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Landstingsstyrelsen

Trafikförsörjningsplan 2010 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

ÄRENDET
Styrelserna för AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Waxholms Ångfartygs AB
(WÅAB) har godkänt sina respektive delar av trafikförsörjningsplanen.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa trafikförsörjningsplan för 2010.
För att uppnå det övergripande målet om ett ökat resande i kollektivtrafiken är det
viktigt att trafikplaneringen blir bättre. I fullmäktiges budgetbeslut för 2009 fick därför AB Storstockholms Lokaltrafik AB i uppdrag att i samråd med Waxholms Ångfartygs AB, Färdtjänsten och Regionplanenämnden årligen i samband med budgeten
till landstingsfullmäktige lämna förslag till trafikförsörjningsplan.
Planen för 2010 är nu framtagen i samråd med berörda instanser och redovisas i Trafikförsörjningsplan för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs
AB.

Bilagor
1. Trafikförsörjningsplan för SL och WÅAB 2010
2. Trafikförsörjningsplan för AB Storstockholms Lokaltrafik
3. Trafikförsörjningsplan för Waxholms Ångfartygs AB
4 MP-ledamotens och V-ersättarens särskilda uttalande i SL
5 Tjänsteutlåtande från SLs verkställande direktör
6 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Trafikförsörjningsplan 2010 innehåller tre delar. Den första delen ger en kort beskrivning av hur kollektivtrafiken styrs i Stockholms län. Den andra och tredje delen
utgör SL:s och WÅAB:s trafikförsörjningsplaner. Innehållet i båda trafikförsörjningsplanerna baseras på lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik med ett
tillägg om det ekonomiska perspektivet.

Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse (SL) har den 15 december 2009, enligt
verkställande direktörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna
förslaget till SL:s del av trafikförsörjningsplan 2010.
MP-ledamoten och V-ersättaren lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).
Verkställande direktörens tjänsteutlåtande den 30 november 2009 bifogas (bilaga).

Waxholms Ångfartygs AB:s styrelse (WÅAB) har den 19 januari 2010 beslutat att
fastställa slutlig budget för år 2010 och planering 2011-2012, att till beslutet foga
särskilt uttalande från Reynoldh Furustrand, gruppledare (S), att fastställa Waxholmsbolagets del av Trafikförsörjningsplan för 2010.
S-ledamöterna lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Hade landstingsmötet vid sitt antagande om budget följt Socialdemokraternas förslag
hade WÅAB tillförts ytterligare 4 miljoner kronor för bolagets verksamhet”.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 mars 2010 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa trafikförsörjningsplan för 2010.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 mars 2010.

