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§130
Justerare och justeringsdag samt beslut om närvarorätt
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att utse Torbjörn Rosdahl (M) ordförande, Ninos Maraha (L) förste vice
ordförande och Erika Ullberg (S) andre vice ordförande, till justerare
att protokollet justeras omedelbart
att medge att Carl Rydingstam, kanslichef för Moderaterna samt Lina
Ericson, politisk sekreterare för Miljöpartiet, närvarar på
landstingsstyrelsens sammanträden.

Ordförande

Justerare

^terare

v

Exp. datum

Sign.
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§131
Ä n d r i n g av s a m m a n t r ä d e s d a g a r f ö r landstingsstyrelsen år
2017
LS 2016-0349

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ändring av datum för sammanträde med landstingsstyrelsen
i mars och april 2017 på grund av påsklov samt förslag om ytterligare ett
sammanträde i juni 2017.
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 16 juni 2016.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa följande datum för sammanträden med landstingsstyrelsen
året 2017
31 januari
21 februari
4 april Nytt datum istället för tidigare beslutade 21 mars och 11 april
30 maj
20 j u n i Nytt datum
29 augusti
26 september
24 oktober
14 november
12 december

Beslutsexpediering:
LSF Kansli
Akt

Ordförande

Exp. datum

Sign.
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§132
Tvärbanan Norra Kistagrenen - f ö r n y a t inriktningsbeslut
LS 2015-0820

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr
Kistagrenen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 1 december 2015
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 26
november 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015
Trafiknämndens protokollsutdrag den 13 oktober 2015 med
S-ledamöternas särskilda uttalande
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2015
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 16 juni 2016 (bilaga).
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fatta förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen för
genomförande av aktiviteter inom planeringsfasen till en investeringsutgift
om 253 miljoner kronor inklusive index inom ramen för trafiknämndens
fastställda investeringsbudget för åren 2015-2020.

Särskilt uttalande
Gunilla Roxby Cromvall (V) anmäler ett särskilt uttalande från
Vänsterpartiet till protokollet (bilaga).
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt uttalande från Sverigedemokraterna
till protokollet (bilaga).
Beslutsexpediering:
SLL Styrning och ekonomi
Trafiknämnden
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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SKRIVELSE
2016-06-16

Landstingsstyrelsen

T v ä r b a n a N o r r Kistagrenen - f ö r n y a t
inriktningsbeslut
Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist

Ärendebesla^ivning
Ärendet behandlar förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr
Kistagrenen.

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fatta förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen för
genomförande av aktiviteter inom planeringsfasen till en investeringsutgift
om 253 miljoner kronor inldusive index inom ramen för trafiknämndens
fastställda investeringsbudget för åren 2015-2020.
Landstingsrådsberedningens motivering
Den 17 mars 2015 beslutade landstingsfullmäktige att anta den reviderade
investeringsstrategin. Den reviderade strategin fokuserar på att säkra
beslutsunderlag inför genomförandebeslut. Framtagande av
systemhandlingar som ingår i projekteringsfasen vilken tidigare startade
efter genomförandebeslut, ingår numera i planeringsfasen.
Den reviderade investeringsstrategin ger utrymme för utökade
arbetsmoment i ett tidigare skede av planeringsprocessen för att säkerställa
kvalité i beslutsunderlagen inför genomförandebeslut. Därmed ingår en
större del av investeringsutgiften i planeringsfasen vilket kräver ett förnyat
inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen.

LS 2015-0820
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2(2)
SKRIVELSE
2016-06-16

Ett mer omfattande arbete har genomförts för att kunna fullfölja
planeringsfasen och ta fram underlag för genomförandebeslut för Tvärbana
Norr Kistagrenen. Finansieringen sker inom de medel som finns avsatta för
program Kistagrenen enligt den investeringsbudget som fastställdes av
fullmäktige i juni 2015.
Den preliminärt bedömda totala investeringsutgiften för programmet på
cirka 4900 miljoner kronor påverkas inte av det förnyade
inriktningsbeslutet eftersom beslutet endast innebär att arbetsmoment som
tidigare var planerade att ingå i genomförandefasen nu ingår i
planeringsfasen.
Investeringsutgiften för att fullfölja planeringsfasen finansieras inom
ramen för de medel som finns avsatta för programmet Kistagrenen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 1 december 2015
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 26
november 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015
Trafiknämndens protokollsutdrag den 13 oktober 2015 med S-ledamöternas
särskilda uttalande
Trafildörvaltningens^tjänsteutlåtande den 1 oktober 2015

Paul Lindquist

Carl Rydingstam

LS 2015-0820

SÄRSKILT UTTALANDE

Ä J I L Stockholms läns landsting
2016-06-21

LANDSTINGSSTYRELSEN
VÄNSTERPARTIET

Ärende nr 3
LS 2015-0820

Tvärbanan Norr Kistagrenen - förnyat inriktningsbeslut

Det fortsatta arbetet med tvärbana norr, Kistagrenen är mycket angeläget och det är ytterst
bekymmersamt att ärendet har hanterats så illa och försenats flera gånger av den moderatledda
alliansen. V i hade sett att den redan hade börjat byggas.
V i måste vara robusta i vår planering och hålla det v i har lovat. Aldrig mer vill v i se ett ärende
som hanteras på detta sätt. Vänsterpartiet hade sett fram emot att Kistagrenen varit klar år
2021, nu är detta inte möjligt.

Stockholms läns landsting
SVERIGEDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE

(LS 2015-0820)

2016-06-21

SÄRSKILT UTTALANDE GÄLLANDE TVÄRBANAN NORRA KISTAGRENEN - FÖRNYAT
INRIKTNINGSBESLUT

Sverigedemokraterna har inga invändningar mot förbindelse mellan Norra Ulvsunda och
Helenelund men däremot vänder vi oss mot fixering av resurskrävande spårlösningar, precis
som är fallet gällande Spårväg syd. Busslösningar är betydligt mera kostnadseffektiva och
flexibla, både vad avser turtäthet samt sträckningar. Vi ser också att stora framsteg har
skett, sker och kommer fortsätta ske när det gäller miljöteknik avseende bussar, exempelvis
laddhybrider, biogas mm. Därmed försvagas de miljömässiga argumenten för spårbundet
gentemot buss.
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§133
Valärenden
LS 2015-1146

Ärendebeskrivning
Avsägelser samt val av ledamöter och ersättare till förtroendeuppdrag i
organ under landstingsstyrelsen.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att medge befrielse för Michel Silvestri (MP) från uppdraget som ledamot i
landstingsstyrelsen forskningsberedning, LS 2016-0769
att välja Lars Harms Ringdahl (MP) till uppdraget som ledamot i
landstingsstyrelsens forskningsberedning efter Michel Silvestri (MP),
LS 2016-0769

att medge befrielse för Olov Holst (M) från uppdraget som ledamot i
landstingsstyrelsen beredning för utbyggd tunnelbana, LS 2016-0706.
att välja Antonia Jaksic (M), till uppdraget som ledamot i Stockholms läns
bildningsförbund efter Edvin Alam (M), LS 2016-0627
att val till uppdraget som ledamot i Styrgruppen för utveckling av den
regionala kärnan Flemingsberg, efter Martin Sahlin (MP) bordlägges,
LS 2016-0605

att val till uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsens arvodesberedning
efter Thomas Bengtsson (MP) bordlägges, LS 2015-1438
att val till uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsens miljöberedning
efter Susanne Lindberg Elmgren (S) bordlägges, LS 2016-0368
att val till uppdraget som ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund för
Socialdemokraterna bordlägges
att val till uppdraget som ersättare i Samverkansnämnden StockholmGotland för Kristdemokraterna bordlägges.

Beslutsexpediering:
Förtroendevalda
LSF Kansli, Akt

Exp. datum

Sign.
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§134

Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga ärenden tas upp på sammanträdet.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum
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§135
Nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens nästa sammanträde äger ram tisdagen den 30 augusti
2016 ld. 10.00.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

