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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00-12:20  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande 

Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Anders Bengtsson (M) ers. Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) §§ 130-139 
Irene Oskarsson (KD)  ers. Arnold Carlzon (KD) §§ 140-142 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Liza Oswald (S) ers. Carl Fridolfsson (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) 
Willy Neumann (V) ers. Tommy Bengtsson (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Lis Melin (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) §§ 130-139 
 

Övriga Ulf Fransson t.f. Regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet §§ 
130-139 
Björn Hättström, projektledare IT-centrum 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00-12:20  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Simon Johansson (S) 
 
 
 

 Anders Gustafsson (SD)  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 130  
 
 Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk. Med anledning av att sammanträdet 
hålls digitalt närvarar även Björn Hättström från IT-centrum för att 
säkerställa tekniken under sammanträdet. 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Simon Johansson (S) och Anders Gustafsson (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 131  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 132  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 133  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2020/4 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 134  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2020/1 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 135  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 136  
 
Kurser och konferenser 
 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 Region Jönköpings läns miljödag den 10 november.  
En per parti gavs möjlighet att delta. 

 Sakråd, genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken i 
Sverige. 
Leif Andersson (C) deltog och avlämnar rapport om sitt deltagande. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 137  
 
Frågor 
 
Följande frågor har anmälts vid nämndsammanträdet 2020-10-13 § 120. 

 Anmäld fråga från Vänsterpartiet gällande busstider och tåg besvaras 
av trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg.  

 Anmäld fråga från Vänsterpartiet gällande riksväg 31, besvaras av 
sektionschef, Erik Bromander.  

 Anmäld fråga från Vänsterpartiet gällande skyddet av Vättern, 
besvaras av sektionschef, Peter Friberg. 

 
Inkommen fråga: 

 Robert Andersson (SD) har inkommit med följande fråga: 
Elektrifiering av vägar är det som verkar vara framtiden, som start 
vore det bra att börja med centrala Jönköping för busstrafiken. Hur 
genomförbart är det och vad skulle det kunna kosta? 
 

Frågan besvaras av trafikdirektören. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 138  
 
Informationsärenden och aktuellt 
 
Ulf Fransson t.f. Regional utvecklingsdirektör och Peter Friberg, 
sektionschef samordning, uppföljning och analys informerar: 

 Regional utvecklingsstrategi, ledningssystem och handlingsplan, 
redovisas i nämnden i december. 

 Beredningsgrupp regionsamverkan Sydsverige. 
 Företagsbarometern. 
 Redovisning och uppföljning av projekt. 
 Positionspapper infrastruktur RSS. 

 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
informerar: 

 Hearing med Trafikverket angående nya stambanor har ägt rum där 
tre utredningsalternativ har presenterats.  

 Förslag till yttrande till Trafikverket angående nya stambanor för 
höghastighetståg presenteras.  
 

Nämnden ställer sig bakom redovisningen och förslag till yttrande till 
Trafikverket. 
 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör informerar: 

 Gratisåkande i kollektivtrafiken har ökat.  
 Handlingsplan kollektivtrafik. 
 Samverkan och dialog med kommunerna. 
 Inkomna remissyttranden avseende trafikförsörjningsprogram 2021-

2035. 
  
Lansering av nytt biljett- och betalsystem har blivit försenat och 
kostnaderna har ökat på grund av överprövade upphandlingar av 
mobilapplikationerna, nya riktlinjer kring lagring av data och 
Coronapandemin. 
Nämnden påpekar att kostnaderna för projektet inte får rusa i väg, men att  
det är av stor vikt att projektet avslutas och att införande av det nya 
biljettsystemet påbörjas. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Budgetchef Camilla Holm, presenterar månadsrapport per oktober 2020. 
 
Samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
2
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 139  
 
Uppdrag 

Beslut  
Regioledningskontoret 

 Ges i uppdrag att höra med smittskyddsläkare om munskydd kan 
vara ett komplement för att hindra smittspridningen av Covid-19 i 
kollektivtrafiken. 

Sammanfattning  
Med anledning av ökad smittspridning av Covid -19 har frågan om att 
använda munskydd i kollektivtrafiken varit uppe för diskussion. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 140  
 
Fördjupad översiktsplan Värnamo stad 
Diarienummer: RJL 2020/1941 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Värnamo kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till ny fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-10-23 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-09 
 Förslag till yttrande daterad 2020-11-17 
 Förslag till fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort 

Beslutet skickas till 
Värnamo kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 141  
 
Cykelväg Vetlanda-Korsberga 
Diarienummer: RJL 2020/2187 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande förslag om att finansiera gång- och 
cykelväg Vetlanda-Korsberga ur regional transportplan.  

Sammanfattning  
Investeringen avser asfalterad gång- och cykelväg mellan Vetlanda och 
Korsberga på befintlig, nedlagd banvall. Beräknad kostnad ligger på ca 20 
mnkr, medfinansieringen utgörs av kommunens övertagande av 
infrastrukturen. Åtgärden ligger utanför de prioriterade stråken för 
investeringar längs statlig väg, regionala cykelstråk, men investeringen kan 
genomföras kostnadseffektivt och snabbt, projekt kan komma i produktion 
tidigt och det ger en god spridning över länet. Det finns även utrymme i 
budgeten att genomföra den utan att de prioriterade stråken bedöms bli 
lidande.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-10-23 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Anders Bengtsson (M), Willy Neumann (V) och Leif Andersson (C) yrkar 
bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 130-142 

Tid: 2020-11-17 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 142  
 
Övriga frågor 
 
Inför kommande nämndsammanträden önskar nämnden få fördjupad 
information om framtidens resande kopplat till nya drivmedel. 

Beslutets antal sidor 
1
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