INTERPELLATIONSSVAR
Trafiklandstingsråd

2007-04-12

Christer G Wennerholm (m)

Svar på interpellation 2007:24 av Lars Dahlberg (s) om
kommunsamråd
Lars Dahlberg (s) har ställt följande frågor till mig om kommunsamråd

1. Vem ska fortsättningsvis fatta beslut om busstrafikens utbudsplaner?
2. Hur ska det garanteras att dessa bygger på aktuell och gedigen kunskap om
utvecklingen i berörda områden?
3. Hur ska arbetet i SL:s styrelse organiseras så att kommunföreträdare runt om i
länet får möjlighet att framföra sina synpunkter och önskemål på SL-trafiken?
4. Vilken delegation är trafiklandstingsrådet beredd att ge de politiker som ska träffa
kommunerna vid de kommande samråden?

Som svar vill jag anföra följande:
Ett gott samarbete och en god dialog med länets kommuner är en förutsättning för att
kunna utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län, därför fattade SL:s styrelse den
20 mars beslut om riktlinjer för hur samarbetet mellan kommunerna och SL skall
organiseras. Även interpellanten stödde beslutet.
Ur SL-styrelsen utses tre representanter per kommun att ansvara för kontakten med
kommunen, dessa grupper tar själva initiativ till kontakt och träffar med respektive
kommun eller grupper av kommuner.
Samrådsmöten sker ett par gånger per år och tjänstemän från SL och kommunerna
förbereder och stödjer planeringsarbetet inför dessa. Vid samrådsmötena har hela
SL:s styrelse närvarorätt.
Frågor som behandlas vid mötet kan både vara av strategisk betydelse och beröra
samverkan och avstämningar om bedriven verksamhet. Från SL:s sida breddas nu
denna samverkan till att omfatta hela SL:s verksamhet och inte som hittills mest
busstrafik och lokalbanor.
Löpande frågor och kundkontakter hanteras som tidigare av SL:s och kommunernas
organisationer i samverkan. Kanaler för sådan samverkan mellan SL och kommunerna finns upparbetade sedan länge.
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Styrelsen för SL har i stor enighet beslutat om sin arbetsordning, som även reglerar
den delegation som ges från styrelsen, vilket innebär att det är styrelsen som beslutar
om utbudsplaner. Jag ser heller inga skäl till att ändra på detta nyligen fattade beslut.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 12 april 2007

Christer G Wennerholm

