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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00-15:50  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande 

Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Malin Ramlöv (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) 
Tommy Bengtsson (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Berry Lilja (S) 
Liza Oswald (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Lena Ahnstedt (C) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Elisabeth Werner (SD) 
 

Övriga Ulf Fransson t.f. Regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Maria Cannerborg, miljöchef § 24 
Lars Wallström, controller § 24 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet § 24 
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken § 24 
Ida Vigrell, facilitator §§ 16-24 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00-15:50  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Curt Carlsson (L) 
 
 
 

 Carina Källman (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 16  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk. Samtliga närvarande noteras. 
 
Nämnden utser Curt Carlsson (L) och Carina Källman (M) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 17  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 18  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 19  
 
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 §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 20  
 
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 §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 21  
 
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 §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 22  
 
Kurser och konferenser 

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

 Biogas 2021, Guldruschen, 1-2 mars 
Leif Andersson (C) samt ytterligare en från oppositionen föreslås 
delta. 

 Digitalt seminarium om fossilfria bränslen och elektrifiering med 
lokalt fokus den 10 mars. 
Två från den politiska ledningen och två från oppositionen ges 
möjlighet att delta. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 23  
 
Frågor 
 
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 24  
 
Information om dagens beslutsärenden 
 
Miljöchef Maria Cannerborg informerar om dagens beslutsärenden, 
Remisserna; minskad klimatpåverkan 2021-2025, samt åtgärdsprogrammet 
anpassning till ett förändrat klimat från Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
Controller Lars Wallström redogör för genomförda kontrollmoment 2020 
som genomförts inom ramen för den interna kontrollplanen. Resultat av 
kontrollmomenten samt förslag till åtgärder redovisas. 
 
T.f Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson informerar: 

 Karin Hermansson, ny regional utvecklingsdirektör börjar den 17 
maj. 

 Flertalet rekryteringar pågår inom regional utveckling. Ny 
kulturchef, ekonomichef regional utveckling, verksamhetschef 
Tenhults naturbruksgymnasium, verksamhetschef Smålands musik 
och teater. 

 Information till nämnden i mars, nationell- och regional plan samt 
nya stambanor. 
 

Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar: 
 Möjlighet att åka sjukresa i samband med vaccinering mot Covid-19. 
 Intäktstapp för kollektivtrafiken 2021. 
 Resandet i januari 2021 ca 64 % lägre än i januari 2020. 
 Restriktioner vid långväga kollektivtrafik genomförs med stöd av 

pandemilagen. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.15 för lunch och återupptas kl. 13.00. 
 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
informerar om post- och telestyrelsen tidsplan och statligt stöd för 
bredbandsutbyggnad. Kartläggning görs tillsammans med kommunerna. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Anna-Karin Malm, serviceresechef vid Länstrafiken informera om 
upphandling serviceresor 2022 med trafikstart 2022-09-01. Tilldelning 
planeras dec/januari 2021. 
 
Sektionschef Peter Friberg redogör för villkorsbeslut 2020. Regionen ska   
följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala 
tillväxtarbetet till regeringen. 
 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg återrapporterar kontrollmoment 2020, 
redovisning och säkring av biljettintäkter. 
 
Nämnden föreslår att man under 2021 fortsatt följer upp säkringen av 
biljettintäkter under 2021.  
Presidiet återkommer med ett konkret förslag till nämnden. 
 
Budgetchef Camilla Holm och trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg redogör för  
fördelning av budget 2021 för Länstrafiken. Intäkter, kostnader, nyckeltal 
och skattesubventionsgrad redovisas. 
 
Information om verksamhetsberättelse Länstrafiken 2020.  

 Resandet i den allmänna kollektivtrafiken minskade med 39 % 
 Intäktsbortfall pga. resandeminskningen 
 Antalet serviceresor har minskat med 29 % 
 Ekonomiskt resultat -22,2 mnkr 

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

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 25  
 
Remiss - Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
Diarienummer: RJL 2020/2804 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

Reservation 
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan”. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet men ser ett 
behov av förtydliganden, kompletteringar samt en höjning av 
ambitionsnivån inom vissa områden. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-10 
 Missiv daterad 2021-02-10 
 Förslag till yttrande 2021-02-23 
 Bilaga förslag till yttrande i svarsfil ”Yttrande, minskad 

klimatpåverkan 2021-2025” 
 Remiss åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan” 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) yrkar för Moderaterna följande:  
Att deltagande aktörer fastställer sina egna mål. Ta därför bort de två sista 
meningarna i första stycket Pkt 16.4 under punkt 1: ”I programmet anges 
att åtgärderna ska vara "kraftfulla, gemensamma och effektfulla” men i 
nuvarande åtgärdsformulering finns ingen ambitionsnivå angiven utan det 
är upp till deltagande aktör att fastställa egna mål.” samt ”Det bedöms inte 
vara tillräckligt effektfullt för att kunna lösa klimatkrisen.”  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Leif Andersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på Per-
Allan Axéns ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Per-Allan Axéns 
ändringsförslag och finner föreliggande förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 26  
 
Remiss - Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat 
Diarienummer: RJL 2020/2547 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande med bilagor som svar till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Anpassning till ett förändrat klimat”. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärderna i programmet, men 
ser ett behov av justering med avseende på en av åtgärderna som berör 
Region Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-10 
 Missiv daterad 2021-02-10 
 Förslag till yttrande 2021-02-23 
 Bilaga till yttrande i svarsfil ”Yttrande, anpassning till ett förändrat 

klimat” 
 Ny formulering av åtgärd 52 "Åtgärd 52, teknisk försörjning" 
 Remiss åtgärdsprogram ”Anpassning till ett förändrat klimat” 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ Paragrafer 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 27  
 
Uppföljning - Intern kontrollplan 2020 
Diarienummer: RJL 2019/3004 

Beslut  
Nämnden 

1. godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2020. 
2. För nämnden egna specifika kontrollmoment tas upp vid kommande 

sammanträde. 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan 
som nämnden beslutat för 2020. Rapporten redovisar resultat av 
kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-10 
 Missiv daterat 2021-01-14. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2020, rapport. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att för nämnden egna specifika kontrollmoment tas 
upp till kommande sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 28  
 
Remiss - Översiktsplan 2035 Ljungby kommun 
Diarienummer: RJL 2021/124 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Ljungby kommun och 
Länsstyrelsen i Kronoberg. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av 
Ljungby kommuns översiktsplan. 
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har från Region Jönköpings län begärt in 
synpunkter på  Översiktsplan 2035 Ljungby kommun . Länsstyrelsen 
ansvarar för att samordna statliga intressen och ställa samman inkomna 
synpunkter i ett granskningsyttrande som lämnas till kommunen. Region 
Jönköpings län har tidigare yttrat sig direkt till Ljungby kommun 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2021-02-12 
 Förslag till yttrande,  Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-

02-23 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-01-10 
 Missiv daterad 2021-01-27 
 Förslag till yttrande, Ljungby kommun daterad 2021-02-23 
 Granskningsförslag ny översiktsplan Ljungby kommun 

Beslutet skickas till 
Ljungby kommun 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 29  
 
Verksamhetsberättelse 2020  
Diarienummer: RJL 2020/86 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. godkänner verksamhetsberättelse för 2020 avseende 
verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde. 

2. Föreslår att handläggningstiden för färdtjänsthandläggning ses över. 

Sammanfattning  
I december 2019 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2020 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-19 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10 
 Verksamhetsberättelse 2020 Länstrafiken 
 Verksamhetsberättelse 2020 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion – för information 
 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsstöd och service  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) överlämnar från Moderaterna följande 
protokollsanteckningar: 
Protokollsanteckning 1: Moderaterna anser att storleken på leverantör i 
sig ej ska ha betydelse för om Länstrafiken kontrakterar dem eller ej. 
Tvärtom kan små lokala leverantörer många gånger bättre och billigare 
utföra sina tjänster på landsbygden.  
 
Protokollsanteckning 2: Målet för tjänsteresor med flyg bör uttryckas som 
en procent av den önskade reduktionen. Att sätta noll som mål förbjuder i 
princip medarbetarna från alla flygresor vilket kan vara kontraproduktivt 
för verksamhetens utförande. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Protokollsanteckning 3: Statsbidrag och övriga extraordinära intäkter bör 
specificeras och inte läggas in under ”övriga intäkter” 
 
Protokollsanteckningarna godkänns av ordföranden. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 30  
 
Val av politisk referensgrupp - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Diarienummer: RJL 2019/2969 

Beslut  
Nämnden 

 Fastställer förslag till politisk referensgrupp för det fortsatta arbetet 
med det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2021-2035. 

Sammanfattning  
Tillsättning av en politisk referensgrupp som följer arbetet med inkomna 
remissvar till kommande regionalt trafikförsörjningsprogram föreslås. I 
uppdraget ingår att regionledningskontoret i samråd med den politiska 
referensgruppen sammanställer och granskar inkomna remissvar samt 
överlämna förslag till program för den angivna perioden till nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-10 
 Protokollsutdrag från nämnden 2021-01-26 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Följande representanter till den politiska referensgruppen föreslås: 
Azra Muranovic (S), Monica Samuelsson (KD), Bengt Petersson (C), 
Martin Nedergaard-Hansen (BA), Curt Carlsson (L), Emma Emanuelsson  
(MP), Henrik Dinkel (V), Per-Allan Axén (M), Jan-Olof Svedberg (SD). 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 16-31 

Tid: 2021-02-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 31  
 
Valärende - ersättare presidiet 
Diarienummer: RJL 2020/1834 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 utser Carina Källman (M) som ersättare i presidiet för Per-Allan 
Axen (M) under resterande mandatperiod 2021-2022. 

Sammanfattning  
Enligt fastställd arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar 
och delegationer utgör respektive presidium beredning till nämnden. 
Nämnden utser en fast personlig ersättare per presidieledamot som ges 
närvaro- och rösträtt vid presidieöverläggningar vid ordinarie 
presidieledamots frånvaro. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-19 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Carina Källman 

Beslutets antal sidor 
1

22
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