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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00-14:50. Ajournerat kl.12:10-12:50.  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande 

Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Lars Carlborg (M) ers Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Liza Oswald (S) ers Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Irene Oskarsson (KD) ers Bengt Sverlander (KD) §§121-127, §132 
Bengt Sverlander (KD §§128-131, §§133-140 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Eric Hedlund (L) ers Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Andreas Elamsson (C) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Elisabeth Werner (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef §§133-140 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys §§133-
140 
Maria Cannerborg, miljöchef §136 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
§§121-133 
Anna-Karin Malm, serviceresechef §132 
Laura Habib, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00-14:50. Ajournerat kl.12:10-12:50.  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Robert Andersson (SD) 
 
 
 

 Bengt Petersson (C)  
 

 
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 §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 121  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Robert Andersson (SD) och Bengt Petersson (C) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 122  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
 
Willy Neumann (V) efterfrågar hanteringen av initiativärendet RJL 
2022/1273, som enligt tidigare nämndbeslut bordlagts. Ordföranden klargör 
för nämnden att initiativärendet kommer att behandlas under kommande 
nämndsammanträdet den 11 oktober 2022, efter Krösatågens politiska 
referensgrupp den 16 september 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 123  
 
Föregående mötesprotokoll 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

6



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 124  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/4 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 125  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 126  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 127  
 
Kurser och konferenser 
Ordföranden informerar nämnden om följande kurser och konferenser som 
presidiet beslutat om under presidiesammanträdet den 23 augusti 2022. 
 
• Hållbarhetsdag 2022 – 10 november 

Presidiet beslutar att nämndens ordinarie ledamöter tillåts delta i 
rubricerad konferens. 

 
• RUS konferens om regional utveckling – 15 november 2022 

Presidiet beslutar att nämndens ordinarie ledamöter tillåts delta i 
rubricerad konferens. 

 
• MUCFs regionträff - Vägar till social hållbarhet – 27 oktober 2022 

Presidiet beslutar att tillåta en ledamot från koalitionen och en ledamot 
från oppositionen att delta i konferensen. 

 
• Klimatkonferens 20 oktober 2022 

Presidiet beslutar att tillåta presidiet att delta i konferensen. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 128  
 
Aktuell information 
Karin Hermansson regional utvecklingsdirektör, informerar och besvarar 
frågor från nämnden gällande: 
 

• Programarbete, 
• Projektportfölj- utbetalningar, 
• Almedalsveckan. 

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

• Krösatågstrafiken, 
• Dialogmöte med Värnamo kommun, 
• Nyanställd tågchef, 
• Statistik över försäljning och resande i länet. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 129  
 
Månadsrapport 
Camilla Holm budgetchef, informerar och besvarar frågor från nämnden om 
juli månads resultat. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 130  
 
Frågor 
Willy Neumann (V) ställer en fråga till nämnden enligt nedan: 
 
Vänsterpartiet önskar en generell diskussion i TIM-nämnden på 
nästkommande sammanträde om priser, taxor, biljettsystem och nolltaxa. 
Det upphandlade värdet för Krösatågen är idag runt 152 miljoner kronor 
och där som vi tolkar det inte ingår biljettsystem med mera. Med tanke på 
att biljettsystemet kostar runt ca 80-90 miljoner så sätteri vi  fingret på vad 
detta system är i förhållande till upphandlat värde av exempelvis 
tågtrafiken. Därav önskar vi till nästkommande sammanträde en diskussion 
i frågan. Vi önskar också en framtida redovisning kring totalsumman om 
vad kostnaden är för att hålla igång biljettsystemen med inköp, underhåll, 
personal samt kontrollanter. 
 
Ordföranden föreslår att frågan bereds och hanteras via presidiet, därefter 
får nämnden återkoppling. Ordföranden lämnar den sistnämnda förfrågan i 
texten gällande kostnader, till tjänstemännen att besvara under kommande 
nämndsammanträde den 11 oktober 2022. 
 
Anders Gustafsson (SD) ställer följande fråga till nämnden: 
 
Finns det någon möjlighet att busslinje 500 kan angöra Klevshult?  
Samhället växer och träindustrin ökar kraftigt sin verksamhet. 

Beslutets antal sidor 
1 

13



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 131  
 
Återrapport- uppdrag se över trafikutbud 
Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör, informerar och besvarar frågor från nämnden 
gällande: 
 

• Uppdrag enligt delårsrapport 1 2022, 
• Prognos, 
• Förslag till åtgärder, 
• Indexutveckling, 

 
Nämnden lämnar följande medskick till regionledningskontoret: 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö ger verksamheten mandat att 
fortsätta med arbetet utifrån det beslut som tagits tidigare. Nämnden får en 
återkoppling kring ämnet i samband med delårsrapport 2- 2022. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

14



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 132  
 
Servicereseupphandling 2024 
Serviceresechef Anna-Karin Malm informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 
 

• Avtalets omfattning, 
• Tidslinje, 
• Förutsättningar, utmaningar och miljö, 
• Eventuella funderingar från nämnden- kostnader och beräkningar. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna, samt 
uppmanar partigrupperna att ta del av informationen kring kommande 
upphandling.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 133  
 
Aktuellt om stambanorna 
Eric Bromander sektionschef regionalutveckling informerar och besvarar 
frågor från nämnden gällande: 
 

• Samarbete med andra aktörer, 
• Kalkyl av nya stambanor, 
• Arbetstillfällen- 4% av landets totala sysselsättning.  

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 134  
 
Remiss - Godstransporter på väg - Vissa 
frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system 
SOU 2022:13 
Diarienummer: RJL 2022/1331 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Missiv daterad 2022-08-11 
• Förslag till yttrande daterad 2022-09-06 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 135  
 
Remiss - Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och 
regionplan i en digital miljö 
Diarienummer: RJL 2022/1591 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Boverkets 
rapport Översiktsplan och regionplan i digital miljö.  
 
Region Jönköpings län ser generellt positivt på Boverkets förslag till hur 
översikts- och regionplaner kan hanteras i en digital miljö och ser stora 
vinster med ökad samordning och strukturering av den strategiska fysiska 
planeringen. 
 
Region Jönköpings län vill uppmärksamma Boverket på de utmaningar som 
kan uppstå kopplat till minskad flexibilitet i utformningen av strategiska 
dokument. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Missiv daterad 2022-08-15 
• Förslag till yttrande daterad 2022-09-06 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 136  
 
Remiss - Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027 
Diarienummer: RJL 2022/1218 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, med ett tillägg enligt nedan. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Hälsans miljömål 2023-2027”.  Det nya 
åtgärdsprogrammet ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2016–
2020. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet och avser 
att genomföra ett antal åtgärder i programmet. Några åtgärder behöver 
formuleras om eller förtydligas innan Region Jönköpings län kan ställa sig 
bakom ett genomförande. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträde 2022-09-06 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Missiv daterad 2022-08-08 
• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 
• Bilaga till yttrande, svarsfil 
• Remiss åtgärdsprogram ”Hälsans miljömål 2023-2027” 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut med ett 
tilläggsyrkande i yttranden enligt nedan: 
 
Enligt modellen cirkulär ekonomi (sidan tre, andra stycket rad nio) 
 
Lars Carlborg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga godkänner nämnden föreliggande förslag till beslut 
tillsammans med tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 137  
 
Samråd översiktsplan Sävsjö kommun 
Diarienummer: RJL 2022/1631 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Sävsjö kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
samrådsförslag till översiktsplan för Sävsjö kommun. 
 
Region Jönköpings län bedömer att samrådsförslagets strategiska inriktning 
kring att stärka förutsättningarna för hållbart resande och lokal service 
genom att förtäta och utveckla kommunens fyra tätorter är en god 
utgångspunkt för kommande fysisk planering.  
 
Region Jönköpings län menar att planförslaget med fördel kan göras 
tydligare gällande prioriteringar, reglering och utveckling av ny bebyggelse 
och att planens konsekvensbedömning kan utvecklas avseende 
målkonflikter kopplade till bebyggelseutveckling och transporter samt 
sociala och ekonomiska aspekter på hållbarhet. 
 
Region Jönköpings län ser gärna att resonemangen gällande kommunens 
roll inom framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknad utvecklas 
ytterligare ur ett regionalt och interregionalt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Missiv daterad 2022-08-15 
• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 

Beslutet skickas till 
Sävsjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 138  
 
Översiktsplan Vaggeryds kommun 
Diarienummer: RJL 2022/2007 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Vaggeryds kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
samrådsförslag till Översiktsplan för Vaggeryds kommun.  
 
Samrådsförslagets övergripande utvecklingsinriktning bedöms vara en god 
utgångspunkt för kommande fysisk planering och Region Jönköpings län 
vill särskilt peka på det positiva i att kommunen så tydligt lyfter 
förutsättningarna för kollektivtrafik, cykling och sociala aspekter i sin 
strategiska planering.  
 
Region Jönköpings län menar att planförslaget och dess 
konsekvensbedömning gärna får kompletteras gällande beskrivning och 
hantering av målkonflikter kopplade till verksamhetsområden och 
bebyggelseutveckling utanför tätorter. Det är också önskvärt att 
planförslagets resonemang kring bostadsförsörjning och lokal utveckling 
fördjupas samt att kommunen tydliggör önskad funktion hos de utpekade 
bytespunkterna för kollektivtrafik eftersom de får en stor betydelse för såväl 
framtida bebyggelseutveckling som förväntad trafikering. 
 
Region Jönköpings län ser gärna att planens strategiska 
utbyggnadsinriktning på ett tydligare sätt anger mellankommunala samband 
och att beskrivningen av kommunens roll och utvecklingsmöjligheter 
kopplat till framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknader utvecklas 
ytterligare ur ett regionalt och interregionalt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Missiv daterad 2022-08-15 
• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Vaggeryds kommun 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 139  
 
Sammanträdesplan 2023 
Diarienummer: RJL 2022/1458 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

• Ger presidiet i uppdrag att se över planen efter diskussion med 
regionledningskontoret och återupptar frågan under 
nämndsammanträdet den 11 oktober 2022. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2023 har tagits fram för nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö och dess presidium.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
• Förslag till sammanträdesplan 2023 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-140 

Tid: 2022-09-06 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 140  
 
Övriga frågor 
Nämnden överenskommer om att nämndsammanträdet den 15 november 
flyttas till den 18 november 2022 pga. RUS-konferensen som äger rum den 
15 november 2022. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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