 
resandeunderlag. Behovet av nya alternativa lösningar som 
medger pendling till arbete och studier behöver utvecklas snabbt 
och som kan inkludera all offentlig upphandlad trafik samt 
organiserad samåkning. Arbetet med att förändra lagstiftning och 
andra hinder idag behöver ske skyndsamt och ha hög prioritet i 
det fortsatta arbetet med kommitténs förslag.  
 
Socialdemokratiska gruppen anmäler att man har gjort inspel till 
synpunkter på yttrandet som omfattar fler delar än de som tas upp 
i nämndens yttrande. Dessa synpunkter lämnas vid 
regionstyrelsens behandling av ärendet. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 
 
 
 
 

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

 

 Sign 

 


