
 

PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 170-185 
Tid: 2019-12-10 kl.09.00-15.35 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande:  
Marcus Eskdahl (S) ordförande 
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. närvarande §§ 170-179 
Matilda Henriksson (C) ers. Leif Andersson (C) §§ 180-
185 
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Carl Fridolfsson (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) närvarande §§ 170-179 
Annica Nordqvist (MP) ers. Etelka Huber (MP) §§ 180-
185 
Tommy Bengtsson (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 
Ersättare:  
Berry Lilja (S) 
Liza Oswald (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Matilda Henriksson (C) 
Annica Nordqvist (MP) 
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 
Maria Cannerborg, miljöchef §§ 170-179 
Malin Skreding Hallgren, utvecklingsledare Qulturum   
§§ 170-179 
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Erik Andersson, trafikutvecklare Länstrafiken §§ 170-179 
Anna Olsson, sektionschef hållbarhet § 179 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§170  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Simon Johansson (S) och Carl-Johan Lundberg 
(M) att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

§171  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

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

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

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

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

§176  Anmälan av kurser och konferenser 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och 
konferenser: 

• Transportforum 2020 den 8-9 januari 2020 i Linköping 
En ledamot från den politiska ledningen och en ledamot 
från oppositionen ges möjlighet att delta. 

• Jämställdhetsforum den 5-6 februari 2020 i Jönköping 
En ledamot per parti ges möjlighet att delta. 
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§177  Rapport från kurser och konferenser 
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid 
kurser och konferenser anmäls och läggs till handlingarna. 

§178  Fråga 
Svar på inkommen fråga från Robert Andersson (SD); 
Går det att minska ner antalet busshållplatser i centrala 
Jönköping? På sina håll så är det tätt mellan dem. 
Anmäls och läggs till handlingarna 

§179  Informationsärenden och aktuellt 
Maria Cannerborg, miljöchef och Malin Skreding Hallgren, 
utvecklingsledare vid Qulturum, informerar om remissutgåva, 
nytt program för hållbar utveckling 2021-2025. 
Framgångsfaktorer och övergripande mål m m redovisas, beslut 
om remissutgåvan tas i nämnden i februari. 
 
Trafikutvecklare Erik Andersson informerar om remissutgåva för 
regionalt trafikförsörjningsprogram. Beslut om remissutgåvan tas 
i nämnden i januari. Öppna kommunsamråd planeras efter 
årsskiftet: 15/1– Gnosjö, 27/1 – Jönköping, 11/2 – Tranås,  
17/2 – Aneby, 25/2 – Habo, 26/2 – Eksjö, 18/3 – Värnamo,  
31/3 – Gislaved, 1/4 – Mullsjö, 8/4 – Vetlanda, 14/4 – Vaggeryd, 
15/4 – Nässjö, 16/4 – Sävsjö.  
 
Trafikdirektören informerar: 

• Invigning elbusslinje 17 
• Lansering nytt biljett och betalsystem under 2020 
• Stadsbussupphandling Jönköping trafikstart juni 2021 

 
Regionala utvecklingsdirektören informerar: 

• Beslut om digitaliseringsstrategi tas i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Tillväxtverket villkorsbrev  
• Ny nationell utredning om strandskyddet 

 
Anna Olsson presenterar förslag till regional bredbandsstrategi 
vars syfte är att ange riktningen för det regionala 
bredbandsarbetet. Frågor besvaras. 
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Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.10 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 
 
Trafikdirektören redogör för verksamhetsplan 2020, aktiviteter 
och strategiska mål. 
 
Lars Wallström redogör för ekonomiskt resultat per november. 

§180  Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt 
uppkopplat 2025 
Diarienummer: RJL 2018/2706 
 
Beslut  
Nämnden föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi - 
Jönköping län helt uppkopplat 2025. 

2. Stryka meningarna på sida 24: 
Detta kan innebära att regionala medel tillförs 
 
I de fall som kommunera har ett stadsnät så är det viktigt 
att skilja på den strategiska rollen för 
bredbandsutvecklingen i kommunen och bolagets 
verksamhet. 

3. I strategin lägga till: I det fortsatta arbetet med 
bredbandsstrategin beakta införandet av 5G i länet. 
 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån 
för eget yrkande. 
 
Sammanfattning  
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 
2025 redovisar nationellt, regionalt och lokalt ansvar för 
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad och uppdelat i 
tidsperspektiv. Den beskriver nyttan för invånare och näringsliv 
samt redovisar behovet av ledarskap på olika nivåer. 
Handlingsplan skall utarbetas i nästa fas. 
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18 
• Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en 

bredbandsstrategi 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordförande föreslår att följande meningar stryks på sid 24: 
Detta kan innebära att regionala medel tillförs. 
och 
I de fall som kommunera har ett stadsnät så är det viktigt att 
skilja på den strategiska rollen för bredbandsutvecklingen i 
kommunen och bolagets verksamhet. 
 
Därefter föreslår ordföranden att följande text läggs till i strategin: 
Att i det fortsatta arbetet med bredbandsstrategin beakta 
införandet av 5G i länet. 
 
Eva Nilsson (M) ställer sig bakom ordförandens förslag och 
lämnar för Moderaterna följande yrkande: 
Moderaterna ser att bredbandsstrategin kompletteras med en 
kostnadsplan för att uppnå satta mål. Vi ser vidare att tidsplanen 
för att uppnå satta mål revideras så att tidsramar mer realistiskt 
kan följas.  
 
Arnold Carlzon (KD) och Bengt Petersson (C) yrkar bifall till 
ordförandens förslag, samt yrkar avslag på Moderaternas yrkande. 
 
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till moderaternas 
tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
På Ordförandens fråga om nämnden bifaller föreliggande förslag 
med de två strykningarna och tillägget om 5 G, beslutar nämnden 
bifalla ordförandens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Moderaternas tilläggsyrkande under 
proposition och finner att nämnden avslår förslaget. 
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Beslutet skickas till  
Regional utveckling 

§181  Översiktsplan Habo kommun 
Diarienummer: RJL 2019/2563 
 
Beslut  
Nämnden  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Habo 
kommun. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss Översiktsplan 2040 Habo kommun. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-21 
• Missiv daterad 2019-11-07 
• Förslag till yttrande daterad 2019-12-10 
• Utställning Översiktsplan 2040 Habo kommun 

 
Beslutet skickas till  
Habo kommun 

§182  Budget och verksamhetsplan 2020 - Nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö 
Diarienummer: RJL 2019/169 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt 
budgeterade anslag. 

2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2020 
för verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik. 

3. Att inledningen i verksamhetsplan 2020 för 
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik kompletteras 
med hållbart resande enligt budget 2020. 

4. Att jämställdhetsperspektivet tydligt införlivas i aktuella 
verksamhetsplaner enligt budget 2020. 
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5. Att i verksamhetsplan för regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion komplettera med ett riktat 
miljöprojekt för att minska andel läkemedelsrester i 
vattnet enligt budget 2020.  

 
Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i 
beslutad budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-
2022 angivit att respektive nämnd ska konkretisera 
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2019 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-11-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25  
• Budget och verksamhetsplan 2020 för verksamhetsområde 

Jönköpings Länstrafik 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår följande kompletteringar: 
- Att inledningen kompletteras med hållbart resande enligt budget 

2020.  
- Att jämställdhetsperspektivet tydligt införlivas i aktuella 

verksamhetsplaner. 
- Komplettera med riktat miljöprojekt för att minska andel  

läkemedelsrester i vattnet.  
 
Förslagen bifalls av nämnden. 
 
Beslutet skickas till  
Verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik – stab 
Regionledningskontoret – Ekonomi 

§183  Övrigt 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att besvara inkommen 
Remiss RJL 2019/2763 Målbild 2040 för Region Östergötlands 
engagemang i regionaltågtrafik. 
 
Nämnden ska i februari ta beslut om yttrande över remissen och 
vid nämndsammanträdet i januari ges möjlighet att lämna inspel. 
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§184  Svar på skrivelse  
Diarienummer: RJL 2019/236 
 
Chaufförerna på Länstransporter i Region Jönköpings län har 
lämnat en skrivelse till ansvariga politiker för Länstrafiken och 
Beställningscentralen. 
Regionala utvecklingsdirektören redovisar svar på inkommen 
skrivelse som anmäls till nämnden. 

§185  Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl. 15.30.  
Ordföranden tackar för det gångna året och önskar samtliga en 
God Jul och Gott Nytt År. 
 
Nämndens ledamöter önskar detsamma.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Marcus Eskdahl 
Ordförande 

Simon Johansson (S) Carl-Johan Lundberg (M) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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