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§55
:l

Val av protokolljusterare
Nämnden beslöt

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§56
2

Anmälningsärenden
a) Förteckning 2008-10-06 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2008-09-02 -2008-10-06
b) Förteckning 2008-10-07 över planärenden m m somRegionplane-och
trafikkontoret yttrat sig över med stöd av delegation
c) Beslut fattade med stöd av delegation
Förteckning 2008-10-06 bidrag ur skärgårdsanslaget
Förteckning 2008-10-06 bidrag ur Miljöanslaget
d) Livsstilar och konsumtionsmönster i stockholmsregionen ett regionalt utvecklingsperspektiv. Rapport 10:2008
RTN 2007-0199

e) Branschanalys för Stockholms län. Rapport 8:2008
RTN 2008-0125

Nämnden beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

§57
3

Yttrande över motion av Raymond Wigg m fl (mp) om ett ökat
cyklande i stockholmsregionen
RTN 2008-0202

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-09-19.
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Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att avge yttrande över motion av Raymond Wigg m fl (mp) om ett ökat cyklande i stockholmsregionen i enlighet med bilaga 1.
s-ledamöterna anmälde ett särskilt uttalande, bilaga 2.

§58
4

Yttrande över Förstudie om spårbunden kollelrtivtrafik i Stockholm nordost
RTN 2008-0204

Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-og-os.
Nämnden beslöt i enlighet med förslag från ordföranden m fl

att avge yttrande över Förstudie om spårbunden kollektivtrafik i Stockholm
nordost i enlighet med bilaga 3·
mp-ersättaren anmälde ersättaryttrande, bilaga 4·

§59
5

Yttrande över Förslag till Översilrtsplan för Täby kommun, samrådshandling
RTN 2008-0221

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-10-01.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att avge yttrande över Förslag till Översiktsplan för Täby kommun, samrådshandling i enlighet med bilaga 5·
mp-ersättaren anmälde ersättaryttrande, bilaga 6.
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§6o
6
Beslut med anledning av utvärdering av fraktbidraget
RTN 20o8-01.41.

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-10-07.
Nämnden beslöt i enlighet med förslag från ordföranden m fl

att återremittera ärendet varvid även tidigare i nämnden lagda förslag till
riktlinjer studeras, bilaga 7, samt
att ett samråd genomförs med dels olika intressenter för skärgården, dels
Näringsdepartementet innan beslut tas om fraktbidrag.
rop-ersättaren anmälde ersättacyttrande, bilaga 8.

§ 61.

7
Yttrande över motion 2007:48 av Jan Strömdahl m fl (v) om vetenskaplig klimatpanel för stockholmsregionen
RTN 2008-0261.
Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-10-07.
Följande yrkanden framställdes

dels

av ordföranden m fl att nämnden avger yttrande över motion
2007:48 om vetenskaplig klimatpanel för stockholmsregionen i enlighet med kontorets förslag, bilaga 9,

dels

av v-ledamoten att nämnden avger yttrande över motion 2007:48 om vetenskaplig ldimatpanel för stockholmsregionen i enlighet med bilaga :lO.

Propositioner om bifall till yrkandena ställdes. Ordföranden fann propositionen
om bifall till sitt m fls yrkande vara med övervägande j a besvarad.
Nämnden hade sålunda beslutat i enlighet med kontorets förslag

att avge yttrande över motion 2007:48 om vetenskaplig klimatpanel för
stockholmsregionen i enlighet med bilaga 9·
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v-ledamoten anmälde reservation till förmån för sitt yrkande.
mp-ersättaren anmälde ersättaryttrande, bilaga 11.

§ 62

8
Förslag till sammanträdestider för Regionplane- och traf'Iknämnden under 2009
RTN 2006-0328

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-10-08.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att fastställa sammanträdestider för Regionplane- och trafiknämndens
sammanträden under 2009 enligt följande
onsdag 11 februari
onsdag 25 mars
onsdag 13 maj
onsdag 17 juni
tisdag 15 sep - torsdag l 7 sep
onsdag 21 oktober
onsdag 16 december

kl15.00
kl15.00
kl15.00
kl15.00
heldagar
kl15.00
kl15.00

§ 63

9

Månadsbokslut för september 2008
RTN 2007-0194

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-10-08.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att avge Månadsbokslut för september 2008.
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§64
10

Muntlig information
a) Christer Agerback och Riggert Andersson Vägverket Region Stockholm
informerade om arbetet med Förbifart Stockholm.
b) Regionplanedirektören rapporterade om infrastrukturplaneringsprocessen och samrådet om RUFS 2010.

Vid protokollet
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