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Plats och tid

Regionkontoret kl. 10:15-14:00

Beslutande ledamöter

Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Hans Backman (L)
Jennie Forsblom (KD)
Henrik Olofsson (SVG)
Marcus Gard (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie Frestadius (S)
Daniel Johansson (S) ersätter Karin Jansson (MP)
Fredrik Hellberg (SD) ersätter Richard Carlsson (SD)
Daniel Persson (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Caroline Smidt Johnsson (C)
Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)

Övriga närvarande

Göran Angergård (Regiondirektör)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Carl Smiding (Enhetschef)
Annica Johansson (Ekonomidirektör)
Katrien Vanhaverbeke (Regional utvecklingsdirektör)
Johan Kaarme (Hälso o sjukvårdsdirektör)
Anna Bergström (Facklig företrädare)
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.................................................
Carl Smiding

Ordförande
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Justerande
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Regionkontoret , 2022-02-28 00:00
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§34

Trafikplan 2023 (RS 2022/333)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Anta Trafikplan 2023, med trafikutvecklingsåtgärder som innebär ny stadstrafik i
Sandviken (från juni 2023) samt förlängning av linje 15 ut mot Gävle strand (från
juni 2023).
2. Att trafikutvecklingsåtgärderna i Trafikplan 2023 finansieras genom höjning av
biljettpriserna inom kollektivtrafiken. Storleken på höjningen ska utgå från KPI och
motsvara kostnadsökningen för trafikutvecklingen.
Ledamöterna tillhörande Samverkan Gävleborg (M, SVG, KD, L) avstår deltagande i beslutet.

Reservationer
Samverkan Gävleborg (M, SVG, KD, L) lämnar följande skriftliga reservation:
"Samverkan Gävleborg yrkar i detta ärende återremiss med motiveringen att det i den av
regionfullmäktige antagna årsplan och budget inte planerats för de prioriteringar som pekats
ut i förslaget på Trafikplan 2023 och att man i förslaget inte heller redogör för hur planerade
prioriteringar ska finansieras".
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Hållbarhetsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta Trafikplan 2023 som innebär ny
stadstrafik i Sandviken. Trafikplanen ska finansieras genom höjning av biljettpriserna.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Att anta Trafikplan 2023, med trafikutvecklingsåtgärder som innebär ny stadstrafik i
Sandviken från juni 2023.
2. Att trafikutvecklingsåtgärderna i Trafikplan 2023 finansieras genom höjning av
biljettpriserna inom kollektivtrafiken. Storleken på höjningen ska utgå från KPI och
motsvara kostnadsökningen för trafikutvecklingen.

Yrkanden
Jan Lahenkorva (S) yrkar med instämmande av Fredrik Åberg Jönsson (V) följande tillägg i
den första beslutspunkten:
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"...samt förlängning av linje 15 ut mot Gävle strand (från juni 2023).
Fredrik Åberg Jönsson (V) yrkar att andra beslutspunkten ska ändras enligt följande:
"2. Att i budget och planeringsförutsättningarna 2023-2025 utöka ramtilldelningen med 4,6
mnkr från år 2023 och ytterligare 4,1 mnkr från år 2024 för att kunna genomföra föreslagna
trafikutvecklingsåtgärder".
Patrik Stenvard (M) yrkar, med instämmande av Henrik Olofsson (SVP), Hans Backman (L),
Jennie Forsblom (KD) och Daniel Persson (SD) återremiss enligt följande:
"Med anledning av att det i den av regionfullmäktige antagna årsplanen och budget inte
planerats för de prioriteringar som pekats ut i förslaget på Trafikplan 2023 och att man i
förslaget inte heller redogör för hur planerade prioriteringar ska finansieras, samt att ärendet
ej funnits tillgängligt för nämndens ledamöter och ersättare att ta del ut av i god tid innan
nämndens sammanträde, yrkar Samverkan Gävleborg att ärendet återremitteras.
I det fall som återremissyrkandet faller, avstår ledamöterna i Samverkan Gävleborg från att
delta i beslutet".

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att regionstyrelsen avslår
detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Jan Lahenkorvas (S) tilläggsyrkande och finner att
regionstyrelsen bifaller detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Fredrik Åberg Jönssons (V) yrkande och finner att
regionstyrelsen avslår detta.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag


§14 HN Trafikplan 2023 (507969)
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