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Landstingsstyrelsen

Motion 2004:33 av Bo Lagerquist och Margareta Blombäck (fp) om inrättande av
ett forskningscenter inom området transportfordon och logistik

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att förutsättningarna utreds för att inrätta ett forskningscenter för
transportfordon och logistik, tillsammans med universitet/forskningsinstitut-/högskolor och
andra privata intressenter.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att avslå motionen.

I motionen föreslås att landstinget skall utreda förutsättningarna för ett forskningscenter för
transportfordon och logistik. Landstingets roll i ett sådant center är långt ifrån självklar,
även om idén att få till stånd ett sådant center kan ha väl så goda skäl för sig.
Intresset hos andra parter är för det första helt avgörande. Ett grundkrav måste först vara
att branschen visar ett dokumenterat och genuint intresse och själva framför att behovet
finns, och därmed är villiga att avsätta ekonomiska resurser. Innan så sker bör landstinget
inte agera i frågan. Men om branschen skulle komma att uppvisa ett sådant intresse måste
landstinget, för det andra, noga pröva ett eventuellt engagemang så att den kommunala
kompetensen inte överskrids och att övriga rättsliga aspekter beaktas som kan kringskära
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landstingets möjligheter till en roll i bildandet av ett sådant forskningscenter. Det är såldes i
nuläget inte aktuellt för landstinget att avsätta resurser för en djupare utredning om eventuellt forskningscenter i enlighet med motionen.
Sammanfattningsvis kan dock sägas att om förslagsvis Stockholms Handelskammare framöver skulle visa sig intresserade av motionärernas förslag, så bör landstinget vara berett att
överväga frågan om att bistå i utredandet om vilka behov och förutsättningar som finns. I ett
sådant sammanhang måste beaktas de rättsliga aspekterna visavi landstingets förhållande till
det privata näringslivet samt vad som kan anses rymmas inom ramen för den kommunala
kompetensen.

Ingela Nylund Watz

Anna Berger Kettner

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Bo Lagerquist och Margareta Blombäck (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 14
september 2004, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att utreda förutsättningarna för att inrätta ett forskningscenter för transportfordon och logistik tillsammans med universitet/forskningsinstitut/högskolor och andra privata intressenter.

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och regionplane- och trafiknämnden.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 22 februari 2005 (bilaga), föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad enligt
direktörens förslag.

Regionplane - och trafiknämnden har den 1 februari 2005, avgett yttrande enligt kontorets förslag (bilaga).
Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.
Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande den 11 januari 2005 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 27 april 2005.

