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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 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. 
Lena Ahnstedt (C) 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) 
Mikael Karlsson (L) ersätter Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) 
Tommy Bengtsson (V) 
Irene Oskarsson (KD) ersätter vakant (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Berry Lilja (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Erik Lagärde (KD) närvarande §§ 1-9 
Emma Emanuelsson (MP) 
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 
Carlos Pettersson, enhetschef energikontoret § 9 
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken § 9 
Lars Wallström, controller § 9 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet § 9 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. kl:09:00-15:15  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Bengt Petersson (C) 
 
 
 

 Robert Andersson (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 §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 1  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Bengt Petersson (C) och Robert Andersson (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 2  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 3  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 4  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2021/17 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 5  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2021/13 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 6  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 7  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 Stora infradagen den 29 januari 2021. 
Samtliga, ledamöter och ersättare ges möjlighet att delta. 
 
Vid nämnden i februari kommer två stycken remisser gällande 
Länsstyrelsens åtgärdsprogram om klimatet behandlas. 
I ärendet anordnar Länsstyrelsen informationstillfällen för beslutsfattare och 
politiker. 

 2 februari kl. 10.00-11.00 
 10 feb kl. 13.00-14.00 

Nämnden föreslår att två från den politiska ledningen och två från 
oppositionen ges möjlighet att delta vid informationstillfällena. 

Beslutets antal sidor 
 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 8  
 
Frågor 
 
Tommy Bengtsson (V) har vid nämndsammanträdet den 8 december 
inkommit med en fråga. Om det går att göra åtgärder som underlättar för 
synskadade att resa med kollektivtrafiken? 
 
Frågan besvaras av Trafikdirektören. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 9  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Carlos Pettersson, enhetschef vid Energikontoret Norra Småland informerar 
om verksamheten som är rådgivande för näringsliv, kommuner och regionen  
gällande bl.a. energieffektivisering och förnybar energi. 
 
Anna-Karin Malm serviceresechef, Länstrafiken redogör för inkommen 
skrivelse från Patientnämnden om hur skyddad identitet vid beställning av 
färdtjänst/sjukresa hanteras. 
 
Lars Wallström informerar om dagens beslutsärende, intern kontrollplan 
2021, syfte inriktning och kontrollmoment redovisas. 
 
T.f Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson informerar: 

 Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin fortgår. 
 Tillsättning av ny regional utvecklingsdirektör pågår. 

 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar: 

 Tilldelningsbeslut i trafikupphandlingen Krösatågen och Kustpilen 
har tilldelats SJ AB, Vy Tåg har överprövat upphandlingen och 
därmed kan avtal ej tecknas. 

 Skador på flera tågfordon leder till fordonsbrist och inställda turer. 
 Munskydd i kollektivtrafiken en rekommendation from den 7 

januari. 
 Diskussion förs om sjukresa i samband med vaccinering. 
 Övergripande justeringar i regionbusstidtabellen från och med 

december 2020 redovisas. 
 Arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet fortgår. 

 
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport per december 2020. 
resultat, kostnadsutveckling och budgetavvikelser presenteras. 
 
Trafikdirektören redogör för budget och verksamhetsplan 2021 för  
Länstrafikens verksamhetsområde. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.10 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.15. 
 
Erik Bromander informerar om dagens beslutsärende, remiss -
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-
2033/2037. Underlagen utgör ett första steg mot en ny nationell plan samt  
länsplaner och syftar till att ge ett underlag till regeringens 
infrastrukturproposition 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 10  
 
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade. 
Diarienummer: RJL 2020/883 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår  

 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa 
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken. 

 
Motionen har behandlats i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, där 
nämndens ledamöter har getts möjlighet att komma med inspel över 
motionen. Länsrådet för funktionsnedsatta har getts möjlighet att yttra sig 
över motionen. Efter behandling i presidiet föreslås att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-01-12 
 Yttrande Länsrådet för funktionsnedsatta 2020-12-16 
 Protokollsutdrag TIM nämnden 2020-09-15 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionssvar 2020-09-01 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Tommy Bengtsson (V) överlämnar följande protokollsanteckning, vilken 
godkänns av ordföranden: 
Vänsterpartiet anser att det finns flera bra delar i motionen, men vi har 
större ambitioner än de som framgår av motionen. I vårat budgetförslag 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

fastslog vi en väg mot nolltaxa för alla invånare i regionen, där vi tillsköt 
avgörande resurser för ändamålet. Tyvärr fick vi inte gehör för det. Med 
anledning av att vi har en egen plan för ett införande av nolltaxa så kommer 
vi avstå från att rösta i ärendet, istället hänvisar vi till vår budget och 
flerårsplan för 2021-2023.  
 
Anders Gustafsson (SD) och Robert Andersson (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Leif Andersson (C) yrkar bifall till presidiets förslag om att avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag mot 
Sverigedemokraternas förslag om bifall till motionen och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag, om att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 11  
 
Intern kontrollplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2492 

Beslut  
Nämnden 

1. Fastställer intern kontrollplan för 2021. 
2. Eventuella egna kontrollmoment för nämnden trafik, infrastruktur 

och miljö tas upp vid nästkommande sammanträde för interna 
kontrollmoment. 

Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den 
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2021. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12 
 Missiv daterat 2020-12-01 
 Intern kontrollplan 2021 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 12  
 
Remiss - Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 
och 2022-2037 
Diarienummer: RJL 2020/2368 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverkets remiss 
av ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 alt. 2022-2037” med Trafikverkets 
diarienummer I2020/02739.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
ärenden. Region Jönköping läns har inhämtat synpunkter från länets 
kommuner och sammanvägt dessa till ett regiongemensamt yttrande. Bland 
annat framhålls vikten av underhåll och vidmakthållande av infrastrukturen, 
att beslutade åtgärder ska genomföras samt att avtalet med 
Sverigeförhandlingen ska hållas.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12 
 Missiv daterad 2021-01-08 
 Förslag till yttrande daterad 2021-01-26 
 Rapport - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen 

för perioden 2022-2033 och 2022-2037 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Leif Andersson (C) och Simon Johansson (S) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 13  
 
Budget och verksamhetsplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Noterar förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag 
och lägger dem till handlingarna. 

2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2021 för 
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik och lägger dem till 
handlingarna. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget 
och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 angivit att respektive 
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 
2020. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29  
 Budget och verksamhetsplan 2021 för verksamhetsområde 

Jönköpings Länstrafik 
 Budget och verksamhetsplan 2021 för Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion 
 Budget och verksamhetsplan 2021 för verksamhetsstöd och service 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Tommy Bengtsson (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i 
beslutet. 
Leif Andersson (C) och Lena Ahnstedt (C) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Ekonomi 
Verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik - stab 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 14  
 
Val av politisk referensgrupp - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Diarienummer: RJL 2019/2969 

Beslut  
Nämnden 

 Beslutar att ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Sammanfattning  
Tillsättning av en politisk referensgrupp som följer arbetet med inkomna 
remissvar till kommande regionalt trafikförsörjningsprogram har varit uppe 
för diskussion. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att punkten val av politisk referensgrupp utgår från 
dagens sammanträde och att frågan tas upp vid kommande presidium. 
 
Arnold Carlzon (KD) och Mikael Karlsson (L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 15  
 
Övriga frågor 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 beslutar håller ett utökat sammanträde från eftermiddagen den 29-30 
mars 2021.  

Sammanfattning  
Ett utökat digitalt sammanträde för nämnden föreslås, för att fördjupa sig i 
framtidens kollektivtrafik. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
1
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