JIL Stockholms läns landsting
Trafiknämnden
Beredningen för Sjötrafik

PROTOKOLL
2014-05-27
Kl 16.00 - 17.00

Sammanträde med beredningen för sjötrafik den 27 maj
2014 ("STB")

Närvarande
ledamöter
Jan-Olov Sundström (M)
Vivianne Gunnarsson (MP)
Mats Larsson (FP)
Michael Stjernström (KD)
Urban Ryadal (S)

Ordförande
2:e vice ordförande

Ej närvarande
Ledamöter
Nikolina Bucht (M)
Lars Carlsson (C)
Reynoldh Furustrand (S)
Annette Dahlgren (S)

Närvarande
politiska
tjänstemän
Jonas Lilleberg Eriksson (M)
Niklas Domeij (S)

Tjänstemän
Göran Malmsten (TF)
Kristina Boström (TF)
Sonny Österman (TF)

§§

1 5

_ 22

.JIL Stockholms läns landsting

(4)
2014-05-27

§15
Val av justerare
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till dagens möte, därefter fastställdes
dagordningen.
STB beslutade
att

jämte ordföranden utse Vivianne Gunnarsson att justera dagens protokoll.

§16
Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö - Klara
Mälarstrand
(Beslutsunderlag SL 2014-0818)
Göran Malmsten redogjorde samt svarade på beredningens frågor.
Michael Stjernström (KD) påtalade det på kartan inte framgår att Gamla stan är en
hållplats på linjen.
Ordföranden påtalade att det bör justeras inför trafiloiämndens beslut.
Trafikplilctsbeslutet medger att Gamla stan trafikeras, vilket är avsikten.
STB beslöt
att

anse ärendet berett och skickar vidare till trafiknämnden

Urban Ryadal (S) deltog ej i beslutet.
§17
Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i
Mälaren
(Beslutsunderlag TN 2014-0196)
Sonny Österman från Strategisk utveckling redogjorde samt svarade på beredningens
frågor.
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Reservation från Vivianne Gunnarsson (MP) och Urban Rydal (S).
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Informationsärenden
§18
Information om Sjötrafikrådet
Göran Malmsten informerade beredningen om inrättandet av sjötrafikrådet, inrättandet av
referensgrupp samt skärgårdsupphandlingarna via en presentation, som även kommer att
skickas till ledamöterna i beredningen.
Vivianne Gunnarsson (MP) reserverade sig mot informationen, samt noterade följande
protokollsanteckning:
"Jag anser att det borde skrivas fram ett ärende om organisationen av Sjötrafikrådet och
referensgruppen. I detta ärende bör framgå syfte, vilka som ska delta, intervall för möten,
samt organisatorisk inplacering".
STB noterade därefter informationen till protokollet.
§19
Ecadia - Elbåt
Göran Malmsten informerade samt svarade på beredningens frågor.
STB noterade informationen till protokollet.
§20
Information om organisationen - Sjötrafikenheten
Göran Malmsten informerade samt svarade på beredningens frågor, via en presentation
som även kommer att skickas till ledamöterna i beredningen.
STB noterade informationen till protokollet.
§21
Ekonomi och verksamhet
Kristina Boström redogjorde för utfallet per april 2014 via en presentation som även
utdelades.
STB noterade informationen till protokollet.
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§ 22
Övriga frågor
-

Det påtalades från beredningens sida att det är oacceptabelt att inte handlingarna
kommer ledamöterna tillhanda i tid inför sammanträdena.
Nästa sammanträde med beredningen är enligt plan den 2 september, eventuellt
kan ett extra insatt sammanträde hållas i mitten av augusti.

Vid protokollet

Ingela Svanberg Ohlsson
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