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2016-05-31

Nr 4/2016

Kl. 14:30 -15:45

§§ 67-94

Trafiknämndens sammanträde den 31 maj 2016
Datum för justering: den 31 maj 2016 vad gäller paragraferna 71, 73, 76, 77, 78, 79 och 80.
Den j |

J ^ / U f ^ ? v a d gäller protokollet i övrigt.

Datum för anslag: den 2 juni 2016 vad gäller paragraferna 71, 73, 76, 77, 78, 79 och 80.
gäller protokollet i övrigt.

Talla Alkurdi (S)

Kristoffer Tamsons (M)
Plats:

SLL, Landstingshuset, Gjörwellsalen

Närvarande
ledamöter
Kristoffer Tamsons (M)
Sara Svanström (L)
Talla Alkurdi (S)
Lennart Kalderén (M)
Leif Gripestam (M)
Susanne Sjöblom (M)
Harry Bouveng (M)
Lars Berglund (M)
Christoffer Fagerberg (L)
Karl Henriksson (KD)
Sven-Inge Nylund (S)
Stefan Johansson (S)
Ayla Eftekhari (S)
Susanne Lund (S)
Elof Hansjons (S)
Malin Karlsson (MP)
Nildas Gladh (MP)
Mats Arldiem (SD)

Ej närvarande
ledamöter
Gustav Hemming (C)
Gunilla Roxby Cromvall (V)

Ordförande
i:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare
Staffan Olsson (M)
Arin Karapet (M)
Zanna Mårtensson (M)
Bo Persson (L)
Lars Tunberg (L)
Fredrik Wallén (KD)
Christina Blom-Andersson (KD)
Bosse Andersson (C) - tjänstgör
Tage Gripenstam (C)
Conny Fogelström (S)
Viktor Ellström (S)
Michaela Lööf (S)
Annika Andersson Ribbing (S)
Sabina Edelman (MP)
Nildas Thidevall (MP)
Anna Sehlin (V) - tjänstgör
Sebastian Lindqvist (SD)

Ej närvarande
ersättare
Mikael T. Eriksson (M)
Alexander Petersson (S)
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Närvarande
politiska
tjänstemän
Gustaf Göthberg (M)
Patrik Lind (L)
Alfred Askeljung (C)
Göran Gutierrez Aranda (S)
Hampus Rubazsldn (MP)
Martin Richardsson (V)
Henrik Mellström (SD)
Petra Klippfalk (KD)
Ulrika Hoff (KD)

Närvarande
tjänstemän
Caroline Ottosson
Björn Holmberg
Sara Catoni
Daniela Eriksson
Håkan Nilsson
Suss Forssman Thullberg
Martin Jägerbert
Charlotte Alström
Sofia Petersson Ostelius
Ragna Forslund
John Fredlund
Maud Petri- Rådström
Jens Plambeck

Övriga
Rickard Björk (Saco)

§67
Godlcännande av föredragningslistan
Trafiknämnden

beslöt

att

Hytta fram beslutspunkterna 27 och 28, samt

att

i övrigt godkänna utsänd föredragningslista.

§68
Val av justeringsman
Trafiknämnden
att

beslöt

jämte ordföranden utse Talla Alkurdi (S) till att justera protokollet från dagens
sammanträde.

§69
Fastställande av datum för justering av protokoll
Datum för justering av protokoll fastställdes till tisdagen den 7 juni 2016.
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§ 70
Förvaltningschefsinformation
Förvaltningschefen informerade nämnden enligt följande punkter:
Trafilcförvaltningen gemensamt
• Sälcerhetsrapportering 2015
Sälcerhet vid större evenemang
Trafikpåverkande arbeten
Program Slussen och spårutbyggnad Naclca
• Sverigeförhandlingen
Nya SL-appen
• UITP:s världskongress i Stoclcholm 2019
Personalalctivitet
Pendeltåg
• Uppdragsavtal teclcnat i E24
• Miljöpris
Buss
• Trafilcförändringar Södertörn
Under punlcten yttrade sig Sven-Inge Nylund (S), Kristoffer Tamsons (M), Karl
Henrilcsson (KD), Malin Karlsson (MP).
Nämnden beslöt att godkänna en enldare sommaralctivitet för trafilcförvaltningens
personal enligt följande:
Trafilcförvaltningen planerar för ert medarbetarmöte för all personal den 2 juni
Mötet avslutas med ett sommarmingel på en Waxhoimsbåt. Berälcnad kostnad för lättare
förtäring och dryck (en öl, ett glas vin eller ett allcoholfritt alternativ) 250:-/person
Kostnaden för båthyra och alctiviteter ombord ca 80:-/person.
Trafilcnämnden noterade informationen och lade den till handlingarna.
§ 71
Tertialrapport januari-april 2016
(TN 2015-1526)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 20 maj 2016 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Viktor Ellström (S) och Kristoffer Tamsons (M).
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BESLUT
Trafiknämnden

beslöt

att

godkänna tertialrapport för april 2016 avseende trafilcnämnden och de inom
nämndens ansvarsområde ingående verlcsamheterna samt

arr

förldara beslutet omedelbart justerat.

§ 72
Utredning om ett modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt
skärgårdstonnage
(SL

2014-2746)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 27 april 2016 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Anna Sehlin (V).
BESLUT
Trafiknämnden
att

beslöt dels

godlcänna utredningen om ett modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt
slcärgårdstonnage, bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande, som grund för kommande
planeringsstudie om investering av nytt pendelbåts- och slcärgårdstonnage

dels -besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta
arr

fatta inrilctningsbeslut avseende specificerat investeringsobjekt Tonnage för
Pendelbåt och Slcärgårdstrafilc till en estimerad investeringsutgift som uppgår till
287 mnlcr (inldusive en option om två pendelbåtar i syfte att kunna höja
kapaciteten inom befintlig trafik) enligt förslag 1 som redovisas i detta
tjänsteutlåtande samt bilaga 6 kallcyl och kostnadsanalys, till detta tjänsteutlåtande

dels
besluta, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut enligt ovan,
<J> £T att uppdra åt förvaltningschefen
arr

inom ramen för planeringsstudien genomföra en fördjupad utredning om villca
effelcter som kan uppnås genom alternativt ägande av fartygen, såsom
leverantörsägda fartyg med lång trafilcavtalsperiod eller normal avtalstid med
återköpsldausul

att

återkomma till trafilcnämnden med
förslag till genomförandebeslut, att fattas av landstingsfullmälctige.
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UTTALANDEN
S-ledamöterna lät till protokollet antecloia ett särsldlt uttalande, bilaga 1, vilket
V-ledamoten anslöt sig till.
MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 2.

§73
Utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar — E30
övergripande principer samt anskaffningsbeslut f ö r linje 81
(TN 2015-0554)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 25 april 2016 från förvaltningschefen.
TILLÄGGSYRKANDE
MP-ledamöternas hade ett förslag till tilläggsbeslut, bilaga 3.
Ordföranden ställde proposition om att tilläggsyrkandet skulle bifallas eller avslås och
fann att trafiknämnden avslagit tilläggsyrkandet och bifallit förvaltningschefens förslag till
beslut.
BESLUT
Trafiknämnden

beslöt dels

att

godkänna utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer E30 övergripande
principer enligt förslag i underlag

att

godkänna utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer E30A och dess
affärsinriktning som grund för anskaffningsbeslut för linje 81 Ropsten-TranholmenStorholmen

att

fatta anskaffningsbeslut och genomföra upphandling av ett kortare trafikavtal för
linje 81 för perioden 2017-2019 samt option om ytterligare 1-2 år i enlighet med
Bilaga 1 Ekonomi - E30A

dels besluta-att uppdra åt förvaltningschefen
att

upprätta förfrågningsunderlag, genomföra upphandling av trafikaffär samt fatta
tilldelningsbeslut för linje 81 i enlighet med i detta tjänsteutlåtandes angivna
förutsättningar, teckna upphandlingskontralct i anslutning till upphandlingen samt
att, efter att kontraktet överlåtits till AB Storstoclcholms Lokaltrafik, inom ramen för
förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta kontraktet, varvid ändringar och
tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget slca fattas i
enlighet med gällande beslutsordning

arr

i övrigt fatta de beslut, ingå de överenskommelser och vidta de åtgärder som krävs
för att genomföra upphandlingen, dels

arr

förklara paragrafen omedelbart justerad.
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RESERVATION
MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

§74
Fastighetsförsäljning av mark för att finansiera byggnation av 300
infartsparkeringar i anslutning till Roslags-Näsby station i Täby kommun
(TN 2016-0548)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 25 april 2016 från förvaltningschefen.
BESLUT
Trafiknämnden
att

beslöt

försälja del av fastigheten Roslags Näsby 2:1 för 54,8 miljoner kronor enligt
upprättat köpekontrakt.

§75
Beslut om att inleda upphandling av ramavtal om kommunikationstjänster
avseende trafikinformation
(TN 2016-0207)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 28 april 2016 från förvaltningschefen.
TILLÄGGSYRKANDE
S-ledamöternas hade ett förslag till tilläggsbeslut, bilaga 4, vilket MP- och V-ledamöterna
anslöt sig till.
Ordföranden ställde proposition om att tilläggsyrkandet skulle bifallas eller avslås och
fann att trafiloiämnden avslagit tilläggsyrkandet och bifallit förvaltningschefens förslag till
beslut.
BESLUT
Trafiknämnden
att

beslöt

inleda upphandling av ramavtal om kommunikationstjänster avseende
trafildnformation
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att

uppdra åt förvaltningschefen att fastställa förfrågningsunderlag,
fatta tilldelningsbeslut, tecloia upphandlingskontrakt samt förvalta
kontraktet, varvid ändringar och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms
inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning

att

i enlighet med gällande beslutsordning ingå sådana avropsavtal från
ramavtalen, som ryms inom fastställd investerings-, drift- och underhållsbudget.

RESERVATION
S- M P - och V- ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

§76
Höjning av avgift f ö r resenärer till Arlanda C
(TN 2016-0520)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 20 april 2016 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Talla Alkurdi (S), Sven-Inge Nylund (S), Kristoffer Tamsons (M).
BESLUT
Trafiknämnden

beslöt

att

fastställa avgift för på- eller avstigning vid Arlanda C (arlandapassage) samt priser
för ABC-zonbiljett inldusive arlandapassage att gälla från och med den 20
september 2016 i enlighet med vad som framgår av detta tjänsteutlåtande samt

att

förldara paragrafen omedelbart justerad.

UTTALANDEN
MP-ledamöterna lät till protokollet antecloia ett särsldlt uttalande, bilaga 5, vilket Sledamöterna anslöt sig till.
V-ledamoten lät till protokollet antecloia ett särsldlt uttalande, bilaga 6.
SD-ledamoten lät till protokollet antecloia ett särskilt uttalande, bilaga 7.
§77
Yttrande över remissen Miljöpolitiskt program f ö r Stockholms l ä n s landsting
2017-2021
(TN 2016-0451)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 21 april 2016 från förvaltningschefen.

(fl*
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BESLUT
Trafiknämnden

beslöt

att

godkänna trafilcförvaltningens förslag till remissvar,

att

uppdra åt förvaltningschefen att besvara remissen enligt förslaget och översända
det till LSF som trafilcnämndens yttrande, samt

att

förldara punlcten omedelbart justerad.

UTTALANDEN
S-ledamöterna lät till protokollet anteclcna ett särsldlt uttalande, bilaga 8.
V-ledamoten lät till protokollet anteclcna ett särsldlt uttalande, bilaga 9.

§78
Yttrande över motion 2015:42 av Victor Harju (S)och Adriana
Haxhimustafa (S) om utökad pendeltågstrafik
(TN 2016-0218)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 27 april 2016 från förvaltningschefen.
BESLUT
Trafiknämnden

beslöt

att

till landstingsstyrelsens förvaltning översända förvaltningschefens tjänsteutlåtande
som nämndens yttrande

att

förldara paragrafen omedelbart justerad.

§ 79
Yttrande över motion 2015:52 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om en
reklamfri ny Tunnelbanelinje
(TN 2016-0219)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 29 april 2016 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Anna Sehlin (V).
YRKANDEN
1) Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut
2) Bifall till V-ledamotens förslag till beslut att motionen slca bifallas
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Ordföranden ställde proposition om yrkandena och fann att trafiloiämnden bifallit
förvaltningschefens förslag till beslut.
BESLUT
Trafiknämnden

beslöt

att

till landstingsstyrelsens förvaltning översända förvaltningschefens tjänsteutlåtande
som nämndens yttrande

arr

förldara paragrafen omedelbart justerad.

UTTALANDEN
MP-ledamöterna lät till protokollet antecloia ett särskilt uttalande, bilaga 10.
RESERVATION
V-ledamoten reserverade sig mot beslutet.

§80
Yttrande över motion 2015:32 (V) om att utreda kollektivtrafiklförfält p å
Essingeleden
(TN 2015-1468)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 25 april 2016 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Anna Sehlin (V), Kristoffer Tamsons (M).
YRKANDEN
1) Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut
2) Bifall till V-ledamotens förslag till beslut att motionen ska bifallas, bilaga 11.
Ordföranden ställde proposition om yrkandena och fann att trafiknämnden bifallit
förvaltningschefens förslag till beslut.
BESLUT
Trafiknämnden
att
att

beslöt

till landstingsstyrelsens förvaltning översända förvaltningschefens tjänsteutlåtande
som nämndens yttrande
förldara paragrafen omedelbart justerad.
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UTTALANDEN
MP-ledamöterna lät till protokollet anteclcna ett särsldlt uttalande, bilaga 12.
SD-ledamoten lät till protokollet anteclcna ett särskilt uttalande, bilaga 13.
RESERVATION
V-ledamoten reserverade sig mot beslutet.

§81
Svar p å slcrivelse (V) om uppföljning av 2015 års verksamhet för
trafiknämnden
(TN 2016-0365)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 6 april 2016 från förvaltningschefen.
BESLUT
Trafiknämnden
att

beslöt

anse slcrivelsen besvarad.

UTTALANDEN
V-ledamoten lät till protokollet anteclcna ett särsldlt uttalande, bilaga 14.

§82
Svar p å skrivelse (SD) angående eventuellt stopp för kommande
höghastighetståg
(TN 2016-0194)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 21 april 2016 från förvaltningschefen.
BESLUT
Trafiknämnden
att

beslöt

anse slcrivelsen besvarad.

4i

Stockholms läns landsting
Trafiknämnden
Nr 4/2016

§83
Remissutskick reviderat Trafikförsörjningsprogram
(TN 2015-1721)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 27 april 2016 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Talla Alkurdi (S), Kristoffer Tamsons (M).
Ordföranden ajournerade mötet från ld. 15:25 till ld. 15:32.
BESLUT
Trafiknämnden
att

beslöt

förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram för Stocldiolms län skickas ut på
remiss till instanserna enligt till tjänsteutlåtandet bilagd sändlista.

Trafiknämnden noterade följande till protokollet:
"Att ge förvaltningschefen i uppdrag att i remissutgåvan av trafilcförsörjningsprogrammet
föra in en förldarande text om att metod för att fastställa kollektivtrafikens marlcnadsandel
är förändrad jämfört med tidigare trafilcförsörjningsprogram"
UTTALANDEN
MP- S- och V- ledamöterna lät till protokollet anteclcna ett särskilt uttalande, bilaga 15,
villcet V-ledamoten anslöt sig till.
MP-ledamöterna lät till protokollet anteclcna ett särsldlt uttalande, bilaga 16.

§84
Remissutskick utredning Framtida inriktning Färdtjänsten- fas 2
(TN 2014-0463)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 28 april 2016 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Anna Sehlin (V) och Kristoffer Tamsons (M).
BESLUT
Trafiknämnden
att

beslöt

uppdra åt förvaltningschefen att remittera utredningen Framtida inriktning
Färdtjänsten - fas 2 till länets kommuner och berörda intresseorganisationer.

010-
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UTTALANDEN
S-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 17, vilket
MP-ledamöterna anslöt sig till.
V-ledamoten deltog inte i beslutet.

§85
Uppföljning av trafilcförvaltningens miljömål
(TN 2015-0598)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 21 april 2016 från förvaltningschefen.
Trafilcnämnden noterade informationen och lade den till handlingarna.
UTTALANDEN
MP-ledamöterna lät till protokollet anteclcna ett särsldlt uttalande, bilaga 18, villcet Sledamöterna anslöt sig till.

§86
Resultatet av r e s v a n e u n d e r s ö k n i n g e n
(SL 2014-1041)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 12 april 2016 från förvaltningschefen.
Trafilcnämnden noterade informationen och lade den till handlingarna.
UTTALANDEN
MP-ledamöterna lät till protokollet anteclcna ett särskilt uttalande, bilaga 19, villcet
S-ledamöterna anslöt sig till.

§87
Trafilcförvaltningens trendanalys
(TN 2016-0471)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 12 april 2016 från förvaltningschefen.
Trafilcnämnden noterade informationen och lade den till handlingarna.
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§88
Information a n g å e n d e utveclding av Access
(TN 2016-0505)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 19 april 2016 från förvaltningschefen.
Trafiloiämnden noterade informationen och lade den till handlingarna.
§89
Utvärdering av El-fartyg
(SL 2016-0231)
I ärendet förelåg rapport den 21 mars 2016 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Viktor Ellström (S).
Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna.

§90
Information om ansölaiingar f ö r stadsmiljöavtal 2016
(SL 2015-1143)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 25 april 2016 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Viktor Ellström (S).

Trafiloiämnden noterade informationen och lade den till handlingarna.

§ 91
Inkommande post till n ä m n d e n
(TN 2016-0121)
I ärendet förelåg postlista för perioden 2016-04-07 - 2016-05-16.
I ärendet yttrade sig Conny Fogelström (S) och Kristoffer Tamsons (M).
Trafiloiämnden noterade informationen och lade den till handlingarna.

Nr 4/2016
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§ 92
A n m ä l a n av delegationsbeslut
(TN 2014-0104)
I ärendet förelåg anmälan av delegationsbeslut fattade under perioden 2016-04-02 2016-05-12.
Trafilcnämnden noterade informationen och lade den till handlingarna.

§ 93
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§94
Nästa s a m m a n t r ä d e

Nästa sammanträde äger rum den 23 augusti 2016 ld. 14:30 i Gjörwellsalen.

Vid protokollet

Bilaga 1

/ I t Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE
1(1)

2016-05-31

TN 2014-2746

Trafiknämnden
Ärende 6

Angående utredning om ett modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt
skärgårdstonnage
Skärgårdstrafiken ska skapa goda möjligheter för både fastboende, sommarboende och
besökare att resa i skärgården utan egen båt. Därför välkomnar vi trafikförvaltningens
utredning kring behovet av ett strategiskt skärgårdstonnage och de slutsatser som
presenteras i utredningen.
Vi noterar dock att utredningen inte tagit ställning kring ett förnyat tonnage för den nordsydliga skärgårdslinjen. Om linjen ska kunna locka flera resenärer till skärgården bör
tonnaget ses över. Skärgårdstrafiken ska ge möjlighet för boende och företag att upprätthålla
ö-livet i samspel med fastlandet och därmed behålla öarna levande. Därför värnar vi
Socialdemokrater den nya nord-sydliga linjen som leder till ökat resande, fler besök i
skärgården och ger fler biljettintäkter.

Bilaga 2

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden
SL 2014-2746

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 6

Utredning om ett modernt pendelbåtstonnage samt
strategiskt skärgårdstonnage
Miljöpartiet anser att det i och med denna utredning är klarlagt att det bästa
alternativet är förslag 1, att SLL investerar i nya fartyg. Inga ytterligare utredningar
behövs för att fatta ett sådant beslut.

1(1)

Bilaga 3

Stockholms läns landsting

TrafikeäHMidee
T N 2015-0554

1 (1)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2016-05-31
Ärende nr 7

Utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer
pendelbåtar - E30 övergripande principer samt E30A
Ett välbyggt skärgårdsfartyg har mycket lång livslängd. Det kan därför finnas anledning
att ha längre avskrivningstider än för andra typer av fordon.
När det gäller avtalstiderna så bör dessa bedömas separat för varje avtal vid den tid
avtalet skrivs.
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
1. Att göra ytterligare ekonomiska kalkyler med längre avskrivningstider för fartyg vid
eget ägande, förslagsvis 20, 25, 35 år
2. Att pröva avtalstiden separat för vare avtal
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Trafiknämnden
Ärende 9

Angående upphandling av ramavtal om kommunikationstjänster avseende
trafikinformation
Trafikförvaltningen har aviserat behovet av att inleda upphandling av ramavtal om
kommunikationstjänster avseende trafikinformation, i huvudsak layoutarbete för skyltar och
informationstavlor. Upphandlingens värde ligger på 50 miljoner kr under 5 år. Med
hänvisning till trafikförvaltningens ekonomi och behovet av att få kontroll över
kostnadsutvecklingstakten anser Socialdemokraterna att trafiknämnden bör ge
trafikförvaltningen i uppdrag att se över vilka alternativ som finns när det gäller att tillgå
kompetensen "in-house".
Trafilmämnden föreslås besluta

att

uppdra åt trafikförvaltningen att utreda förutsättningarna för, och de
ekonomiska konsekvenserna av, att tillhandahålla dessa tjänster med egen
personal in-house.
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 10

Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C
Miljöpartiet konstaterar att priset för Arlandapassagen, samt enkelbiljett blir 150 kr.
Det innebär att en resa från centrala Stockholm blir avsevärt dyrare än med buss. Det
är olyckligt att vi med detta kommer se en överströmning från pendeltåget till
transportslag som är sämre för miljön och framkomligheten i Stockholmstrafiken.
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VÄNSTERPARTIET
SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 10 (TN 2016-0520)

Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C

Arlandabanan byggdes genom en OPS-lösning. Arlandabanan ägs av
svenska staten och förvaltas av ett statligt helägt bolag, Arlandabanan
Infrastructure AB. För underhåll och drift ansvarar A-Train AB och inte
som normalt i Sverige Trafikverket. Vänsterpartiet vill lyfta
problematiken med att inte äga hela rätten till infrastruktur utan vara
hänvisade till en privat aktör som avtalspart. Vi ser positivit på att ATrain och Trafikförvaltningen slutit en överenskommelse att SLs
pendeltåg får trafikera Arlandabanan och stanna på Arlanda. I avtalet
ingår att resenärerna betalar en avgift till A-Train. Avgiften ska enligt
avtalet justeras årligen. Men, avtalet innebär även att avgiften kan
justeras ytterligare om inte resandet till och från Arlanda stämmer med
prognoserna. Vi ifrågasätter ett sådant avtal som innebär en ond cirkel,
om inte resandet ligger på en tillräckligt hög nivå, så höjs avgiften, vilket
med stor sannolikhet leder till att färre reser etc. Ett avtal som innebär
en höjning av avgiften och en försämring för resenärerna om inte
tillräckligt många reser är ett avtal som inte är utformat utifrån ett
resenärsperspektiv.
För att minska de totala utsläppen av klimatförändrande gaser som sker
inom Arlandas verksamhet är det oerhört viktigt att resor till och från
Arlanda sker med tåg. Den försämring som sker för resenärerna när
avgiften höjs från 85 kronor till 120 kronor riskerar leda till att fler väljer
andra färdmedel, t ex. egen bil eller taxi. Höjningen föreslås ske
innevarande år och ska även ses i ljuset av en föreslagen höjning av
SL-kortet från 790 till 830 kronor.
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Angående punkt 10, Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C
I nuvarande avtal mellan SL och A-train, som gäller till och med december 2017, är det avtalat att SL ska betala en
avgift för varje resenär som reser till Arlanda C. I och med att den faktiska resandeutvecklingen inte överensstämmer
med prognos ges A-train rätt att justera upp priset mer än planlagd årlig höjning. För SL ges motsvarande möjlighet
gentemot kund, för att inte drabbas av avgiftshöjningen.
Enligt avtal sker årets höjning retroaktivt från december 2015. Utöver det kommer ytterligare höjning av avgiften för
Arlandaresenärer göras i december 2016.
Nuvarande avgift för SL-resenärer till Arlanda C är 85 kronor. Nya avgiften från SL till A-train, inklusive den
retroaktiva höjningen föreslås från och med december 2016 bli 120 kronor inklusive moms.
Sverigedemokraterna önskar inför nytt avtal som gäller från januari 2018, att avtalet omförhandlas till en mer
gynnsam karaktär för såväl SL som Stockholmare och Stockholms besökare till och från Arlanda C.
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Trafiknämnden
Ärende 11

Angående yttrande över remissen Miljöpolitiskt program för Stockholms läns
landsting 2017-2021
Nyligen presenterades miljöredovisning 2015. Utifrån rapporten kan vi konstatera att
landstinget bedriver ett framgångsrikt miljöarbete på flera områden. Till exempel är det
glädjande att konstera att organisationen överträffar miljöutmaningens mål kring
förnyelsebart bränsle i transporter och ökad mängd av ekologiska livsmedel. Samtidigt
visar miljöredovisningen att det inom 7 av 16 delmål är oklart om målen kan nås. På ett
mål, effektivisera energianvändningen, konstaterar man redan nu att det inte kommer att
nås. Det är oroväckande.
Vi socialdemokrater har länge efterlyst en tydligare ledning och styrning av det interna
miljöarbetet. Den senaste miljöredovisningen och ett antal revisionsrapporter kring
landstingets miljöarbete visar tydligt detta. Tyvärr kan vi inte se att det nya
miljöprogrammet innehåller någon tydligare ledning och styrning av miljöarbetet. Vi
saknar även en tydligare koppling till andra viktiga styrdokument som RUFS 2050 och
trafikförsörjningsplanen.
Det är glädjande att konstatera att landstinget höjt ambitionerna på klimatområdet. Vi
tycker dock att det är lite bakvänt att först ta fram ett internt miljöprogram och därefter en
klimatfärdplan som ska slå fast hur regionens klimatmål för 2030 ska nås och hur
Stockholmsregionen ska vara utan klimatutsläpp 2050.
Ett av landstingets viktigaste bidrag till en hållbar region är att öka resandet med
kollektivtrafiken. Vi menar att miljöprogramet mål om ökad kollektivtrafikandel måste
vara mer konkret och siffersatt samt relatera till trafikverkets rapport som visar att
bilresandet i länet måste minska med 14 % fram till 2030 för att klara de nationella
klimatmålen.
Landstinget behöver göra betydligt mer för att effektivisera energianvändningen. Det
nuvarande målet om energieffektivisering på 10 % 2016 kommer inte att nås.
Miljöredovisning 2014 visade att man bara nått 1%. Landstingets revisorer har i flera
rapporter lyft fram tydliga brister när det gäller såväl målformulering, styrning som
uppföljning och redovisning av energieffektiviseringen. Detta är mycket alvarligt, såväl ur
miljöhänsyn som ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi vill skärpa målet om minskad
energiförbrukning och införa ett mer långskitigt och ambitiöst mål, att halvera
energiförbrukningen till 2030.
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VÄNSTERPARTIET
SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 11 (TN 2016-0451)

Yttrande över Förslag för remiss - Miljöpolitiskt program för
Stockholms läns landsting 2017-2021

Vänsterpartiet välkomnar det nya miljöpolitiska programmet för
Stockholms läns landsting. Vi instämmer i stort med de synpunkter som
trafikförvaltningen lyfter i tjänsteutlåtandet men väljer att kommentera
några av de 16 miljömålen.
Först en generell kommentar på miljöprogrammet. Landstingets
revisorer har återkommande påpekat att det behövs en tydligare
ledning och styrning av det interna miljöarbetet. Den senaste
miljöredovisningen visar på samma sak, bristande intern styrning. Det
är oerhört viktigt att det nya miljöprogrammet bryter trenden och visar
upp en tydlig struktur för vem som leder miljöarbetet, vilket ansvar som
ligger på varje förvaltning, hur målen följs upp och vad som ska göras
om målen riskerar att inte nås. Miljöprogrammet måste även kopplas
tydligare till den nya regionala utvecklingsplanen - RUFS 2050,
trafikförsörjningsprogrammet och den kommande klimatfärdplanen.
Den redan nämnda miljöredovisningen visar att det bedrivs ett
framgångsrikt miljöarbete och att flera av innevarande miljöprograms
punkter kommer att nås. Men, av 16 delmål är det 7 som eventuellt inte
kommer att nås. Målet att nå en energieffektivisering på 10 procent till
2016 kommer inte att nås. Det är allvarligt.
1. År 2021 har landstingets utsläpp av växthusgaser minskat med 85
procent och år 2030 med 100 procent
Miljöprogrammet måste ha ett tydligt mål om ökad kollektivtrafikandel.
Miljöprogrammet måste även visa hur SLL ska bidra för att nå de
nationella klimatmålen. Vi oroar oss för att projektering och byggande
av nya stadsmotorvägar, Förbifart Stockholm, Östlig Förbindelse,
Tvärförbindelse Södertörn för all framtid kommer omöjliggöra att
Stockholmsregionen når de nationella klimatmålen.
4. År 2021 ska landstingets klimatpåverkan från utsläpp av
anestesigaser ha minskat med 50 procent i jämförelse med år 2009
Målet borde gå att nå innan 2021. Destruktionsanläggningar ska finnas i
alla SLLs sjukhus och vårdverksamheter.
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5. År 2021 är textilhanteringen i landstingets vårdverksamheter
resurseffektiv
SLL bör redan idag enbart handla upp textilier som följer etiska, sociala
och miljömässiga krav.
6. År 2021 serveras enbart miljömässigt hållbara patientmåltider inom
Stockholms läns landsting
För lågt mål, det bör vara 50 procents ekologisk mat i hela SLLs
verksamheter år 2018.
7. År 2030 har gång, cykel, digitala resor och bildelning avlastat
kollektivtrafiken, minskat de övriga motoriserade resorna och stärkt
folkhälsan. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna har ökat
år 2021 samt år 2030, i jämförelse med år 2011
Den viktigaste åtgärden SLL kan göra för att minska klimatpåverkan är
att fler reser med kollektivtrafiken och färre med egen bil.
Kollektivtrafikandelen i länet ligger på 38 procent, den är svår att få upp
utan kraftiga åtgärder. Samtidigt är det de åtgärderna som kan ge
resultat.
Målet för restidskvoten är 1,9. Det tar alltså dubbelt så lång tid att resa
kollektivt i jämförelse med bil. Det är oacceptabelt i en region som
Stockholm där många både är beroende av kollektivtrafiken och inrättar
sina val av bostadsort, arbetsort och studieort efter kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken ska vara norm och ingen Stockholmare vara beroende
av bil för att ta sig till arbete, studier och fritidssysselsättningar.
8. År 2021 sker landstingets transporter helt med förnybara drivmedel
SLL har hög andel redan idag, målet bör nås innan 2021 men
förutsätter investeringar i modernt båttonnage.
10. Klimatpåverkan från landstingets tjänsteresor har minskat med 10
procent år 2021 i jämförelse med år 2016. Resfria arbetssätt prioriteras,
liksom resor med tåg framför flyg
Ett för lågt mål, bör vara högre. Förbud mot flyg mellan StockholmGöteborg.
12. Under programperioden har klimatpåverkan från byggprocessen i
landstingets bygg- och anläggningsprojekt beaktats och begränsats
Målet behöver förtydligas.
13. År 2021 har landstinget ökat återanvändningen och
materialåtervinningen i bygg- och anläggningsprojekt, samt genomfört
åtgärder för att förebygga avfall
Målet behöver förtydligas.
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14. År 2021 har 50 procent av materialet och produkterna som används
vid landstingets ny- och ombyggnationer bedömts enligt
Byggvarubedömningens kriterier och minst 90 procent av det som har
bedömts är accepterat eller rekommenderat
Ett för lågt mål, det bör gå att få mer än hälften av materialet i ny- och
ombyggnationer bedömt enligt Byggvarubedömningen.
16. Verksamhets- och fastighetsenergi i landstingsägda fastigheter har
minskat med 15 procent år 2021 och med 30 procent år 2030, i
jämförelse med år 2011.
Idag mäts inte en verksamhets- och fastighetsenergi separat. Det gör
det svårt att ge hyresgästerna till Locums lokaler incitament att spara på
t ex. verksamhetselen.
Målet att nå en energieffektivisering på 10 procent till 2016 kommer inte
att nås. Landstingets revisorer har i flera rapporter lyft fram tydliga
brister när det gäller såväl målformulering, styrning som uppföljning och
redovisning av energieffektiviseringen. Detta är mycket allvarligt, såväl
ur miljöhänsyn som ur ett ekonomiskt perspektiv.
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 13

Yttrande över motion 2015:52 av Gunilla Roxby Cromvall
m.fl. (V) om en reklamfri ny tunnelbanelinje
Miljöpartiet är positiva till reklamfria ytor och mer konst i kollelctivtrafiken. Vi ser
däremot inte att en reldamfri tunnelbanelinje är ett bra alternativ. Hellre då att varje Tbanelinje får en station där man satsar särskilt på konsten och avstår från reklam. Ett
annat intressant förslag är att prova en reklamfri vecka i hela kollektivtrafiken.
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Stockholms läns landsting
VÄNSTERPARTIET
FÖRSLAG TILL BESLUT
2016-05-31
Ärende nr 14 (TN 2015-1468)

Yttrande över motion 2015:32 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och
Anna Sehlin (V) om att utreda koUektivtrafikkörfält på Essingelden.
Vänsterpartiet tackar för svaret men konstaterar att trafikförvaltningen
inte har någon utredning att tillgå i frågan om koUektivtrafikkörfält på
Essingeleden. Den översiktliga bedömning som Trafikverket gjorde
2015 av koUektivtrafikkörfält på Essingeleden behöver aktualiseras då
Essingeleden från 11 januari 2016 har trängselskatt och
förutsättningarna och möjligheterna för införande av koUektivtrafikkörfält
på Essingeleden harförsändrats.

Trafiknämnden föreslås besluta

att

bifalla

motionen
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 14

Motion 2015:32 (V) om att utreda koUektivtrafikkörfält på
Essingeleden
Miljöpartiet välkomnar att fler partier ser behovet av koUektivtrafikkörfält på
Essingeleden. Det är en fråga som Miljöpartiet drivit länge, och kommer fortsätta att
driva. Idag har vi dessutom alltmer solida underlag för att biltrafiken i städerna måste
minska om klimatmålen och framkomlighetsmålen ska vara möjliga att nå. Bättre
framkomlighet för kollektivtrafiken är en självklar del av lösningen för att detta ska bli
möjligt.
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Angående punkt 14, Yttrande över motion 2015:32 av Gunilla Roxby Cromwall (V) och Anna Sehlin (V)
om att utreda koUektivtrafikkörfält på Essingeleden
Sverigedemokraterna vill komplettera förvaltningens tjänsteutlåtande. Längs delar av Essingeleden, mellan Gröndal
och Stora Essingen, finns redan idag särskilda körfält enkom avsedda för kollektivtrafik. Vid annan planering än att
endast upplåta dessa körfält till spårvagn (Tvärbanan) hade betydligt större flexibilitet och kollektivtrafiknytta kunnat
göras, till glädje och gagn för samhälle, resenärer och miljö.
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Stockholms läns landsting

VÄNSTERPARTIET
SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 15 (TN 2016-0365)

Svar på skrivelse (V) om uppföljning av 2015 års verksamhet för
trafiknämnden
Vänsterpartiet tackar för utförliga svar på vår skrivelse om uppföljning
av 2015 års verksamhet för trafiknämnden.
Vänsterpartiet uppskattar ambitionerna med ny riktlinje för social
hållbarhet och önskar att trafikförvaltningen regelbundet återkommer
med lägesrapporter kring implementeringen av riktlinjen - med olika
exempel på hur implementeringen går till och vilka resultat
implementeringen bidrartill att uppnå.
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA
SOCIALDEMOKRATERNA
VÄNSTERPARTIET
FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2016-05-31
Ärende nr 27

Remissutskick reviderat Trafikförsörjningsprogram

Kollektivtrafikens marknadsandel är ett av de viktigaste måltalen i
trafikförsörjningsprogrammet, TFP.

Inför det kommande TFP så används en helt ny mätning för att ta fram detta tal.
Tidigare har nationella resvaneundersökningen, RVU använts, nu har för första gången
en regional RVU gjorts.
Metoden för att ta beräkna kollektivtrafikens marknadsandel skiljer sig avsevärt från
den tidigare. Detta redovisas utförligt i rapporten om den regionala RVUm. Se sid 7780 i ärende SL-2014-1041.
Denna stora förändring av metod och resultat berörs inte alls i utkastet till
remissversion av TFP. På sid 7 så redovisas kollektivtrafikens marknadsandel.
En asterisk hänvisar till en fotnot där det enbart står "enligt resvaneundersökningen
RVU 2015". Det är inte rimligt att anta att remissinstanserna har tillräcklig
kännedom om olika RVU, och metodskillnader, för att de ska kunna förstå eller
bedöma målet, jämfört med tidigare mål.
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
1. Att ge förvaltningschefen i uppdrag att i remissutgåvan av
trafikförsörjningsprogrammet föra in en förklarande text om att metod för att
fastställa kollektivtrafikens marknadsandel är förändrad jämfört med tidigare
trafikförsörjningsprogram.
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 27

Remissutskick reviderat Trafikförsörjningsprogram
Miljöpartiet välkomnar att trafikförsörjningsprogrammet nu går ut på remiss.
Vi ser fram emot att få ett reviderat program med skarpa mål för kollektivtrafikens
utveckling.
Det allra viktigaste övergripande målet, är det om kollektivtrafikens andel av de
motoriserade resorna. Ökad kollektivtrafikandel är en förutsättning för att vi ska nå både
klimatmålen och framkomlighetsmålen för trafiken i Stockholmsregionen.
I det förslag som nu går ut på remiss så är detta mål baserat på en annan metod än
tidigare, och nuläget och målen är därför inte direkt jämförbart
med tidigare undersökningar och mål. Det är ytterst problematislct. För att kunna följa,
utvärdera och styra, så Icrävs kontinuitet i mätbara underlag.
Denna problematik nämns överhuvudtaget inte i det utskickade förslaget.
Miljöpartiets målsättning utifrån tidigare mätmetod kvarstår. Vi vill se en ökning av
koUektivtrafikandelen med 5 procenteneheter till 2020, och med 20 procentenheter till
2030. Exakt hur dessa mål ska konverteras till den nya mätmetoden, får vi återkomma till
inför antagandet av trafikförsörjningsprogrammet.
En mycket viktig faktor för att målen om kollektivtrafikandelarna ska nås, är
restidskvoten. Miljöpartiet anser att ett mål på 1,9 är otillräckligt, vi föreslår därför att
målet ska vara 1,5.
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SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31

TN 2014-0463

Trafiknämnden
Ärende 28

Angående remissutskick utredning Framtida inriktning Färdtjänsten —
Fas 2
Med anledning av att Socialdemokraterna inte givits någon möjlighet att inom rimlig tid sätta sig in i och ta del av utredningen Framtida inriktning Färdtjänsten - fas
2 innan beslut om remittering av utredningen till länets kommuner och berörda
intresseorganisationer, hade vi velat bordlägga dagens beslut. Men vi kommer inte
att motsätta oss förvaltningens förslag till beslut. Men vi gör det utan eget politiskt
ställningstagande till innehållet i utredningen.
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 17

Uppföljning av trafikförvaltningens miljömål
Miljöpartiet anser att statistiken på andelen förnybart bränsle bör redovisas separat för
varje trafikslag.
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2016-05-31
Ärende nr 18

Resultatet av resvaneundersökningen
Miljöpartiet välkomnar att länet nu har en egen omfattande resvaneundersökning.
Dock är det problematiskt att mätningarna av kollektivtrafikens marknadsandel görs
på ett annat sätt än i nationella RVU. Det måste finnas ett resonemang om hur dessa
siffror ska jämföras mot varandra, annars tappar vi all hittillsvarande kunskap om
utvecklingen.
Att mäta kollektivtrafikens andel endast vart fjärde år, är för sällan. De viktigaste
delarna i undersökningen måste genomföras årligen.
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