
 

PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 55-73 
Tid: 2019-04-23 kl.09.15-15.40 

Plats: Jönköpings Länstrafik, Solstickan 

Närvarande: Beslutande:  
Marcus Eskdahl (S) ordförande 
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. närvarande §§55-71 
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD)  närvarande §§ 55-70 
Irene Oskarsson (KD) ers. Arnold Carlzon (KD) §§ 71-73 
Bengt Sverlander (KD) närvarande §§ 55-71 
Bengt Petersson (C) 
Carl Fridolfsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) ers. Ervisa Dani (L) 
Etelka Huber (MP) 
Tommy Bengtsson (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) närvarande §§ 55-60 
Anders Bengtsson (M) ers. Carl-Johan -Lundberg (M) §§ 
61-73 
Anders Gustafsson (SD) närvarande §§ 55-70 
Jan-Olof Svedberg (SD) ers. Anders Gustafsson (SD) 
§§71-73 
Robert Andersson (SD) 
 
Ersättare:  
Berry Lilja (S) närvarande §§ 55-58, 62-72 
Liza Oswald (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Annica Nordqvist (MP)  närvarande §§ 55-72 
Willy Neumann (V) 
Anders Bengtsson (M) 
Lis Melin (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling  
Lars Wallström, controller §§ 55-60 
Anna-Karin Malm, Serviceresechef Länstrafiken 
Kent Grahn, SACO närvarande §§ 55-60 
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Mattias Törnell, SACO 
Carina Mattsson Sandberg, upphandlingsenheten §71 
Christine Leppänen, trafikchef Jönköpings Länstrafik §72 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§55 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Bengt Petersson (C) och Robert Andersson (SD) 
att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

§56  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§57  Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.09.20-10.15 för rundvandring i 
Länstrafikens lokaler, beställningscentralen för serviceresor och 
kundcenter. 

§58  Informationsärenden och aktuellt 
Regionala utvecklingsdirektören informerar: 

• Regional utvecklingsstrategi - RUS, till nämnderna i juni 
och beslut i regionfullmäktige i augusti. 

• Almedalen, gemensam länsarena. 
• Redovisning av bredbandsutbyggnad i länets kommuner. 
• processen inför Budget 2020 med flerårsplan för 2021-

2022, finansiella förutsättningar, direktiv och tidplan 
redovisas. 
 

Trafikdirektören informerar: 
• Rapport försäljning av seniorkort. 
• Tillgänglighet Krösatågsfordon. 

 
Ordföranden informerar: 

• Träff med styrgruppen för nya stambanor. 
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§59  Motion - Får man ta med hunden på resan? 
Modernisera färdtjänstreglerna nu! 
Diarienummer: RJL 2018/1267 
 
Beslut  
Nämnden 

• Föreslår att ett faktaunderlag tas fram och efter behandling 
i presidiet skrivs förslag till beslut. 

 
Sammanfattning  
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna har 
inkommit med en motion: Får man ta med hunden på resan? 
Modernisera färdtjänstreglerna nu! I motionen föreslås: 

• Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till 
färdtjänst också rätt att ta med sig sitt husdjur. 

 
Nämnden tog 2018-11-20 beslut om att inhämta synpunkter från 
Länsrådet för funktionsnedsättningar och Länspensionärsrådet. 
 
Anna-Karin Malm, serviceresechef vid Jönköpings Länstrafik 
informerar om hur andra län förhåller sig till medtagande av 
sällskapsdjur vid färdtjänstresor.  
Nämndens ledamöter gavs möjlighet att inkomma med inspel 
över motionen. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 
2018-11-20 

• Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2018-05-29 
• Motion Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera 

färdtjänstreglerna nu! 2018-05-08 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret- Länstrafiken 
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§60  Informationsärenden 
Trafikdirektören informerar om nytt biljettsortiment och betalsätt 
i nytt biljettsystem, ny teknik och regelverk. 
 
Regional utvecklingsdirektören informerar om dagens 
beslutsärenden. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.30 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 
 
Lars Wallström redovisar månadsrapport per mars 2019. 
Nämnden ger regionledningskontoret i uppdrag att till kommande 
nämnd få en fördjupad redovisning av resandeutvecklingen. 

§61  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

§62  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/10 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§63  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/9 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

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

§65  Frågor 
Tommy Bengtsson (V) och Willy Neumann (V) har för 
vänsterpartiet inkommit med en fråga: 
Vid budgeten 2017 i regionen antogs och beslutades att Region 
Jönköping aktivt ska arbeta för att skydda Vätterns vatten och 
miljö från att skadas då det gäller tänkt gruvverksamhet vid 
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Norra Kärr, samt skydda Vättern gällande försvarsmaktens 
agerande med skjutningar och flygverksamhet i samverkan med 
utländska flygstridskrafter.  
Vad har Region Jönköping gjort till dags dato?  
Samt vad återstår att göra 
 
Robert Anderson (SD) har från Sverigedemokraterna inkommit 
med följande frågor: 
Hur många laddstationer finns det för elbilar på Ryhov för 
anställda och besökare?  
Hur många nya laddstationer är planerade? 
 
Frågorna kommer att besvaras vid kommande sammanträde. 

§66  Nationell strategi för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft 
Diarienummer: RJL 2019/934 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande redovisning som svar till 
Regeringskansliet inklusive nedanstående tillägg. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att inkomma till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med en redovisning av 
analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida 
regionala tillväxtarbetet i Jönköpings län. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-10 
• Missiv daterad 2019-04-01 
• Förslag till svar på erbjudande att inkomma med 

prioriteringar kring den framtida regionala 
tillväxtpolitiken och sammanhållningspolitiken, inklusive 
bilagor. 

• Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015-2020 

• Regeringsbeslut, 2018-11-01, N2018/05320/RTS 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalition för Jönköpings län att följande 
tillägg läggs in på sidan 5. 
”Det strukturerade arbetet med jämställd regional tillväxt ur ett 
intersektionellt perspektiv behöver utvecklas vidare och 
resurserna när det gäller forskning behöver öka”  
 
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag inklusive 
tillägg. 
 
Beslutet skickas till 
Regeringskansliet/Näringsdepartementet 
Kopia till Tillväxtverket  

§67  Delegationsordning - Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 2019-2022 
Diarienummer: RJL 2019/592 
 
Beslut  
Nämnden 

• Fastställer delegationsordning 2019-2022 i nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö att gälla från och med 2019-
04-23. 

 
Sammanfattning  
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande 
författningar och av regionfullmäktige beslutade policys samt 
ligga inom budgeterad ram/investeringsplan för berörd 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-10 
• Missiv daterad 2019-03-06 
• Delegationsordning nämnd för trafik, infrastruktur och 

miljö daterad 2019-03-06 
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Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli 

§68  Remiss - Trafikstrategi för Vetlanda kommun 
Diarienummer: RJL 2019/545 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Vetlanda 
kommun 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss. Region Jönköpings län anser att strategin är 
genomarbetad och framåtsyftande vilket ger en klar bild av 
målsättningar och visioner kring att förbättra Vetlanda kommuns 
förutsättningar till goda trafiklösningar både inom kommunen och 
med omvärlden. Region Jönköpings län ser fram emot att bidra 
till genomförandeplanerna i kommande trafikplan för Vetlanda. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-10 
• Missiv daterad 2019-03-28 
• Förslag till yttrande daterad 2019-03-28 
• Remiss för trafikstrategi för Vetlanda kommun 

 
Beslutet skickas till  
Vetlanda kommun - Tekniska kontoret 
 

§69  Remiss - Förslag till nya föreskrifter väg 26, 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2019/717 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Trafikverket. 
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Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss. Region Jönköpings län har inget att erinra utan 
anser att det är en logisk och naturlig åtgärd som Trafikverket bör 
genomföra 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-10 
• Missiv daterad 2019-03-12 
• Förslag till yttrande daterad 2019-03-12 
• Remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Jönköpings 

län 
 
Beslutet skickas till  
Trafikverket 

§70  Remiss - Upphörande av underhåll av spår 20 
och del av spår 6, driftplats Värnamo, bandel 
720, Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2019/804 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Trafikverket. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss. 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 2019-04-10 
• Missiv daterad 2019-03-12 
• Förslag till yttrande daterad 2019-03-12 
• Extern remiss – Upphörande av underhåll på spår 20, del 

av spår 6, driftplats Värnamo, bandel 720, Jönköpings län 
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Beslutet skickas till  
Trafikverket 

§71  Sekretess vid upphandling 
Carina Mattsson Sandberg vid upphandlingsenheten informerar 
om vikten av sekretess vid upphandlingsärenden.  
 
Vid dagens sammanträde har samtliga närvarande ledamöter och 
ersättare tagit del av information om offentlighet och sekretess vid 
offentlig upphandling och vilka lagkrav som gäller. 
 
Vid upphandlingsärenden ska det i protokollet framgå att ärendet 
är belagt med upphandlingssekretess och vilken tidsperiod som 
gäller. Det ska även noteras att samtliga beslutande ledamöter och 
övriga närvarande som har tagit del av informationen är 
införstådda med att sekretess gäller något som ordföranden 
tydliggör inför behandlingen av ärendet.  
 
På frågan om det behövs en särskild sekretessförbindelse som 
undertecknas av ledamöter och ersättare i TIM-nämnden? Ges 
svaret att så är inte nödvändigt.  

§72  Rapport från kurser och konferenser 
Sammanställning över ledamöternas deltagande vid kurser och 
konferenser, anmäls och läggs till handlingarna. 

§73  Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat och tackar  
Jönköpings länstrafik för rundvandring och för att nämnden fått 
nyttja Länstrafikens lokaler. 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 

 

Marcus Eskdahl (S) 
Ordförande 

Bengt Petersson (C) Robert Andersson (SD) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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