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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00-16:15  

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) 
Linnea Nilsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) 
Anders Ramstedt (MP) ersätter Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Berry Lilja (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) närvarande §§ 155-166 
Erik Lagärde (KD) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 164 
Marie Brander, Sektionschef internationellt samarbete §164 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken §165 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00-16:15  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Mikael Karlsson (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 §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 155  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Mikael Karlsson (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 §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 156  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande justering: 

• Punkten 10. Information, vägar till en hållbar utveckling utgår och 
tas upp vid ett kommande nämndsammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 157  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 158  
 
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 §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 159  
 
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 §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 160  
 
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 §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 161  
 
Kurser och konferenser 
 
Per-Allan Axén (M) rapporterar från sitt deltagande vid 
Kollektivtrafikdagen den 24 november i Stockholm. 
 
Leif Andersson (C) rapporterar från Järnvägsdagen den 24 november i 
Stockholm. 
 
Informationen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 162  
 
Frågor 
 
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 163  
 
Månadsrapport 2021 TIM nämnden 
Diarienummer: RJL 2021/135 

Beslut  
Nämnden 

• Anmäler månadsrapport per november och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning  
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport och resultat per 
november 2021. Mätetal, målvärde och ekonomiskt resultat presenteras. 

Beslutsunderlag 
• Månadsrapport, nämnd för trafik infrastruktur och miljö ovember 

2021 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 164  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling och Marie Brander 
sektionschef regional utveckling, informerar om programarbete och 
strukturfonderna för 2021-2027 samt de tematiska målen för 
programperioden. EU:s strukturfonder utgör en stor del av det regionala 
utvecklingskapitalet. 
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för lunch och återupptas kl. 13.00. 
 
 
Regional utvecklingsdirektör, Karin Hermansson informerar: 

• Pågående processer inom regional utveckling, samverkan, 
kommunbesök, intern utveckling, prioriteringsförmåga m m. 

• Fokus framåt, styrning och ledning, samverkan och dialog, 
arbetsmiljöarbete m m. 

• EU:s nya programperiod. 
• Pågående processer inom näringsliv och kompetensförsörjning, 

attraktivitet och livsmiljö, samhällsbyggnad och infrastruktur, 
hållbar utveckling samt internationalisering. 

 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar: 

• Kampanj flexbiljett pågår. 
• Åtgärder för pausbodar godkända. 
• Överprövning Krösatågen, dom utfärdad till Länstrafikens nackdel, 

ansöker om prövningstillstånd i nästa instans. 
• SJ ny operatör för Krösatågen och Kustpilen. 
• 47 mnkr i bidrag för tappade biljettintäkter. 
• Tilldelningsbeslut upphandling serviceresor 2022. 
• Covid restriktioner och munskydd i kollektivtrafiken. 
• Länstrafiken har flyttat till Werket. 
• Återstartspaket för kollektivtrafiken, kampanjer. 
• Försäljning av biljetter per vecka redovisas. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 
Trafikdirektören redogör för återrapport av verksamhetsplan och uppdrag i 
budget 2021. 
- Utveckling av egna priszoner 
- Resekort för personer med funktionsvariationer 
- Utredning bussförbindelse Eksjö-Sävsjö-Värnamo 
 
Sektionschef Erik Bromander redogör för Trafikverkets förslag till nationell 
plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, förutsättningar och ekonomiska 
ramar, vidmakthållande och utveckling av transportsystemet redovisas. 
 
Budgetchef Camilla Holm redogör för processen kring arbetet med 
verksamhetsplaner och aktiviteter. 
Trafikdirektören redogör för uppdrag och mål i budget och verksamhetsplan 
2022. 
 
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 §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 165  
 
Motion - Reseersättning även vid resor till annat 
sjukhus än hemsjukhuset 
Diarienummer: RJL 2021/2147 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

• Noterar  inkomna inspel och ger regionledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett motionsunderlag. 

Sammanfattning  
Vänsterpartiet har inkommit med en motion - Reseersättning även vid resor 
till annat sjukhus än hemsjukhuset, där man föreslår  

• att: Region Jönköpings län ändrar nuvarande reseersättningssystem 
så att det också innefattar att patienter kan få reseersättning även till 
andra sjukhus än det egna hemsjukhuset. 

 
Motionen behandlas i nämnden för trafik, infrastruktur som getts möjlighet 
att inkomma med synpunkter inför behandlingen av motionen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-01 
• Motion från Vänsterpartiet - Reseersättning även vid resor till annat 

sjukhus än hemsjukhuset, daterad 2021-10-18. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 166  
 
Budget och verksamhetsplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/127 

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 2022 för 
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik och lägger dem till 
handlingarna. 

3. Ger regionledningskontoret i uppdrag att återkoppla med tidpunkten 
för införande av cykel på tåg samt utökat seniorkort under våren 
2022. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget 
och verksamhetsplan 2022med flerårsplan 2023-2024 angivit att respektive 
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget för sina 
verksamheter senast november 2021. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 
• Budget och verksamhetsplan 2022 för verksamhetsområde 

Jönköpings Länstrafik 
• Budget och verksamhetsplan 2022 för Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att regionledningskontoret ges i uppdrag att återkoppla 
med införande av tidpunkten för cykel på tåg samt utökat seniorkort. 
 
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
Anders Gustafsson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna avstår från att 
delta i beslutet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret-Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 167  
 
Remissversion - Regional Transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033 
Diarienummer: RJL 2021/1077 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

1. Godkänner föreliggande remissförslag till Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 – 2033. 

2. Ger Regionledningskontoret i uppdrag att skicka ut planförslaget på 
remiss. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har utifrån regeringens uppdrag om åtgärdsplanering 
tagit fram ett förslag till regional transportplan för åren 2022 – 2033. 
Planförslaget visar hur Region Jönköpings län avser att fördela en 
ekonomisk ram om totalt 1 683 mnkr mellan olika åtgärdsområden samt på 
vilka grunder åtgärder inom regional statlig transportinfrastruktur ska 
prioriteras inom länet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-13 
• Missiv daterat 2021-12-05 
• Remissversion av regional transportplan för Jönköpings län 2022-

2033 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) yrkar bifall till föreliggande förslag, och överlämnar 
följande protokollsanteckning med Moderaternas synpunkter på 
remissversionen av regional transportplan för Region Jönköpings län: 
 
”På en stor del av länets vägar kommer inga åtgärder att genomföras. 
Många av de sammanbindande vägstråken har en viktig funktion för bland 
annat pendling och godstransporter. På dessa stråk är endast ett fåtal 
åtgärder planerade. Hur dessa stråk ska hanteras är en viktig fråga att 
fortsätta arbeta med inför beslut om regional transportplan för Jönköpings 
län. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

De funktionella stråken i vårt län är viktiga ut såväl 
trafiksäkerhetsperspektiv, tillgänglighetsperspektiv, säkrare transporter av 
gods samt pendling till arbete och studier. 
 
Moderaterna anser att andelen vägsatsningar som syftar till att stärka de 
funktionella stråken i vårt län är för få i remissversionen för regional 
transportplan för Jönköpings län.” 
 
Ordföranden noterar protokollsanteckningen som biläggs till protokollet. 
 
Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Anders Gustafsson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna återkommer i 
ärendet senare i processen.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Regional utveckling  

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 168  
 
Remiss - Regionplan för Skåne 2022–2040 
Diarienummer: RJL 2021/1931 

Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till region Skåne, samt att 
yttrandet kompletteras med ett förtydligande kring nya stambanor. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
granskningsförslaget till ny regionplan för region Skåne.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-01 
• Missiv daterad 2021-11-08 
• Förslag till yttrande daterad 2021-12-14 
• Granskningsförslag regionplan för region Skåne daterad 2021-09-23 

Beslutet skickas till 
Region Skåne 

Beslutets antal sidor 
1 

20



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 169  
 
Remiss - Regional transportinfrastrukturplan för Västra 
Götaland 2022–2033 
Diarienummer: RJL 2021/2143 

Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra 
Götalandsregionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-
2033. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-01 
• Missiv daterad 2021-11-17 
• Förslag tillyttrande daterad 2021-12-14 
• Remissversion av Regional transportinfrastrukturplan för Västra 

Götaland 2022-2033 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 170  
 
Remiss - Länstransportplan för Blekinge 2022-2033 
Diarienummer: RJL 2021/2286 

Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Blekinge. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till Länstransportplan för Blekinge 2022-2033. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-01 
• Missiv daterad 2021-11-17 
• Förslag till yttrande daterad 2021-12-14 
• Remissversion av Länstransportplan för Blekinge 2022-2033 

Beslutet skickas till 
Region Blekinge 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 171  
 
Remiss - Bromma flygplats, underlag för avveckling av 
drift och verksamhet 
Diarienummer: RJL 2021/1898 

Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss. Uppdraget till utredningen har inte varit att beskriva argumentet för 
en avveckling alternativt bevarande av Bromma flygplats utan endast att 
beskriva hur, inklusive tidplan, en avveckling skulle gå till i nuläget, med 
beaktande av pandemin, flygets roll i transportsystemet, behovet av 
tillgänglighet och samhällsviktigt flyg med mer. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-01 
• Missiv daterad 2021-11-18 
• Förslag till yttrande daterad 2021-12-14 
• Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet 

(Ds 2021:25) 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår för Koalitionen att yttrandet kompletteras med 
följande tillägg: 
Region Jönköpings län anser också att utredaren i större utsträckning borde 
vägt in hur den tekniska utvecklingen av el- och vätgasflyg samt större 
persondrönare påverkar behovet av olika typer av flygplatser. 
 
Arnold Carlzon (KD) och Per-Allan Axén (M) yrkar bifall till föreliggande 
förslag med Koalitionens tillägg. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Anders Gustafsson (SD) med instämmer Robert Andersson (SD) 
överlämnar för Sverigedemokraterna förslag till yttrande enligt nedan: 
Remissvar Bromma flygplats-underlag för avveckling och drift av 
verksamhet (DS 2021:25). 
 
Flyget är ett viktigt trafikslag och en central del av den svenska 
transportmixen. Utsläppen från inrikesflyget är under 1 procent av de 
svenska utsläppen och omställningen mot förnybara bränslen samt 
elektrifiering går fort. 
 
Region Jönköping anser att beslutet om att avveckla Bromma flygplats i 
förtid inte kan fattas utan garantier för tillräcklig kapacitet på Arlanda. 
Vi är inte övertygade av utredarens slutsats att det finns tillräcklig kapacitet 
på Arlanda för en överflyttning av Brommas trafik.  
 
Exempel på sakförhållanden som begränsar kapaciteten på Arlanda. 
Utredaren nämner hur parkeringen för flygplan vid terminal 4 inte är 
tillräcklig (s.167), att passagerarflöden i terminalerna är begränsade 
(s.167) samt att Arlanda hade en ansträngd kapacitetssituation redan innan 
coronapandemin (s.175).  
 
Det osäkra antagandet om att flygtrafiken inte kommer återhämta sig efter 
Corona samt att utredaren förbiser ovanstående omständigheter, medför att 
slutsatsen om att Arlanda kan ta emot hela Brommas trafik framstår som 
högst oklar. 
 
Region Jönköping anser därför att kapacitet för flygtrafik till Stockholm 
måste säkras innan beslut fattas om Brommas nedläggning.  
Utredningen förmedlar inte en trovärdig bild om att så är fallet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag med koalitionens tillägg mot 
Sverigedemokraternas förslag till yttrande, och finner föreliggande förslag 
med tillägg antaget. 

Beslutet skickas till 
Infrastrukturdepartementet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 172  
 
Övriga frågor 
 
Linda Byman meddelar att detta är sista nämndsmötet för henne som 
nämndsekreterare i Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 
Nämnden tackar Linda för ett gott arbete. 
 
Ordföranden tackar också för det gångna året och önskar samtliga en God 
Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Nämndens ledamöter önskar detsamma. 

Beslutets antal sidor 
1 
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