
 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 78-91 
Tid: 2018-09-18 kl. 13.00-16.50 

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) 
Peter Holkko (S) ers. Elin Rydberg (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Simon Johansson (S) 
Erik Hugander (MP) §§ 78-88 
Kew Nordqvist (MP) ers Erik Hugander (MP) 89-91 
Anders Gustafsson (SD) 
Eva Nilsson (M) 
Arne Ekegren (M) ers. Niclas Palmgren (M) 
Bengt Petersson (C) 
Irene Oskarsson (KD) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Mauno Virta (V) 
 
Ersättare:  
Kew Nordqvist (MP) 
Per Svenhall (_) 
Carina Johansson (C) §§ 78-87 
Arnold Carlzon (KD) 
Tommy Bengtsson (V) 
Stig-Arne Tengmer (L) §§ 78-88 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör §§ 78-85 
Lars Wallström, controller 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Carlos Pettersson, energikontoret §§78-84 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§78 Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Berry Lilja (S) att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 
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§79  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
Tommy Bengtsson (V) anmäler en övrig fråga angående 
tågkommunikation som tas upp under punkten övrigt. 

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

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

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

§83  Anmälan av kurser och konferenser 
Beslut 

• 250 möjligheter, Jönköping 23-24 oktober,  
2 från den politiska ledningen samt 2 från oppositionen 
medges delta. 

• Cykelkonferens, energikontoret i Jönköping, 9 oktober 
Samtliga ledamöter medges delta. 

• Plusenergiforum 189 oktober Jönköping 
Samtliga ledamöter medges delta. 

§84  Informationsärenden och aktuellt 
• Introduktion Netpublicator 
• Carlos Pettersson, enhetschef vid energikontoret 

informerar om projektet – Fastr för snabbare omställning 
till fossilfria transporter i Jönköpings län. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 78-91 
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Regionala utvecklingsdirektören informerar: 
• Revision från regeringskansliet utifrån det nationella 

uppdraget. 
• Förstudie smart industri, projektansökan pågår. 

 
Trafikdirektören informerar: 

• Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region 
Jönköpings län inför upphandling av nytt trafikavtal för 
stadstrafiken, beslut tas i nämnden i oktober. 

• Dagsläge fordonsbrist och fordonsunderhåll. 
• Upphandling Krösatågen, enligt dom i förvaltningsrätten 

måste upphandlingen göras om, prövningstillstånd har inte 
beviljats och ny upphandling påbörjas. 

• Fordonsanskaffning nya tåg. 
 

Lars Wallström presenterar månadsrapport för nämndens 
anvarsområde per augusti 2018. 
 
Regionledningskontoret ges i uppdrag att återrapportera  
konsekvenserna av indragna linjer för december 2017 gällande 
skolskjutslinjer. 
 

§85  Remissutgåva - Regional utvecklingsstrategi 
för Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2017/1082 
 
Beslut  
nämnden 

• föreslår regionstyrelsen godkänna föreliggande förslag till 
remissutgåva för Regional utvecklingsstrategi. 

 
Sammanfattning  
Nu gällande Regional utvecklingsstrategi är under revidering. 
Den reviderade versionen ska gå ut på bred remiss. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 78-91 
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-04 
• Missiv daterat 2018-08-27 
• Remissutgåva Regional utvecklingsstrategi 

 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 

§86  Remiss - Förslag till ny renhållningsordning för 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner 
Diarienummer: RJL 2018/1766 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till June avfall 
och miljö AB. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag Regional avfallsplan 2019-2022 Jönköping, 
Mullsjö och Habo. Den utgår från den av EU beslutade 
avfallshierarkin och syftar till att möta hållbarhetsmålen. Region 
Jönköpings län ställer sig bakom remissen och dess förslag.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-15 
• Förslag till yttrande över remissen - Föreskrifter 

för avfallshantering i Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner, 2018-08-15 

• Remiss - Regional avfallsplan 2019-2022    
 
Beslutet skickas till  
June avfall och miljö AB 
 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 5(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 78-91 
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§87  Remiss - Betänkandet, ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35 
Diarienummer: RJL 2018/1554 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande med ändringar som svar 
till Näringsdepartementet.  

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat ärende Betänkandet - Ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35.  
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslagen i utredningen, 
jämte några ställningstagande och observandum. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-04 
• Missiv daterad 2018-08-15 
• Förslag till yttrande över Betänkandet - Ett gemensamt 

bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35 
• Remiss, ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar 
 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jeanette Söderström (S) lämnar för Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet följande ändringsyrkanden i 
yttrandet till näringsdepartementet 
 
Sidan 1 stycke 1 "Synpunkter på förslag." 
...bättre tillgodoses. (Tillägg) Samtidigt ser vi en risk där 
utredningens andemening rörande denna nya lag blir ett 
avsmalnat uppdrag för kommunerna som mer är att likna vid 
”social housing”. Vi förordar istället att nuvarande lagstiftning 
får förstärka tillägg rörande kommunernas ansvar för dem som 
har en svagare ställning på bostadsmarknaden.  
 
Tilläggsyrkande, stycke 2 Synpunkter på förslaget 
...bostadsbrist. (Tillägg) Bostadsbehovet bör, så långt det är 
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möjligt, tillgodoses av en fungerande marknad. Samtidigt handlar 
bostadsförsörjningen om ett samhällsbyggande, och där ska 
allmännyttan ha en likvärdig roll.  
 
Stryk "Det är inte detsamma som alla hushåll som skulle vilja bo 
på en annan plats med högre standard till en lägre kostnad." 
 
Justeringarna bifalls av nämnden 
 
Beslutet skickas till  
Näringsdepartementet 

§88  Remiss - Bredbandsstrategi för Kalmar län 
2018-2025 
Diarienummer: RJL 2018/1632 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Regionförbundet i Kalmar län. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag till Bredbandsstrategi för Kalmar län 2018-
2025. Region Jönköpings län har inga invändningar till förslaget 
och ser fram emot fortsatt samarbete genom 
bredbandskoordinatorerna för att utveckla våra län ytterligare. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-04 
• Missiv daterad 2018-08-15 
• Förslag till yttrande över bredbandsstrategi för Kalmar län 

2018-2025, 2018-07-04, 
• Bredbandsstrategi för Kalmar län 2018-2025, 2018-06-13. 

 
Beslutet skickas till  
Regionförbundet i Kalmar län 
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§89  Tillfällig justering av mål i program för hållbar 
utveckling 
Diarienummer: RJL 2018/2251 
 
Beslut  
Nämnden beslutar 

1. Prioritera svenskt kött framför mål avseende inköp av 
livsmedel i program för hållbar utveckling, tillsvidare.  

2. Uppdra åt regionstyrelsen att avgöra när det är dags att 
återgå till mål i program för hållbar utveckling. 

Sammanfattning  
Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora 
påfrestningar för lantbruket i Sverige och vårt län. För att höja 
andelen svenskt kött lämnas förslag på justering av mål i program 
för Hållbar utveckling. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28 
• Program för hållbar utveckling 2017-2020 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Simon Johansson (S) lämnar följande ändringsyrkande till 
förslaget: 
1. Prioritera svenskt kött, i första hand ekologiskt, framför mål 
avseende inköp av livsmedel i program för hållbar utveckling 
under en avgränsad period tillsvidare. 
 
Eva Nilsson (M) Bengt Petersson (C) och Anders Gustafsson 
(SD) yrkar bifall till förslaget om att ändra under avgränsad 
period till tillsvidare. 
 
Ordföranden föreslår att regionstyrelsen avgör när det är dags att 
återgå till mål i program för hållbar utveckling. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
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§90  Överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för länsöverskridande trafik 
Diarienummer: RJL 2018/2320 
 
Beslut  
Nämnden beslutar 

• Teckna överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för länsöverskridande trafik på busslinje 200 

Sammanfattning  
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings- och 
Västra Götalands län tecknar en gemensam överenskommelse 
inför beslut om allmän trafikplikt för den länsöverskridande 
trafiken. 
 
Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-11 
• Bilaga Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt 

för länsöverskridande trafik 
 
Beslutet skickas till  
Västra Götalandsregionen 

§91  Övriga frågor 
Övrig fråga Tommy Bengtsson (V) angående elektrifiering och 
medfinansiering av järnvägen besvaras.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

 

 

 

 

 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 9(9) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 78-91 
Tid: 2018-09-18 kl. 13.00-16.50 

 
Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

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