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Dnr KS 2020/565

§7

Svar på remiss: Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden
2022—2033 och 2022—2037

Sammanfattning

Den 25 juni gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett
inriktningsunderlag som ett första steg inför den statliga
infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 20222033 respektive 2022-2037. Inriktningsunderlaget syftar till att ge
regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar för
möjliga åtgärder som underlag till regeringens
infrastrukturproposition. När riksdagen sedan har slagit fast
planperiod och ekonomiska ramar följer åtgärdsplaneringen i syfte
att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för
transportinfrastrukturen.
Den 30 oktober överlämnade Trafikverket inriktningsunderlaget till
regeringen samtidigt som det remitterades till berörda
remissinstanser. Remissvaren ska lämnas till Regeringskansliet
senast 2021-01-29.
Förvaltningens synpunkter

Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag på
remissvar. Kommunstyrelseförvaltningen har deltagit i den
arbetsgrupp som arbetat fram svaret.
Södertörnskommunernas viktigaste synpunkter är:
- Staten måste stå fast vid och möjliggöra de avtal som tecknats och
att objekt i gällande planer ges tillräcklig finansiering. Vi
förutsätter att ingångna avtal exempelvis i Sverigeförhandlingen
gäller.
- Vi stödjer förslaget att lyfta ur finansieringen av stambanorna ur
nationell plan. Att finansiera stambanorna inom nationell plan utan
ökade ramar får orimliga konsekvenser för övriga
transportsystemet i hela landet.
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- En ökad andel av medlen ska fördelas till länsplanerna samt att en
större andel medel riktas till Stockholmsregionen.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att Haninge kommun ska
underteckna den gemensamma skrivelsen från
Södertörnskommunerna.
Underlag för beslut

- Trafikverkets inriktningsunderlag 2020-10-30
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/Planer-och-beslutsunderlag/inriktningsplanering/
- Södertörnsgemensamt remissyttrande Inriktningsunderlag 202011-26.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Moderaterna (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens förslag samt tilläggsförslaget från
Moderaterna.
Ordföranden ställer först proposition på
kommunalrådsberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Moderaterna ska bifallas eller avslås och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: KSF Strategisk planering, Södertörnssamordnaren
helene.olofsson2@huddinge.se
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