
 
 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00-17:10  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Innehållsförteckning Diarienr Sida 
 

 
§ 102 Upprop och val av protokollsjusterare  4 
§ 103 Fastställande av dagordning  5 
§ 104 Föregående mötesprotokoll  6 
§ 105 Anmälan av informationshandlingar  2022/4 7 
§ 106 Anmälan av delegationsbeslut  2022/1 8 
§ 107 Inkomna remisser, promemorior och motioner  9 
§ 108 Frågor  10 
§ 109 Aktuell information  11 
§ 110 Månadsrapport  12 
§ 111 Informationsärenden  13 
§ 112 Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för 

trafik, infrastruktur och miljö 
2022/76 14-15 

§ 113 Bilaga till budget 2023- kollektivtrafik priser 2022/76 16 
§ 114 Bilaga till budget 2023- Regelverk sjukresor, färdtjänst 

och riksfärdtjänst 
2022/76 17 

§ 115 Regional Transportplan för Jönköpings län 2022-33 2021/1077 18-20 
§ 116 Tågplan 2022/1373 21-22 
§ 117 Projekt nya stambanor 2018/2955 23-24 
§ 118 Remiss - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 2022/841 25 
§ 119 Överenskommelse avseende beslut om allmän trafikplikt 2022/1546 26 
§ 120 Övrigt  27 

  
 
 
  

1



 
 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00-17:10  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

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) närvarande §§ 102-111 
Liza Oswald (S) ersätter Simon Johansson (S) §§ 112-120 
Arnold Carlzon (KD) närvarande §§ 102-111 
Andreas Elamsson (C) ersätter Arnold Carlzon (KD) §§ 112-120 
Erik Lagärde (KD) ersätter Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Eric Hedlund (L) ersätter Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) ersätter Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 

Ersättare Berry Lilja (S) närvarande §§ 102-111 
Liza Oswald (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Erik Lagärde (KD) 
Andreas Elamsson (C) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) närvarnade §§ 102-111 
Elisabeth Werner (SD) 

Övriga Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling 
Christina Odén, regionutvecklare § 111 
Christina Nyemad, LRF lantbrukarnas riksförbund § 111 
Rose-Marie Winqvist, LRF lantbrukarnas riksförbund § 111 
Gabriella Rådberg, Länsstyrelsen § 111 
Ingela Gustafsson, projektledare energikontoret Norra Småland § 111 
Björn Lind, WSA Advokatbyrå § 111 
Pernilla Larsson, WSA Advokatbyrå § 111 
Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg § 111 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00-17:10  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Jeanette Söderström (S) 
 
 
 

 Carina Källman (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 102  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Jeanette Söderström (S) och Carina Källman (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 103  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Willy Numann (V) lyfter en fråga kring bordlagt ärende RJL 2022/1273 
gällande driften av Krösatågen i egen/gemensam regi tillsammans med 
övriga regioner i Krösatågssystemet.   
 
Ordföranden informerar om ärendet fortsatt är bordlagt och att information i 
ärendet kommer att lämnas vid dagens nämndsammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 104  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll från den 3 maj och 31 maj är ännu inte 
justerade. Protokollen kommer att hanteras vid nästkommande 
nämndsammanträde, efter färdigställd justering. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 105  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/4 

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 106  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1 

Inga delegationsbeslut finns att anmäla till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 107  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per maj 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 108  
 
Frågor 
 
Inga frågor finns att behandla vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 109  
 
Aktuell information 
 
Sektionschef Erik Bromander informerar: 

• Nationell plan infrastruktur 
• Stationsläge Jönköping 

 
Sektionschef Peter Friberg, informerar och besvarar frågor från nämnden 
gällande: 

• Utlysning ERUF, 80 mkr totalt i Småland och öarna 
• Fängelseetablering till länet 
• Näringslivsanalys i Jönköpings län 2015-2020 Dun & Bradstreet 

 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 

• Pilotprojekt anropsstyrd linjelagd trafik 
• Handlingsplan för ekonomi i balans, uppdrag att se över trafikutbudet 
• Servicerese upphandling 2022 och 2024 
• Träff med Region Östergötland om Östgötapendeln 
• 20 juni branschträff, nystart av kollektivtrafiken 
• Betalnings- och valideringskampanj på bussarna för att få en mer 

korrekt uppföljning av biljettintäkter.  
 
Nämnden tackar för informationen, samtliga presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för lunch och återupptas kl. 13.00. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 110  
 
Månadsrapport 
 
Budgetchef Camilla Holm redogör för månadsrapport per maj 2022.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 111  
 
Informationsärenden 
 

• Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling lämnar lägesrapport 
för arbetet i regionsamverkan Sydsverige och dess utskott, 
infrastruktur och kollektivtrafik, utskottet för regional utveckling 
och utskottet för kultur. 

• Regionutvecklare Christina Odén, Christina Nyemad och Rose-
Marie Winqvist från LRF lantbrukarnas riksförbund samt Gabriella 
Rådberg Länsstyrelsen informerar om arbetet med den regionala 
livsmedelsstrategin i Jönköpings län. Målet med strategin är en ökad 
och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och 
tillväxt. 

• Trafikdirektör Car-Johan Sjöberg avrapporterar från lämnat uppdrag 
om att fortsätta utreda möjligheten att utveckla en modell med 
personliga zoner. Ett byte av zoner innebär ett omfattande 
utvecklingsarbete där stora delar av biljettsystemet berörs. 

• Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
informerar om statligt stöd för bredbandsutbyggnad. Steg i 
tilldelningsprocessen och preliminär tidplan presenteras. 

• Ingela Gustafsson projektledare vid Energikontoret informerar om 
klimatveckan 17-23 oktober 2022 med temat ett klimatsmart 
näringsliv. 

• Björn Lind och Pernilla Larsson från WSA Advokatbyrå informerar 
om förstudien för framtidens Krösatåg och förslag till framtida 
organisation, samverkansform samt pågående upphandling. 

• Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg informerar om dagens 
beslutsärende, persontågplan för hur den regionala tågtrafiken ska 
utvecklas på sikt i järnvägssystemet.  
 

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

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 112  
 
Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 
Diarienummer: RJL 2022/76 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 med 
flerårsplan för 2024-2025 till budgetberedningen.  

2. Föreslår att nämnden tillfälligt har möjlighet att justera i regelverket 
för färdtjänst under verksamhetsåret 2023. 

Reservationer 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna 
budgetförslag. Moderaterna reserverar sig till förmån för eget budgetmissiv.  

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025. Förslaget överlämnas till 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-03 
• Koalition för region Jönköpings län förslag till Budget och 

verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025 för nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö  

• Protokollsutdrag nämnden 2021-05-31 
• Kommentarer från Vision Region Jönköpings län  
• Fackliga synpunkter gällande budgethandlingarna 
• Kommunals synpunkter budget 
• Sverigedemokraternas förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 

med flerårsplan 2024-2025 
• Vänsterpartiets förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 med 

flerårsplan 2024-2025 
• Moderaternas budgetmissiv 2023 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Robert Andersson (SD) överlämnar Sverigedemokraternas förslag till 
budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025, samt yrkar bifall till förslaget. 
  
Willy Nuemann (V) överlämnar Vänsterpartiets förslag till budget 2023 
med flerårsplan för 2024-2025, samt yrkar bifall till förslaget. 
 
Per-Allan Axén (M) överlämnar för Moderaterna budgetmissiv inför budget 
2023 med flerårsplan för 2024-2025 samt yrkar bifall till förslaget. 
 
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till koalition för region Jönköpings läns 
förslag till budget och verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025, 
samt yrkar avslag på och Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och 
Moderaternas budgetförslag. 
I yrkandet instämmer Jeanette Söderström (S) och Leif Andersson (C). 
 
Ordföranden föreslår följande tillägg:  
Att nämnden tillfälligt har möjlighet att justera i regelverket för färdtjänst 
under verksamhetsåret 2023. 
 
Tillägget bifalls av nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner att 
nämnden godkänner Koalitionens förslag till budget och verksamhetsplan 
2023 med flerårsplan för 2024-2025 att överlämna till budgetberedningen. 
 
Därefter ställer ordförande Moderaternas budgetmissiv under proposition, 
bifall mot avslag, och finner att den avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 113  
 
Bilaga till budget 2023- kollektivtrafik priser 
Diarienummer: RJL 2022/76 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till budgetförslag 
med verksamhetsplan för 2023 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till budgetförslag, avseende priser i 
kollektivtrafiken.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterad 2022-06-02 
• Bilaga Biljettpriser 2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Willy Neumann (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 114  
 
Bilaga till budget 2023- Regelverk sjukresor, färdtjänst 
och riksfärdtjänst 
Diarienummer: RJL 2022/76 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2023 till 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag med 
verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträdet 2022-06-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterad 2022-06-02 
• Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Willy Neumann (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 115  
 
Regional Transportplan för Jönköpings län 2022-33 
Diarienummer: RJL 2021/1077 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

1. Fastställa föreliggande förslag till regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 – 2033. 

 
Nämnden lämnar följande tillägg:  

2. Med anledning av att Trafikverket ännu inte har sammanställt en 
analys av hur planen som regeringen fattat beslut om kan tolkas kan 
det finnas anledning att återkomma i den fortsatta 
beredningsprocessen. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

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.  
 
Regeringen har fattat beslut om slutgiltiga ekonomiska ramar för de 
regionala transportplanerna och Region Jönköpings län har efter detta fått i 
uppgift att fastställa innehållet i den regionala transportplanen för 
Jönköpings län 2022 – 2033. Fastställelsebeslut tas i Regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-01 
• Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Robert Andersson (SD) Överlämnar för Sverigedemokraterna följande 
Ändringsyrkanden: 
Planen föreslår 157 milj. kr till utbyggnad av cykelvägar utmed statliga 
vägar. En del av problematiken med långcykling handlar om att kostnaden 
är hög i förhållande till nyttjandegraden (antalet trafikanter). Det beror 
främst på att långfärdscykling i stort sett bara nyttjas sommarhalvåret av 
naturliga orsaker. 
Ska cykelvägnätet i Jönköpings län utvecklas för både pendling och turism 
skulle det i många fall vara effektivare att ge bidrag till enskilda vägar för 
att rustas upp med bättre ytbeläggning. Det kan handla om servicevägar 
längs järnvägar, nedlagda banvallar eller åkervägar som drivs av byalag 
som kan rustas upp och länka samman cykelstråk. 
Ur turismsynpunkt är det mindre attraktivt att cykla på separerad bana intill 
högtrafikerade vägar. Sverigedemokraterna vill därför omdisponera ramen 
med 55 milj kr enligt följande. 

• Gång- och cykelinvesteringar längs regional statlig väg ny           
102 milj kr. 

• Investeringsbidrag till enskilda vägar ny 86 milj kr. 
 
Per-Allan Axén (M) överlämnar för Moderaterna följande 
protokollsanteckning. 
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. 
 
De funktionella stråken i vårt län är viktiga ur 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 slutversionen för regional 
transportplan för Jönköpings län. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs till protokollet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Ordföranden Marcus Eskdahl (S) redogör för följande tillägg till beslutet: 
Med anledning av att Trafikverket ännu inte har sammanställt en analys av 
hur planen som regeringen fattat beslut om kan tolkas kan det finnas 
anledning att återkomma i den fortsatta beredningsprocessen. 
 
Tillägget bifalls av nämnden. 

Beslutsgång 
Därefter ställer ordföranden Sverigedemokraternas ändringsyrkanden under 
proposition, avslag mot bifall och finner att de avslås. 
 
Ordföranden finner att nämnden godkänner underlag till regional 
transportplan för Jönköpings län 2022 – 2033. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
3 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 116  
 
Tågplan 
Diarienummer: RJL 2022/1373 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande Persontågplan 2022-2035. 

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Flera för kollektivtrafiken styrande dokument tar upp persontågstrafikens 
betydelse för Jönköpings läns utveckling och målsättningarna i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet pekar på ett fördubblat resande i tågsystemen 
fram till år 2035.  
Persontågplanen är ett dokument som beskriver vilka åtgärder i 
trafikeringen som ska möjliggöra resandeökningen i systemet och beskriver 
bland annat förväntad trafikeringsvolym på de berörda bandelarna. 
Enligt beslutad budget 2022 ska en långsiktig tågplan tas fram för 
Jönköpings län. Tågplanen ska innehålla en strategi för hur den regionala 
tågtrafiken ska utvecklas på sikt och skapa robusthet i järnvägssystemet. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträdet 2022-06-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01 
• Persontågplan 2022-2035 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) lämnar följande yrkanden: 
Moderaterna yrkar på återremiss av Tågplanen med anledning av att 
finansiering ej redovisats, samt att planen inte remitterats kommunerna. 
 
Leif Andersson (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag, och yrkar avslag på 
Moderaternas yrkande. I yrkandet instämmer Jeanette Söderström (S). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Willy Numann (V) lämnar följande Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet anser det mycket viktigt att elektrifieringen av tågbanorna 
fortsätter så att dieselloken kan fasas ut. Vi vill också särskilt lyfta fram 
vikten av att Vetlanda-Nässjö samt HNJ-banan rustas upp och prioriteras 
så att befolkningen kan lita på att tågen kommer och avgår i tid.  
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs till protokollet. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 
finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att ärendet ska avgöras idag röstar följande ledamöter: 
Jeanette Söderström (S), Liza Oswald (S), Andreas Elamsson (C), Erik 
Lagärde (KD), Bengt Petersson (C), Linnea Nilsson (BA), Eric Hedlund (L), 
Emma Emanuelsson (MP), Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S). 
 
NEJ - för att ärendet ska återremitteras röstar följande ledamöter: 
Carina Källman (M) och Per-Allan Axén (M). 
 
Jan-Olof Svedberg (SD), Robert Andersson (SD) och Willy Neumann (V) 
avstår från att rösta. 
 
Omröstningsresultat 
Nämnden har därmed godkänt persontågplan för 2022-2035 med följande 
resultat: 
10 JA-röster, mot 2 NEJ-röster, 3 ledamöter avstår från att rösta. 

Beslutet skickas till 
Jönköpings länstrafik 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 117  
 
Projekt nya stambanor 
Diarienummer: RJL 2018/2955 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Godkänner för insatser kopplade till fortsatt arbete/projekt med Nya 
stambanor för höghastighetstrafik en ram motsvarande  
7,6 miljoner kronor för perioden 2022-2024. 

2. Finansiering sker med 50% ur anslaget för regionala 
utvecklingsmedel och 50% ur anslaget för statliga 1:1 medel. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har under tidigare projekttid, 2019-2021, aktivt 
deltagit i det nationella arbetet med nya stambanor i syfte att företräda 
Jönköpings län och dess kommuner i arbetet med nya stambanor för 
höghastighetstrafik i enlighet med målsättningarna i RUS. Regionen och 
aktuella stationskommuner, Tranås, Jönköping samt Värnamo har tidigare 
slutit avtal med Sverigeförhandlingen. I den senaste 
infrastrukturpropositionen 2021 har regeringen fastslagit att en samlad 
satsning skall ske på nya stambanor, men också med hänsyn till rådande 
ekonomiska förutsättningar samt med finansiering inom ram. Av 
trafikverkets förslag till nationell plan framgår att betydande 
utredningsarbete kvarstår och att besluten i nästkommande 
infrastrukturproposition kommer att ha stor betydelse för kommande 
utveckling av stambanorna. För att återigen mobilisera alla krafter i syfte att 
föra in dragningarna inom Jönköpings län i Trafikverkets planering bör 
projektet förlängas.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 
• Ansökan 2022-04-08 

23



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Robert Andersson (SD) överlämnar följande yrkande: 
Sverigedemokraterna yrkar avslag med hänvisning till att kostnader för 
informationsinsatser och samordning kring höghastighetsbanorna bör ligga 
på staten som är huvudansvarig. 
Vår linje är att vi är emot höghastighetsbanan för att det är för dyrt. 
 
Leif Andersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, bifall mot avslag, och finner 
föreliggande förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 118  
 
Remiss - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 
2022:14) 
Diarienummer: RJL 2022/841 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner bilagt yttrande som svar till finansdepartementet 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning. 
 
Region Jönköpings län anser att det är positivt att frågor och utmaningar 
som rör bostadsförsörjning – och inte bara bostadsbyggande – klargörs och 
samlas på ett tydligt sätt genom en ny bostadsförsörjningslag, nationella mål 
för bostadsförsörjning samt krav på nationella och kommunala 
handlingsplaner för bostadsförsörjning. 
 
Region Jönköpings län önskar att rollen som Sveriges regioner förväntas ta 
avseende bostadsförsörjningen klargörs och ser gärna att kravbilden och 
omfattningen av analyser gällande bostadsförsörjning görs tydligare. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Förslag till yttrande daterat 2022-06-07 
• Missiv daterad 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 119  
 
Överenskommelse avseende beslut om allmän 
trafikplikt 
Diarienummer: RJL 2022/1546 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande överenskommelse avseende behörighet för 
Västra Götalandsregionen att fatta beslut om allmän trafikplikt för 
busstrafik i Jönköpings län.  

Sammanfattning  
I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i respektive region föreslås 
Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län träffa 
överenskommelse avseende behörighet för Västra Götalandsregionen att 
fatta beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterad 2022-06-07 
• Överenskommelse avseende beslut om allmän trafikplikt  

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Jönköpings länstrafik 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 120  
 
Övrigt 
 
Ordföranden önskar nämndens ledamöter en trevlig sommar och förklarar 
sammanträdet för avslutat kl 17:10. 
 
1:e vice ordf. Leif Andersson (C) önskar ordföranden detsamma. 

Beslutets antal sidor 
1 
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