
 

PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 134-150 
Tid: 2019-10-15 kl.09.00- 14.25 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande:  
Marcus Eskdahl (S) ordförande 
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Matilda Henriksson (C) ers. Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Carl Fridolfsson (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) 
Tommy Bengtsson (V) 
Anders Bengtsson (M) ers. Carl-Johan Lundberg (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 
Ersättare:  
Krister Hansson Dahl (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Annica Nordqvist (MP) 
Willy Neumann (V) 
Lis Melin (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling  
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare  

§134  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Curt Carlsson (L) och Robert Andersson (SD) att 
justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

§135  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande 
tillägg: 

• Rapport från konferens tas upp under punkten övrigt. 
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§136  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

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

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

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

§140  Frågor 
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

§141  Informationsärenden och aktuellt 
Trafikdirektören informerar: 

• Anbudsöppning nya Krösatåg 
• Upphandling serviceresor, tilldelningsbeslut taget 
• Anbudspresentation stadstrafikupphandlingen 
• Nytt biljett och betalsystem, lansering av ny app 
• Biogasöverenskommelse 
• Positionspapper kollektivtrafik 

Regionala utvecklingsdirektören informerar: 
• Regiondialog tillväxtverket 
• Nordic Rail 
• Presentation sektionschefer inom regional utveckling 

 
Arbetet med handlingsplaner för regional utvecklingsstrategi 
fortgår, tidsplan, mål och aktiviteter redovisas.  
Nämndens ledamöter ges möjlighet att senast den 24 oktober 
komma med inspel till regionala utvecklingsdirektören inför den 
fortsatta beredningen. Beslut tas i nämnden den 19 november. 
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Trafikdirektören anmäler inkommen motion RJL 2019/2186 från 
Vänsterpartiet - Nattstopp i kollektivtrafiken.  
Nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med inspel inför 
den fortsatta behandlingen av motionen. 
Nämnden har en positiv inställning till motionen och en 
presentation av ”Kalmar-modellen” föreslås. 
 
Ett inriktningsbeslut angående tågdepå har fattats av  
Regionstyrelsen 2019-09-24; Beslut att godkänna påbörjan av 
förstudie av ny tågdepå med mål att i första hand bygga och äga 
depå samt köpa fastighetenNässjö 13:2 (Impen). Om köp av 
fastighet inte kan genomföras, ska fastigheten istället arrenderas.  
Nämnden ställer sig positiv till taget inriktningsbeslut. 
 
Lars Wallström och trafikdirektören informerar: 

• Delårsrapport januari-augusti 2019, verksamhetsområde 
Länstrafiken.  

• Månadsrapport och ekonomiskt läge per september. 
• Redovisning av kontrollmoment, kompletterande mätetal 

och indikatorer.  
 
Information kring dagens beslutsärenden redovisas för nämnden.  
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.55 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 

§142  Motion - Får man ta med hunden på resan? 
Modernisera färdtjänstreglerna nu! 
Diarienummer: RJL 2018/1267 
 
Beslut  
Nämnden beslutar 

• Att motionen anses vara besvarad. 
 
Sammanfattning  
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna 
föreslår i motionen: Får man ta med hunden på resan? 
Modernisera färdtjänstreglerna nu!  
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• Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till 

färdtjänst också rätt att ta med sig sitt husdjur. 
 
Nämnden har inhämtat synpunkter från Länsrådet för 
funktionsnedsättningar och Länspensionärsrådet och Nämndens 
ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel över 
motionen. Utifrån faktaunderlag tar presidiet fram förslag till 
beslut 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Motionssvar 2019-09-03 
• Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 
• Motionsunderlag 2019-08-19 
• Protokoll, Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF, 

2019-05-28 
• Protokollsutdrag Länspensionärsrådet, 2019-05-20 
• Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 

2019-04-23 
• 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 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Arnold Carlzon (KD) yrkar bifall till presidiets förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
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§143  Uppdrag - Sällskapsdjur på färdtjänstresor 
Diarienummer: RJL 2018/1267 
 
Beslut  
Nämnden beslutar 

• Ge regionledningskontoreret i uppdrag att under 2020 
utreda möjligheten att ta med mindre sällskapsdjur på 
färdtjänstresor, utifrån av presidiet framtagna medskick, 
med ett eventuellt införande 2021. 

 
Sammanfattning 
Presidiet i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har efter 
behandlingen av Motionen - Får man ta med hunden på resan? 
Modernisera färdtjänstreglerna nu! överlämnat nedanstående 
medskick angående förslaget om att medta sällskapsdjur på 
färdtjänstresor. 
 
- Att mindre husdjur kan ges möjlighet att ta med på 

färdtjänstresor.  
- Att djurägaren har ansvaret för husdjuret under hela resan.  
- Att husdjuret är placerat i säker bur/låda enligt föreskrivna mått  
   som djurägaren har ansvar för att ta med. 
- Att en egenavgift tas ut för medförande husdjur.  
- Att resa med husdjur beställs i god tid för planering av resan.  
- Att Länstrafiken redogör för när det är möjligt att införa.  
- Att en kostnadsberäkning tas fram. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 

§144  Delårsrapport per augusti 2019 - Region 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2019/178 
 
Beslut  
Nämnden 

• godkänner delårsrapport per augusti 2019 för de delar som 
avser nämndens ansvarsområden. 
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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 presidiet 2019-10-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01 
• Delårsrapport tertial 2, 2019  

 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§145  Handlingsprogram för transportinfrastruktur i 
Kalmar län 2020-2025 
Diarienummer: RJL 2019/1609 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region 
Kalmar län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att Region Kalmar 
län har tagit fram ett handlingsprogram för transportinfrastruktur. 
Handlingsprogrammet har en ambitiös målbild som kräver ett 
omfattande arbete och en gedigen finansiering för att förverkligas. 
Region Jönköpings län ser inga motsatsförhållanden i de 
målbilder eller aktiviteter som presenteras. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Missiv daterad 2019-08-27 
• Förslag till yttrande daterad 2019-10-15 
• Förslag – handlingsprogram Transportinfrastruktur i 

Kalmar län 2020-2025 
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Beslutet skickas till 
Region Kalmar län 

§146  Aktualitetsprövning av översiktsplan Vetlanda 
kommun 
Diarienummer: RJL 2019/2045 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Vetlanda 
kommun med nedanstående tillägg. 

Sammanfattning  
Vetlanda kommuns översiktsplan antogs i oktober 2010. Enligt 
Plan- och bygglagen ska kommunen minst en gång per 
mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell eller om den 
behöver arbetas om. En aktualitetsprövning skedde 2016 då 
Region Jönköpings län yttrade sig. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Missiv daterad 2019-09-06 
• Yttrande daterad 2019-10-15 
• Remis Aktualitetsprövning av Vetlanda kommuns 

översiktsplan 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jeanette Söderström (S) yrkar att följande tillägg läggs till 
yttrandet: 
”Region Jönköpings län vill framhålla vikten av att Vetlanda 
kommun uppmärksammar befintlig och framtida kollektivtrafik, 
samt övrig transportinfrastruktur, i planeringen för 
bebyggelseutveckling både på landsbygd (inklusive LIS-områden, 
Landsbyggds utveckling i strandnära lägen) och i tätort. Med 
bebyggelse avses både bostäder, förskolor och skolor, samt 
övriga verksamheter”. 
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
Beslutet skickas till 
Vetlanda kommun 
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§147  Remiss - Förslag till föreskrift om 
bärighetsklasser i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2019/2077 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Trafikverket. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser 
för Jönköpings län. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Missiv daterad 2019-09-06 
• Förslag till yttrande daterad 2019-10-15 
• Remiss: Förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län 

 
Beslutet skickas till 
Trafikverket 

§148  Remiss - Fördjupad översiktsplan för Jära / 
Svedbrandshult 
Diarienummer: RJL 2019/2055 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings 
kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Missiv daterad 2019-08-13 
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• Förslag till yttrande daterad 2019-10-15 
• Remiss: Fördjupad översiktsplan för Jära/Svedbrandshult  

 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun 

§149  Sammanträdesplan - Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2042 
 
Beslut  
Nämnden 

• Fastställer sammanträdesplan för 2020 för nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö enligt följande: 
21/1, 19-20/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6, 15/9, 13/10, 17/11 
samt 8/12. 

 
Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2020 har tagits fram för nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 
• Förslag till sammanträdesplan 2020 

 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

§150  Övrigt 
Anders Bengtsson (M) och Leif Andersson (C) rapporterar från 
sitt deltagande vid ett seminarium i Nässjö den 11 oktober 
angående utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd.  

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 

 

Marcus Eskdahl (S) 
Ordförande 

Curt Carlsson (L) Robert Andersson (SD) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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