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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00-15:15  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande 

Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Mikael Karlsson (L) ersätter vakant (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Liza Oswald (S) ersätter Carl Fridolfsson (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) 
Tommy Bengtsson (V) 
Gabriella Mohlin (S) ersätter vakant (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Berry Lilja (S) 
Emma Emanuelsson (MP) närvarande §§ 143-151 
Willy Neumann (V) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
 

Övriga Ulf Fransson t.f. Regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Ellinore Svan, bredbandssamordnare Region Halland § 151 
Ingemar Svensson, bredbandskoordinator § 151 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 151 
Mari Brander, Sektionschef internationellt samarbete § 151 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet § 151 
Daniel Modiggård, chefsstrateg Hallandstrafiken § 151 
Christine Leppänen, trafikchef Länstrafiken § 151 
Charlie Drab, tågchef Länstrafiken § 151 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00-15:15  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Bengt Sverlander (KD) 
 
 
 

 Tommy Bengtsson (V)  
 

 
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 §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 143  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Bengt Sverlander (KD) och Tommy Bengtsson (V) att 
justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 144  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 145  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 146  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2020/4 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 
Nämnden noterar, att svar från smittskydd  RJL 2020/2577 angående 
uppdrag som lämnades vid nämndsammanträdet 2020-11-17 om munskydd 
i kollektivtrafiken har inkommit. Svaret anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 147  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2020/1 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 148  
 
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 §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 149  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 Digitaliseringsdag, torsdagen den 10 december. 
En per parti ges möjlighet att delta. 

 Biogaswebbinarier den 26 november 
En per parti gavs möjlighet att delta. 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. Vid deltagande lämnas en återrapport 
till nämnden. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 150  
 
Frågor 
 
Följande fråga anmäls från Tommy Bengtsson (V): 
 
I en insändare i bla. J-P och Vetlanda -Posten beskriver Synskadades 
Riksförbund Jönköpings län stora problem med avsaknad av platsutrop och 
att inte kunna kommunicera detta med chauffören på Länstrafikens bussar .  
Likaså finner dom att det är ett otillgängligt biljettsystem , vilket utestänger 
synskadade och alla som inte kan hantera en smart telefon . Vi kan inte 
använda den som seende. 
För att kunna ringa , sms:a och läsa mail använder synskadade Siri och Siri 
kan inte köpa biljetter eller hitta busstider i appen beskriver skribenten 
problemet. Många behöver fungerande hållplatsutrop samt möjlighet att 
köpa biljetter på bussen för att kunna resa kollektivt ! 
 
Vänsterpartiet ställer frågan till länstrafiken om det går att göra åtgärder 
som underlättar för synskadade Att resa med kollektivtrafiken? 
 
Frågan besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 151  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Ellinore Svan, Region Halland och Ingemar Svensson, 
bredbandskoordinator vid Region Jönköpings län informerar om 
bredbandsarbetet och bredbandsmålen inom Regionsamverkan Sydsverige. 
Kartläggning och utbyggnadsbehov presenteras. 
 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling och Marie Brander 
sektionschef regional utveckling, informerar om programförslag för 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ERUF 2021-2027, Småland och 
öarna. Programmet skapar potential i det regionala tillväxtarbetet och är ett 
viktigt verktyg för att uppfylla de regionala utvecklingsstrategierna.  
 
Sektionschef Erik Bromander informerar om inriktningsunderlag och 
långsiktig infrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037. 
Information lämnas även om Trafikverkets regeringsuppdrag angående nya 
stambanor för höghastighetståg. 
 
T.f. Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson redogör för uppdrag, projekt 
och utförda insatser under Coronapandemin. 
 
Daniel Modiggård, chefsstrateg vid Hallandstrafiken informerar om 
Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan för kollektivtrafik och den 
gränsöverskridande persontågstrafiken. Strategi för trafikering  med 
persontåg och tågfordon i Sydsverige redovisas. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.00. 
 
Charlie Drab, tågchef vid Länstrafiken informerar om tilldelningsbeslut för 
Krösatågen med trafikstart december 2021. 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
T.f. Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson informerar om 
ledningssystem om den fortsatta processen för att fullfölja den regionala 
utvecklingsstrategin och dess delstrategier.  
 
Trafikdirektören lämnar lägesrapport inför beslut av regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Överlag har positiva omdömen om 
programförslagets innehåll och struktur inkommit. 
 
Camilla Holm, budgetchef redovisar preliminär månadsrapport per 
november. 
 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
2
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 152  
 
Remiss - Översiktsplan Motala kommun 2040 
Diarienummer: RJL 2020/2160 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Motala kommun.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över samråd av Motala 
kommuns översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-23  
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08  
 Översiktsplan Motala kommun  

Beslutet skickas till 
Motala kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 153  
 
Samråd - Planprogram för Habo centrum 
Diarienummer: RJL 2020/2296 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Habo kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
samrådsförslaget av planprogram för Habo centrum. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-23 
 Missiv daterad 2020-11-13 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08 
 Förslag till planprogram för Habo centrum  

Beslutet skickas till 
Habo kommun 

Beslutets antal sidor 
1

15



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 143-157 

Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 154  
 
Samråd - Riktlinjer för bostadsförsörjning Habo 
kommun 2021-2024 
Diarienummer: RJL 2020/2297 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Habo kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
samrådsförslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram för Habo kommun. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-23 
 Missiv daterad 2020-11-19 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08 
 Samrådsförslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Habo 

kommun daterat 

Beslutet skickas till 
Habo kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 155  
 
Remiss - Förslag till planprogram för Råslätt 
Diarienummer: RJL 2020/2392 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
samrådsförslaget av planprogrammet för Råslätt. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-23 
 Missiv daterad 2020-11-09 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08 
 Förslag till planprogram för Råslätt  

Beslutet skickas till 
Jönköpings kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 156  
 
Förlängning beslut - ensamåkning i samband med 
färdtjänstresa och sjukresa 
Diarienummer: RJL 2020/2404 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande förslag att förlänga tiden för tillfälligt beslut 
angående ensamåkning för personer som är 70 år eller äldre i 
samband med färdtjänstresa och sjukresa.  

Sammanfattning  
Det tillfälliga beslutet innebär att: 

 personer som är 70 år eller äldre åker ensamma i fordonet i samband 
med färdtjänstresa/sjukresa. Undantag är de kunder tillhör en 
förutbestämd grupp och då kan viss och begränsad samåkning ske. 

 ordinarie regelverk för färdtjänst och sjukresa gäller för övrigt. 
 regeländringen ang. ensamåkning är endast tillfällig och gäller under 

pandemin covid-19 men dock längst till och med 2021-05-31.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-23 
 Tjänsteskrivelse daterad 2002-11-04 
 RJL 2020/1005, 1006 ordförandebeslut ensamåkning med färdtjänst 

och sjukresa 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2020-12-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 157  
 
Avslutning 
 
Nämnden riktar ett särskilt tack och en hälsning till de ledamöter för 
Moderaterna som valt att lämna nämnden. 
 
Ordföranden tackar för det gångna året och önskar samtliga tjänstemän och 
ledamöter en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Nämndens ledamöter önskar ordföranden detsamma. 

Beslutets antal sidor 
1

19


	Protokoll förstasida
	Val av protokollsjusterare
	Beslut NTIM 2020-12-08
Val av protokollsjusterare

	Fastställande av dagordning
	Beslut NTIM 2020-12-08
Fastställande av dagordning

	Föregående mötesprotokoll
	Beslut NTIM 2020-12-08
Föregående mötesprotokoll

	Anmälan av informationshandlingar
	Beslut NTIM 2020-12-08
Anmälan av informationshandlingar

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut NTIM 2020-12-08
Anmälan av delegationsbeslut

	Inkomna remisser, promemorior och motioner
	Beslut NTIM 2020-12-08
Inkomna remisser, promemorior och motioner

	Kurser och konferenser
	Beslut NTIM 2020-12-08
Kurser och konferenser

	Frågor
	Beslut NTIM 2020-12-08
Frågor

	Aktuell information
	Beslut NTIM 2020-12-08
Informationsärenden och aktuell information
	Sida 1
	Sida 2


	Remiss - Översiktsplan Motala kommun 2040  
	Beslut NTIM 2020-12-08
Remiss - Översiktsplan Motala kommun 2040  

	Samråd - Planprogram för Habo centrum
	Beslut NTIM 2020-12-08
Samråd - Planprogram för Habo centrum

	Samråd - Riktlinjer för bostadsförsörjning Habo kommun 2021-2024
	Beslut NTIM 2020-12-08
Samråd - Riktlinjer för bostadsförsörjning Habo kommun 2021-2024

	Remiss - Förslag till planprogram för Råslätt
	Beslut NTIM 2020-12-08
Remiss - Förslag till planprogram för Råslätt

	 Förlängning beslut - ensamåkning i samband med färdtjänstresa och sjukresa
	Beslut NTIM 2020-12-08
 Förlängning beslut - ensamåkning i samband med färdtjänstresa och sjukresa

	Övriga frågor
	Beslut NTIM 2020-12-08
Avslutning


