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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00-16:40  

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) 
Liza Oswald (S) ersätter Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Gabriella Mohlin (S) ersätter Linnea Nilsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) ersätter Curt Carlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) närvarande  §§ 123-132 
Andreas Elamsson (C) ersätter Emma Emanuelsson (MP) §§ 133-135 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Andreas Elamsson (C) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Elisabeth Werner (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör Camilla Holm, budgetchef  
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Maria Cannerborg, miljöchef § 131 
Måns Lindell, Vättervårdsförbundet § 131 
Ida Hedberg, sakkunnig infrastruktur 
Göran Cars, professor samhällsplanering KTH § 131 
Magnus Fredricson, strateg för hållbar samhällsutveckling Skaraborgs 
kommunalförbund § 131 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00-16:40  

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

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 123  
 
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 §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 124  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 125  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll noteras och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 126  
 
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 §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 127  
 
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 §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 128  
 
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 §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 129  
 
Kurser och konferenser 

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

• Region Jönköpings läns hållbarhetsdag, 23 november. 
Samtliga ordinarie ledamöter medges delta, ersättare ges möjlighet 
att ta ordinarie ledamots plats. 

• Järnvägsdagen den 24 november i Stockholm. 
Leif Andersson  (C) deltar. 

• Kollektivtrafikdagen den 24 november  i Stockholm. 
Per-Allan Axén (M) deltar. 

• SKR:s konferens, trafik- och gatudagarna 21-22 oktober. 
En från den politiska ledningen och en från oppositionen ges 
möjlighet att delta. 

• Framtidens jordbruk digitalt seminarium den 18 oktober. 
En från den politiska ledningen och en från oppositionen medges 
delta. 

 
Återrapportering sker vid efterföljande nämnd. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 130  
 
Frågor 
 
Inkommen fråga gällande skyddet av Vättern som ställdes av Vänsterpartiet 
vid nämndsammanträdet 2021-09-07 besvaras i samband med information 
från miljöchef Maria Cannerborg samt Måns Lindell från 
Vätternvårdförbundet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 131  
 
Aktuell information 
 
Miljöchef Maria Cannerborg redogör för hur region Jönköpings län arbetar 
för att nyttja Vättern hållbart.  
Måns Lindell Vätternvårdsförbundet, informerar om deras arbete med 
bevarande av Vätterns ekosystem, hållbart fiske och friluftsliv samt 
dricksvattenkvalitet. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.15 för lunch och återupptas kl. 13.00. 
 
 
Regional utvecklingsdirektör, Karin Hermansson informerar om pågående 
och aktuella projekt inom regional utveckling: 

• Uppföljningsdialog med näringsdepartementet och tillväxtverket. 
• Arbetsmarknadsstatistik. 
• ESF och ERUF ny programmeringsperiod. 
• Budgetproposition 2022, regionerna förstärks med 500 miljoner 

kronor för att stödja små och medelstora företag efter pandemin.  
500 mkr satsas på utbyggnad av bredband i hela landet. 

 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar: 

• Alla restriktioner kopplade till kollektivtrafiken borttagna. 
• Utökade biljettkontroller. 
• Kampanj flexbiljett lanseras. 
• Arbetet med återstartspaket höst/vinter 2021 påbörjad. 

 
Budgetchef Camilla Holm, redogör för månadsrapport för nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö. Vidare presenteras Region Jönköpings läns 
delårsrapport per tertial 2, 2021 samt verksamhetsområde Länstrafikens 
delårsrapport. 
 
Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska högskolan 
presenterar infrastruktur för utveckling av stad och land. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Magnus Fredricson, strateg för hållbar samhällsutveckling Skaraborgs 
kommunalförbund presenterar kartläggning strukturbild och tillväxt för 
Skaraborg. 
 
Ida Hedberg sakkunnig infrastruktur, informerar om mål och strategi inför 
den framtida regionala cykelstrategin. Strategiska satsningar och åtgärder 
som krävs för att stärka cyklingen i länet redovisas. 
 
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 §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 132  
 
Månadsrapport 2021 
Diarienummer: RJL 2021/135 

Beslut  
Nämnden för trafik infrastrukturs och miljö  

• Godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning  
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport och resultat per augusti 
2021. Mätetal, målvärde och TIM nämndens ekonomiska resultat 
presenteras. 

Beslutsunderlag 
• Månadsrapport, nämnd för trafik infrastruktur och miljö augusti 

2021 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 

14



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 133  
 
Delårsrapport 2 - 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

• godkänner delårsrapport per augusti 2021 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde med nedanstående medskick. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk 
helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-10-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29 
• Delårsrapport augusti 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden redogör för följande medskick till delårsrapport per augusti 
2021: 
Nämnden har ett pågående arbete med ambitionen att nå hög 
måluppfyllelse och följer varje år detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att verksamheten har fått 
anpassas och ställas om i såväl vår region som i landet. Pandemin har lett 
till att del av uppdragen i budgeten inte har kunnat genomföras och 
påverkat måluppfyllelsen i flera av perspektiven. Nämnden har under hela 
2021, via månadsrapporter följt effekterna såväl på ekonomin som på 
verksamheten. Efter delårsrapport 1 per april månad har beslut tagits om 
ekonomisk kompensation, avseende ökade kostnader/minskade intäkter som 
är direkt kopplade till coronapandemin, medel som i per augusti kommit 
nämnden till del. Vad gäller verksamhetsperspektiven konstaterar nämnden 
utifrån nuvarande pandemiläge att verksamheten sannolikt kan gå in i mer 
av ett normalläge med fokus på att återuppta/återstarta verksamheten och 
att 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Per-Allan Axén (M) överlämnar för Moderaterna följande 
protokollsanteckning: 
 
Under Covidperioden har resenärerna i hög grad undvikit att resa med 
kollektivtrafiken medan inga kostnadsreducerande åtgärder vidtagits. För 
att hushålla med skattepengarna är det viktigt att möta förändringar i 
efterfrågan med olika åtgärder. Moderaterna har under upprepade tillfällen 
efterfrågat en åtgärdsplan där även kostnaderna adresseras och inte bara 
intäkterna, och konstaterar att detta fortfarande inte hörsammats. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggas till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 134  
 
Verksamhetsområdets Delårsrapport 2 - 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö 

• Godkänner verksamhetsområde Länstrafikens delårsrapport per 
augusti 2021. 

Sammanfattning  
Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en 
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för 
den samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till 
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden 
inom styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information. 
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion 
delges även nämnderna. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-10-12 
• Missiv daterad 2021-09-29 
• Verksamhetsområde Länstrafiken delårsrapport per augusti 2021 
• Verksamhetsområde regionledningskontoret med verksamhetsnära 

funktion per augusti 2021 
• Verksamhetsområde verksamhetsstöd och service delårsrapport per 

augusti 2021 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 123-135 

Tid: 2021-10-12 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 135  
 
Sammanträdesplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1358 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

• Fastställer sammanträdesplan för 2022 för nämnd för trafik 
infrastruktur och miljö enligt följande: 25/1, 22/2, 29/3, 3/5, 31/5, 
21/6, 6/9, 11/10, 15/11 samt 14/12. Med justering av sammanträde 
den 29 mars som flyttas till den 30 mars. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö och dess presidium.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-09-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
• Förslag till sammanträdesplan 2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden informerar om att nämnden planerar för utökat tvådagars 
nämnd i februari eller mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - kansli 

Beslutets antal sidor 
1 
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