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§29
G o d k ä n n a n d e av föredragningslistan
Ordföranden hälsade välkommen till dagens möte, mötet inleds punkten 6 Lägesrapport
Skärgardsupphandlingen på dagordningen.
TBS beslutade
att

jämte ordföranden utse Vivianne Gunnarsson att justera protokollet, samt

att

godkänna utsänd föredragningslista

§ 30
Budget 2013 för WÅAB oeh TN
Beslutsunderlag

TN 1203-0069

Sjötrafikberedningen har tagit del av den utsända handlingen.
Kristina Boström från WÅAB redogjorde för ärendet samt svarade på frågor.
TBS noterade informationen till protokollet.
§31
Regionalt trafiltförsörjningsprogram f ö r Stocldiolms län - komplettering med
anledning av lagtillägg
Beslutsunderlag IN 1201-0032
Sjötrafikberedningen har tagit del av den utsända handlingen.
Anna Pontusson från avdelningen Strategisk utveclding på SL redogjorde för ärendet samt
svarade på frågor.
TBS noterade informationen till protokollet.
§32
Yttrande över motion 2011:41 om landstingets roll f ö r att skapa utveclding och
nya möjligheter i skärgården
Ärendet utgår.
§33
Lägesrapport Skärgårdsupphandlingen
Förvaltningschef Anders Lindström redogjorde för läget avseende skärgårdsupphandlingen
samt svarade på beredningens frågor.

Stockholms läns landsting
PROTOKOLL
2012-09-17

TBS noterade informationen till protokollet.
§34
Ekonomi och verksamhet
Kristina Boström redogjorde för augusti månads utfall samt svarade på frågor via
presentation som även utdelades.
§35
Analys mm avseende sommarens trafik och kommande vintertrafik
Gunnar Friberg redogjorde.
36
Eventuell studieresa för STB under nästa år
Ordföranden föreslog att beredningen under nästa år gör en studieresa
37
ö v r i g a frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
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