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Dnr 2017-00283 Dpl 530

§ 207 Remiss – Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att Bollnäs kommun ställer sig bakom Region Gävleborgs förslag till
yttrande över nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
Bollnäs kommun har fått möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till
nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafikverket har i uppdrag
att ta fram och fastställa nationell plan för transportinfrastruktur. Detta görs
vart fjärde år utifrån regeringens direktiv. Syftet med planen är att bidra till
att de transportpolitiska målen nås samt att bidra till lösningar på de
utmaningar som riksdagen och regeringen har pekat ut. Konkret handlar det
om att:
− återställa och utveckla järnvägens funktionalitet
− främja säkra och funktionella vägar samt höja säkerheten för
oskyddade trafikanter
− främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och
sjöfart
− bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en
grundläggande standard på landsbygderna
− minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella
planens roll
− skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem.
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Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och
promemorior publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan.
Remissvaret ska vara Region Gävleborg tillhanda senast den 30 november
2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-09, § 204, att förklara sig informerad
om arbetet så här långt samt att uppdra till arbetsutskottet att besluta om
remissyttrande vid sitt sammanträde den 30 november 2017.
Yrkanden
Peter Nordebo (L) föreslår att Bollnäs kommun ställer sig bakom Region
Gävleborgs förslag till yttrande över nationell plan för transpostsystemet
2018-2029.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med Peter Nordebos (L) förslag.
Handlingar
Förslag till yttrande över nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-09, § 204
Missiv till remissinstanserna
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
___________________________________________________________
Beslutet skickas till
Regeringskansliet, Region Gävleborg, akt

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

5

