
 

PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108 
Tid: 2018-10-16 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) 
Elin Rydberg (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Simon Johansson (S) 
Erik Hugander (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Eva Nilsson (M) 
Niclas Palmgren (M) 
Bengt Petersson (C) 
Irene Oskarsson (KD) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Mauno Virta (V) 
 
Ersättare:  
Peter Holkko (S) 
Kew Nordqvist (MP) 
Per Svenhall (_) 
Arnold Carlzon (KD) närvarande §§ 92-100 
Tommy Bengtsson (V) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Lars Wallström, controller  
Susanne Andersson Regionrevisionen, § 98 
Marianne Eriksson Regionrevisionen,  § 98 
Nenus Jidah Revisionschef, § 98 
Mia Suntila, administrativ samordnare, § 98 
Mikaela Dinu Billström, projektledare § 98 
Linda Byman, nämndsekreterare  

§92 Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Pernilla Mårtensson (KD) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(13) 

      

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108 
Tid: 2018-10-16 kl:13.00-16.50 

 

§93  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande 
ändringar: 
Ärende 22, delårsrapport tertial-2, bereds först. Därefter tas  
beslut om ärende 18, avsiktsförklaring mellan Jönköpings 
kommun och Region Jönköpings län. 

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

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

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

§97  Anmälan av kurser och konferenser 
Beslut 
Region Jönköpings läns miljödag, 15 november. 
Samtliga ledamöter medges delta. 

§98  Informationsärenden och aktuellt 
• Information och diskussion med Regionrevisionen utifrån 

utförd granskning av kollektivtrafik och riskområden för 
nämnden, samt nämndens arbete med mål, intern kontroll 
och uppföljning. 

• Mikaela Dinu Billström, projektledare vid regional 
utveckling, redogör för projektet, jämställd regional 
tillväxt. 

• Regionala utvecklingsdirektören informerar: 
Sammanslagning av regional utveckling och utbildning 
och kultur.  
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Regional utvecklingsdialog med regeringskansliet 
angående det nationella statliga uppdraget, plan för 1:1 
medel tas fram. 

• Trafikdirektören informerar om Sydtaxan för 
länsöverskridande resor i synlänen, samt förslag till nytt 
regelverk. Beslut tas i nämnden och regionfullmäktige 
under 2019.  

• Information från Trafikverket och regeringens beslut kring 
det fortsatta arbetet med nya stambanor. 

• Uppföljningsrapport Region Jönköpings län kollektivtrafik 
2017, godkänns och läggs till handlingarna. 

• Lars Wallström redogör för månadsrapport per september 
2018. 

• Information om delårsrapport per augusti för 
Länstrafikens verksamhetsområde med flera. 
 

§99  Delårsrapport tertial 2 – 2018 
Diarienummer: RJL 2018/231 
 
Beslut  
Nämnden 

• godkänner delårsrapport tertial 2-2018 för de delar som 
avser nämndens ansvarsområden 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska 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 2018-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02 
• Delårsrapport tertial 2 2018 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret, ekonomi 
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§100  Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun 
och Region Jönköpings län inför upphandling 
av nytt trafikavtal 
Diarienummer: RJL 2018/2426 
 
Beslut  
Nämnden  

• Föreslår regionstyrelsen teckna avsiktsförklaring mellan 
Jönköpings kommun och Region Jönköpings län inför 
upphandling av nytt trafikavtal. 

Sammanfattning  
I syfte att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping har en 
avsiktsförklaring med gemensamma mål tagits fram, där parternas 
olika ansvarsområden tas tillvara på bästa sätt. För att utveckla 
trafiken krävs insatser från båda parter i form av ett bra 
trafikutbud samt goda infrastrukturlösningar. Arbetet måste göras 
tillsammans och synkroniseras i tiden för att bästa möjliga 
måluppfyllelse ska uppnås.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24 
• Bilaga; Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och 

Region Jönköpings län genom verksamhetsområde 
Länstrafiken inför upphandling av nytt trafikavtal (2021-
2031) för Stadstrafiken i Jönköpings kommun 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Simon Johansson (S) lämnar för Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet följande tilläggsyrkande: på sid 2, en extra punkt 
under: För att möjliggöra ovanstående behöver kollektivtrafiken 
ha: - Prisvärd taxa. 
 
Förslaget bifalls av nämnden och ordföranden föreslår att tillägget 
stäms av med Jönköpings kommun. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  
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§101  Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i 
Jönköping 
Diarienummer: RJL 2018/2425 
 
Beslut  
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

• införa allmän trafikplikt för den linjelagda 
stadsbusstrafiken i Jönköping. 

 
Reservation 
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning  
I juni 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att 
upphandlas på nytt under hösten 2018 och slutföras under 2019. 
 
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan 
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21 
• Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av 

stadstrafiken i Jönköping daterad 2018-09-21 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Simon Johansson (S) lämnar för Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet följande säryrkanade: ”Att Länstrafiken lägger ett 
eget anbud på att driva stadstrafiken och terminalen i Jönköpings 
kommun och att en extern aktör anlitas för att utvärdera 
upphandlingsanbuden”.  
 
Ordföranden yrkar avslag på ovanstående yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Simon Johanssons yrkande under proposition 
mot ordförandens förslag om avslag och finner avslagsyrkandet 
antaget. 
 
Votering begärs där förslag om avslag (JA) ställs mot Simon 
Johanssons förslag (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter 
Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M), Niclas Palmgren (M), 
Bengt Petersson (C), Irene Oskarsson (KD), Pernilla Mårtensson 
(KD), Per Hansson (L), och Rune Backlund (C).  
 
NEJ röstar följande ledamöter 
Berry Lilja (S), Elin Rydberg (S), Gabriella Mohlin (S), Simon 
Johansson (S), Erik Hugander (MP), Mauno Virta (V) och 
Jeanette Söderström (S). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 8-JA röster, mot 7-NEJ röster bifallit 
ordförandens förslag om avslag till Simon Johanssons säryrkande. 
 
I övrigt bifaller nämnden förslaget om att införa allmän trafikplikt 
för den linjelagda stadsbusstrafiken i Jönköping. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§102  Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/2474 
 
Beslut  
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

• införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på 
sträckan Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn). 

Sammanfattning  
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och 
Västra Götalands län har träffat en gemensam överenskommelse 
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inför beslut om allmän trafikplikt för länsöverskridande trafik 
mellan Jönköpings län och Västra Götalands län. 
 
De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om 
allmän trafikplikt som var och en på så sätt träffar tillsammans 
ska omfatta följande sträcka: Linje 200 Borås-Ulricehamn-
Jönköping.  
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24 
• Överenskommelse om allmän trafikplikt 

 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§103  Bilaga till budget och verksamhetsplan 2019 - 
Kollektivtrafik priser 
Diarienummer: RJL 2018/224 
 
Beslut  
Nämnden 

• Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till 
budgetförslag med verksamhetsplan för 2019 till 
regionstyrelsen.  

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

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Missiv daterad 2018-09-24 
• Bilaga kollektivtrafik priser from2018-12-09 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jeanette Söderström (S) meddelar att Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet återkommer vid kommande budgetförhandlingar. 
 
Anders Gustafsson (SD) för Sverigedemokraterna och Mauno  
Virta (V) för Vänsterpartiet återkommer i ärendet vid  kommande 
budgetförhandlingar. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§104  Bilagor till budget och verksamhetsplan 2019 - 
Regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
Diarienummer: RJL 2018/224 
 
Beslut  
Nämnden 

• överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, 
färdtjänst och riksfärdtjänst till budgetförslag med 
verksamhetsplan för 2019 till regionstyrelsen.  

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag 
med verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24 
• Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och 

riksfärdtjänst 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
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§105  FASTR - Snabbare omställning till fossilfria 
transporter i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/2211 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Bevilja projektet FASTR - Snabbare omställning till 
fossilfria transporter i Jönköpings län 3 900 000 kr, under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker med statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Projektets syfte är att tillsammans med länets kommuner, 
kommunala bolag, energibolag, små- och medelstora företag, 
Region Jönköpings län samt länets medborgare ge Jönköpings län 
bättre förutsättningar till att nå prioriteringen om en 
fossiloberoende fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett 
Plusenergilän till 2050. Projektet genomförs av Energikontoret 
Norra Småland. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24 
• Projektansökan ” FASTR - Snabbare omställning till 

fossilfria transporter i Jönköpings län”. 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till  
Energikontoret Norra Småland 
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§106  Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse - 
Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära 
läge 
Diarienummer: RJL 2018/2068 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Naturvårdsverket med följande tillägg ”Dock vill Region 
Jönköpings län lyfta behovet av en samlad översyn av hela 
strandskyddslagstiftningen.” 

 
Reservation 
Erik Hugander (MP) reserverar sig mot förslaget till förmån för 
eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag Naturvårdsverkets skrivelse - Uppdrag att se 
över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen 
att se över reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära läge i 
syfte att föreslå författningsändringar och eventuella andra 
åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden 
med god tillgång till stränder, utan att de värden som 
strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Region 
Jönköpings län ställer sig bakom remissen och dess förslag.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Missiv daterad 2018-09-24  
• Förslag till yttrande – Uppdrag att se över och föreslå 

ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära 
läge 

• Remiss Naturvårdsverket – Uppdrag att se över och 
föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i 
strandnära läge 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden ställer sig bakom föreliggande förslag och föreslår 
följande tillägg: ”Dock vill Region Jönköpings län lyfta behovet 
av en samlad översyn av hela strandskyddslagstiftningen.” 
 
Erik Hugander (MP) yrkar att ärendet bordläggs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag under proposition mot 
Erik Huganders yrkande om bordläggning och finner att ärendet 
ska avgöras idag.  
 
Nämnden godkänner således föreliggande yttrande som svar till 
Naturvårdsverket, inklusive ovanstående tillägg. 
 
Beslutet skickas till  
Naturvårdsverket 

§107  Remiss - Upphörande av underhåll på spår 14, 
Värnamo kommun 
Diarienummer: RJL 2018/2281 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Trafikverket. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss/samråd - Upphörande av underhåll på spår 14 
samt växel 101 på driftplats Värnamo, bandel 720, Värnamo 
kommun, Jönköpings län. Region Jönköpings län har inget att 
erinra mot förslaget utan anser att det är en logisk och naturlig 
åtgärd som Trafikverket bör genomföra. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13 
• Remiss/samråd ”Upphörande av underhåll på spår 14 samt 

växel 101 i Värnamo”  
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Beslutet skickas till  
Trafikverket 
 

§108  Sammanträdesplan 2019 
Diarienummer: RJL 2018/2227 
 
Beslut  
Nämnden 

1. fastställer sammanträdesplan 2019 för Nämnd för trafik 
infrastruktur och miljö, enligt följande:  
22/1, 26/2, 19/3, 23/4, 4/6, 25/6. 17/9,15/10, 19/11, 10/12. 

2. fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium 
kl.08.30-12.00 enligt följande:  
8/1, 6/2, 6/3, 10/4, 22/5, 12/6, 3/9, 2/10, 7/11, 27/11. 

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21 
• Sammanträdesplan 2019 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret  

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

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