
 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö       
§§ 89-101 
Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30 

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) 
Gunnar Pettersson (S) ers. Elin Rydberg (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Simon Johansson (S) 
Kew Nordqvist (MP) ers. Erik Hugander (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Arne Ekegren (M) ers. Eva Nilsson (M) 
Niclas Palmgren (M) 
Bengt Petersson (C) 
Irene Oskarsson (KD) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Mauno Virta (V) 
 
Ersättare:  
Peter Holkko (S) 
Azra Muranovic Mujagic (S) närvarande §§ 95-101 
Per Svenhall (_) 
Carina Johansson (C) närvarande §§ 89-95 
Tommy Bengtsson (V) 
 
Övriga:  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Lars Wallström, controller 
Maria Cannerborg, miljöchef §§ 89-95 
Emil Hesse, infrastrukturstrateg §§ 89-95 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 89-95 
Anton Larsson, praktikant närvarande §§ 89-96 
Josefine Stephani, praktikant 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§89 Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Irene Oskarsson (KD) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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PROTOKOLL 2(8) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö       
§§ 89-101 
Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30 

 

§90  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 
justeringar:  

• Månadsrapporten behandlas i samband med delårsrapport 
tertial 2, 2017 § 98 

• Extra ärende, rapport från nämnden till Regionstyrelsen    
§ 99 

 
Carina Johansson (C) ställer en fråga som tas upp under aktuell 
information. 

• Hur går arbetet med införande av ett gemensamt 
biljettsystem för kollektivtrafiken i Sydsverige? 

 
Nämnden godkänner att Anton Larsson och Josefine Stephani 
deltar vid dagens sammanträde. 

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

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

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

§94  Anmälan av kurser och konferenser 
• Elmia Nordic rail, 10-12 oktober, Elmia Jönköping  

En per parti ges möjlighet att delta under en dag. 
• Plusenergiforum, 18 oktober Jönköping. 

En per parti ges möjlighet att delta. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö       
§§ 89-101 
Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30 

 

§95  Informationsärenden och aktuellt 
• Maria Cannerborg rapporterar måluppfyllelse från 

hållbarhetsprogrammet för tertial 2, 2017 samt presenterar 
förslag på prioriterade åtgärder för 2018. 

• Emil Hesse informerar om aktuell status för avtal 
Sverigeförhandlingen, beslut tas i nämnden i november. 

• Information kring remissprocessen, tidplan och ekonomisk 
ram för nationell transportplan 2018-2029, Emil Hesse. 

• Information, Lena Bohman om regional skogsstrategi för 
Småland i samverkan med Kronoberg, Kalmar och 
Jönköping. Skogsstrategin ska bland annat synliggöra 
skogens värde och Smålands utveckling. 

• Information från trafikdirektören om positionspapper 
kollektivtrafik, regionsamverkan Sydsverige.  Syftet är att 
främja regional utveckling och ett sammanhållet 
kollektivtrafiksystem, ökad attraktivitet och minska 
miljöpåverkan i den regionala kollektivtrafiken.   

• Aktuell information. Trafikdirektören besvarar frågan om 
samverkan för biljettsystem inom Sydsverige. 
Upphandling av ett nytt biljettsystem som ska fungera 
över länsgränserna planeras. 

• Niclas Palmgren (M) rapporterar från sitt deltagande vid 
ett seminarium om höghastighetsbanan. 

• Månadsrapport, behandlas i samband med delårsrapporten. 

§96  Komplettering Regionalt trafik-
försörjningsprogram, Transportsstyrelsens 
granskning 
Diarienummer: RJL 2017/2566 
 
Beslut  
Nämnden föreslår Regionstyrelsen 

• godkänner kompletteringen av Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Med anledning av att Transportstyrelsen år 2017 genomfört 
granskning av Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö       
§§ 89-101 
Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30 

 
Jönköpings län har ett antal önskemål om förtydliganden 
inkommit från Transportstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-18 
• Bilaga, kompletteringar Regionalt 

trafikförsörjningsprogram 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§97  Kollektivtrafik priser 2018, inför budget och 
verksamhetsplan 2018 
Diarienummer: RJL 2017/85 
 
Beslut  
Nämnden  

• överlämnar bilaga till budgetförslag med verksamhetsplan 
för 2018 till regionstyrelsen.  

 
Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till tidigare lämnat budgetförslag 
med verksamhetsplan, avseende priser i kollektivtrafiken. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-17 
• Bilaga; biljettpriser 2018 förutsättningar 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jeanetter Söderström (S) meddelar att Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet inte deltar i beslutet.  
Mauno Virta (V) för Vänsterpartiet och Anders Gustafsson (SD) 
för Sverige demokraterna anmäler att de inte deltar i beslutet.  
 
Samtliga återkommer vid Regionstyrelsens sammanträde. 
 
Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö       
§§ 89-101 
Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30 

 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§98  Delårsrapport 2017 
Diarienummer: RJL 2017/98 
 
Beslut  
Nämnden  

• godkänner delårsrapport tertial 2, 2017 avseende de delar 
som avser nämndens ansvarsområden. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
augusti samt ekonomisk helårsprognos. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25 
• Delårsrapport tertial 2 2017 

 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§99  Rapport från Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 
Diarienummer: RJL 2017/2812 
 
Beslut 
Nämnden  

• Överlämnar skriftlig redovisning med underlag och 
handlingsplan till Regionstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och 
verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga 
nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle 
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PROTOKOLL 6(8) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö       
§§ 89-101 
Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30 

 
ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner 
samt ekonomisk redovisning. 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jeanette Söderström (S) vill få följande antecknat i protokollet: 
 
”Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har haft 
andra lösningar i budgetförslagen inför 2017 .” 
 
Beslutsunderlag  

• Rapport från Nämnden för trafik infrastruktur och miljö 
2017-10-03 

• Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-08-22 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 

§100  Remiss - Regional transportinfrastrukturplan 
för Skåne 2018-2029 
Diarienummer: RJL 2017/2406 
 
Beslut 
Nämnden  

• godkänner föreliggande yttrande som svar till Region 
Skåne med föreslaget tillägg. 

  
Sammanfattning  
Region Skåne har tilldelats en ram på 4 442 miljoner kronor 
vilken har fördeltas på samfinansiering av järnväg med 684 
miljoner kronor, 1 miljard kronor för finansiering av 
kollektivtrafikåtgärder, 765 miljoner kronor för finansiering av 
cykelvägar, 384 miljoner kronor för ökad trafiksäkerhet och 
förbättrad miljö, 72 miljoner kronor enskilda vägar, driftbidrag till 
flygplatser och steg 1 & 2- åtgärder samt 1537 miljoner kronor för 
finansiering av regionala vägobjekt.  
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö       
§§ 89-101 
Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-05 
• Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 

inklusive miljökonsekvensbeskrivning 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att yttrandet kompletteras med en text om 
höghastighetsbanan, enligt följande:  
 
Region Jönköpings län delar Region Skånes ståndpunkt att nya 
stambanor bör byggas. Region Jönköpings län föreslår dock att 
planförslaget förtydligas angående detta ställningstagande. 
Förtydligandet bör avse att nya stambanor ska byggas samt 
vikten av att hela systemet färdigställs snabbt och för en hastighet 
av 320 kilometer i timmen. Inom Regionsamverkan Sydsverige 
har regionerna gemensamt enats kring vikten utbygganden av nya 
stambanor samt att finansieringen bör ske på annat sätt än genom 
föreslaget anslag.” 
 
Nämnden bifaller ordförandens förslag till att göra en 
komplettering i yttrandet. 
 
Beslutet skickas till  
Region Skåne 

§101  Sammanträdesplan 2018 Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 
Diarienummer: RJL 2017/2429 
 
Beslut 
Nämnden  

• fastställer sammanträdesplan 2018 för Nämnd för trafik 
infrastruktur och miljö, enligt följande: 23/1, 27/2, 20/3, 
24/4, 5/6, 26/6, 18/9, 16/10, 20/11 och 11/12.  

• fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium 
kl.08.30-12.00 enligt följande: 9/1, 13/2, 7/3, 11/4, 23/5, 
13/6, 4/9, 3/10, 8/11, 30/11. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö       
§§ 89-101 
Tid: 2017-10-10 kl. 13.00-16.30 

 
Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för Nämnd för trafik 
infrastruktur och miljö. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-08 
• Sammanträdesplan 2018 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet den 28/11 flyttas till den 30/11. 
 
Beslutet skickas till  
Regioneldningskontoret  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
ordförande 

            Irene Oskarsson 

 

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