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§ 65
1

Val av protokolljusterare

Nämnden beslöt

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 66
2

Anmälningsärenden

a) Förteckning 2008-11-24 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut
under tiden 2008-10-07- 2008-11-24
b) Förteckning 2008-11-24 över planärenden m m som Regionplaneoch trafikkontoret yttrat sig över med stöd av delegation
c) Protokoll4j2oo8 frånRegionplane-och trafiknämndens presidium
d) Beslut fattade med stöd av delegation
Förteckning 2008-11-21 bidrag ur Miljöanslaget
e) storstadsnära landsbygd i regional utvecklingsplanering. Rapport
4:2008
RTN 2005-0402
f)

Invånarnas värderingar i Stockholm-Mälarregionen. Rapport 5:2008
RTN 2006-0046

g) Öppnare storstäder. Rapport 6:2008
RTN 2007-0313
h) Framtidens bostäder i Stockholmsregionen. Rapport 7:2008
RTN 2007-0406
i) Grönstruktur och landskap i regional utvecldingsplanering.
Rapport 9:2008
RTN 2005-0404
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j) Energiförsörjningen i Stockholmsregionen. Rapport 12:2008
RTN 2006-015

k) Framtidens transportsystem. Rapport 13:2008
RTN 2007-0439
l) Förslag att landstinget engagerar sig för förverkligande av ytterligt
angeläget system för transporter av varor. Skrivelse från Per Liden
RTN 2oo8-o362
Nämnden beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

§ 67

3
Återremiss. Beslut med anledning av utvärdering av fraktbidraget
RTN 2008-0141

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-26.
Ordföranden m fl med instämmande av s- och m p-ledamöterna yrkade
att nämnden beslutar i enlighet med bilaga 1.
Nämnden beslöt
att befintliga riktlinjer för bidrag tilllivsmedelsbutikers varutransporter
behålls under år 2009 med syfte att upprätthålla en grundläggande
livsmedelsförsörjning i skärgården,

att befintliga riktlinjer för fraktbidrag som inte går tilllivsmedelsbutikers
varutransporter förlängs enligt nuvarande regler,
att kontoret upptar förhandlingar med WÅAB om att fortsätta administrera
fraktbidraget,
att uppdra åt kontoret att utreda landstingets möjligheter att främja skärgården utifrån kommunallagens formuleringar om den kommunala
kompetensen samt "allmänt intresse" och "synnerliga skäl". I uppdraget
ska ingå att överväga former för kostnadskontroll, uppföljning och administration, samt
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att uppdra åt kontoret att utreda möjligheterna att förklara Stockholms
skärgård som nationellt stödområde i likhet med andra kustnära glesbygdsområden i Sverige.
s-ledamöterna anmälde särskilt uttalande, bilaga 2.

§ 68

4
Yttrande över Detaljplan för nytt universitetssjukhus
RTN 2008-0328

Regionplane-och trafildmntorets tjänsteutlåtande 2008-11-17.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att avge yttrande över Detaljplan för nytt universitetssjukhus i enlighet
med bilaga 3·

§69
5

Yttrande över järnvägsutredning Mälarbanan, delen TomtebodaKallliäll
RTN 2008-0320

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-14.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att avge yttrande över järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll i enlighet med bilaga 4·
s-ledamöterna anmälde särskilt uttalande, bilaga 5.

§70

6

Yttrande över FramKO Framtidens kollektivtrafik i StockholmlV[älarregionen
RTN 2008-0225

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-20.
'
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s-ledamöterna yrkade att nämnden beslutar i enlighet med bilaga 6,
med instämmande av ordföranden m fl.
Nämnden beslöt
att avge yttrande över FramKo Framtidens kollektivtrafik i Stockholm Mälarregionen i enlighet med bilaga 7·

§ 71

7
En kraftsamling för skärgården, - ny organisation för skärgårdssamarbetet
RlN 2008-0307

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-26.
Nämnden beslöt
att utse Erik Langby som representant samt Anna Kettner som ersättare till
möte den 16 januari 2009 om förslag till ny organisation för skärgårdssamarbete.

§72
8
Yttrande över Projektrapport 1j2oo8. Planering av kollektivtrafik
- en förstudie och översiktlig granskning
RlN 2008-0279

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-26.
Följande yrkanden framställdes
dels av ordföranden m fl att nämnden avger yttrande över Projektrapport 1/2008. "Planering av kollektivtrafik - en förstudie och översiktlig granskning" till Landstingsrevisorerna i enlighet med kontorets förslag, bilaga 8,
dels av s- och mp-ledamöterna att kontoret svarar på rapporten. Trafikplaneringen i landstinget behöver utvecklas. Trafikplaneringen utvecklas inte genom att den avvecklas från
RTN:s ansvarsområde.
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Propositioner om bifall till yrkandena ställdes. Ordföranden fann propositionen om bifall till
sitt m fis yrkande vara med övervägande ja besvarad.
Votering begärdes. Ordföranden ställde proposition på gjorda yrkanden så att de som bifaller
ordföranden m fis förslag röstar ja och de som bifaller s- och mp-ledamöternas förslag röstar
neJ.
Voteringen utföll så att ledamöterna Langby, Kalderen, Kockum, Fare, Stefanson och Carlsson samt tjänstgörande ersättarna Manhag och Wennerholm röstade ja, medan ledamöterna
Kettner, Johansson och Rönngren samt tjänstgörande ersättarna Jogell och Sigurdson röstade nej.
Nämnden beslöt sålunda med 8 röster mot 5 i enlighet med ordf m fis yrkande

att avge yttrande över Projektrapport 1j2oo8. "Planering av kollektivtrafik
- en förstudie och översiktlig granskning" till Landstingsrevisorerna i
enlighet med bilaga 8.
s- och mp-ledamöterna anmälde reservation till förmån för sitt yrkande.

§73
9

Yttrande över Rapport över löpande gransirning av intern kontroU2oo8
RTN 2008-0315
Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-21.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att avge yttrande över Rapport över löpande granskning av intern kontroll
2008 i enlighet med bilaga 9.

§74
10
Månadsbokslut för oktober 2008
RTN 2007-0194
Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-18.
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Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att avge månadsbokslut för oktober 2008.

§ 75
11

Budget för 2009 och planering för
RTN 2008-0262

2010-2011

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-21.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att godkänna budget 2009 och planering för 2010-2011 enligt bilaga 1 till
tjänsteutlåtandet.
s- och mp-ledamöterna anmälde att de inte deltog i beslutet med hänvisning
till sina respektive budgetförslag i landstingsfullmäktige.

§76
12

Utanordnare 2009
RTN 2008-0334
Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-26.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag

att till utanordnare under 2009 utse Regionplane-och trafiknämndens
ordförande, Sven-Olof Sjöberg, Eva Törnell, Eva Sandler, Franklin Drabia, Tuija Kosonen, Åsa Fagerlund och Evy Åström med förvaltningschefen Sven-IngeNylund som ersättare.

7 (9)
§ 65- 80

Jlll
Region~lane .. och trafiknämnden
~\!:
STOCKHOLMS LANS LANDSTING

PROTOKOLL 6/2008
2008-12-10
Kl 15.00 - 16.40

§77
13
Firmateclrnare 2009
RTN 2008-0334

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-26.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag
att till firmatecknare under 2009 utse Regionplane- och trafiknämndens
ordförande Erik Langbysamt förvaltningschef Sven-IngeNylund var för
sig.

§78
14
Delegering av nämndens beslutanderätt
RTN 2oo8-o360

Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-11-24.

Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag
att delegera nämndens beslutanderätt i enlighet med framlagt förslag samt
att medge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt.

§ 79

15
Månadsbokslut för november 2008
RTN 2007-0194

Regionplane-och trafikkontorets tjänsteutlåtande 2008-12-09.
Nämnden beslöt i enlighet med kontorets förslag
att avge månadsbokslut för november 2008.
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§8o
16
Information
a) Arne Sandemo, ordf. och Catharina Blom, regiondirektör,
Regionförbundet Uppsala län informerade om regionalt utvecklingsarbete i Uppsala län.
b) Lars Wogel informerade om uppföljning av Stockholmsförhandlingen.
c) Peter Haglund informerade om RUFS-processen.
d) Regionplanedirektören informerade om Carl Cederschiölds uppdrag
som förhandlingsman för att försöka åstadkomma konkreta lösningar för allmänflygets behov i Stockholm-Mälarregionen.
e) Stockholms översiktsplan hade utsänts till nämnden inför sammanträdet. Ärendet kommer att behandlas i nämnden 11 februari 2009.

Vid protokollet
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