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Trafiknämnden 	 PROTOKOLL 
2017-03-21 	NT 3/2017 

Kl. 14:30 — 15:20 	§§ 44-74 

Trafiknämndens sammanträde den 21 mars 2017 

Datum för justering: den 21 mars 2017 vad gäller paragraferna 49, 50, 52, 54, 55 och 62. 

Den  ,48  M4a-r-5i.f/72vad gäller protokollet i övrigt. 

Datum för anslag: den 22 februari 2017 vad gäller paragraferna 49, 50, 52, 54, 55 och 62. 

Den jg 	,27:2-  vad gäller protokollet i övrigt. 

"-rx2 
Kristoffer Tamsons (M) Talla Alkurdi (S) 

Plats: 	 Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen 

Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

Närvarande ledamöter 
Kristoffer Tamsons (M) 
Sara Svanström (L) 
Talla Alkurdi (S) 
Lennart Kalderen (M) 
Leif Gripestam (M) 
Susanne Sjöblom (M) 
Harry Bouveng (M) 
Lars Berglund (M) 
Karl Henriksson (KD) 
Gustav Hemming (C) 
Sven-Inge Nylund (S) 
Stefan Johansson (S) 
Ayla Eftekhari (S) 
Susanne Lund (S) 
Elof Hansjons (S) 
Malin Karlsson (MP) 
Niklas Gladh (MP) 
Gunilla Roxby Cromvall (V) 
Mats Arkhem (SD) 

Närvarande ersättare 
Mikael T. Eriksson (M) 
Staffan Olsson (M) 
Arin Karapet (M) 
Bo Persson (L) - tjänstgör 
Lars Tunberg (L) 
Fredrik Wallén (KD) 
Christina Blom-Andersson (KD) 
Bosse Andersson (C) 
Tage Gripenstam (C) 
Conny Fogelström (S) 
Alexander Petersson (S) 
Annika Andersson Ribbing (S) 
Michaela Lööf (S) 
Malin Fijen Pacsay (MP) 
Anna Sehlin (V) 
Sebastian Lindqvist (SD) 

Ej närvarande ledamöter 
Christoffer Fagerberg (L) 

Ej närvarande ersättare 
Zanna Råden Mårtensson (M) 
Viktor Ellström (S) 
Sabina Edelman (MP) 
Niklas Thidevall (MP) 
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Närvarande 
politiska tjänstemän 
Gustaf Göthberg (M) 
Patrik Lind (L) 
Johan Krogh (C) 
Sofia Tahko (KD) 
Sverker Falk-Lissel (S) 
Sarah Aziz (MP) 
Martin Richardsson (V) 
Catharina Alderskans (SD)  

Närvarande 
tjänstemän 
Caroline Ottosson 
Björn Holmberg 
Martin Jägerbert 
Daniela Eriksson 
Daniel Angermann 
Sara Catoni 
Dennis Danielsson 
Jens Plambeck 
Ragna Forslund 
Maud Petri-Rådström 
Suss Forssman Thullberg 
Fredrik Cavalli-Björkman 
Linda Davidson 
Sofia Petersson Östelius  

Övriga 
Mounir Ainholm (Saco) 
Anders Lundgren (Vision) 

§ 44 

Godkännande av föredragningslistan 

Trafiknämnden beslöt 

att 	behandla inkomna skrivelser under punkten "Övriga frågor", 

att 	godkänna utsänd föredragningslista. 

§ 45 

Val av justeringsman 

Trafiknämnden beslöt 

att 	jämte ordföranden utse Talla Alkurdi (S) till att justera protokollet från dagens 
sammanträde. 
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§ 46  

Fastställande av datum för justering av protokoll 

Datum för justering av protokoll fastställdes till tisdagen den 28 mars 2017. 

§ 47 

Förvaltningschefsinformation 
(TN20/7-0003) 

Förvaltningschefen informerade nämnden via en presentation som utdelades vid mötet. 

Under punkten yttrade sig Susanne Sjöblom (M), Gunilla Roxby Cromvall (V), Kristoffer 
Tamsons (M). 

Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§ 48 

Månadsrapport februari 2017 för trafiknämnden 
(TN 2017-0065) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 15 mars 2017 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att 	godkänna månadsrapport per februari 2017 avseende trafiknämnden och de inom 
nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna. 

§ 49 

Utredningsbeslut som avser upprustning och utbyggnad av Älvsjö 
pendeltågsdepå 
(SL 2015-1292) 

1 ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 16 februari 2017 från förvaltningschefen. 
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BESLUT 

Trafiknämnden beslöt att föreslå landstingsstyrelsen besluta 

att 	fatta utredningsbeslut inför en utbyggnation av Älvsjö pendeltågsdepå 

att 	tilldela budget om 5 miljoner kronor för utredning 

att 	uppdra åt förvaltningschefen att efter genomförd utredningsfas återkomma till 
trafiknämnden och landstingsstyrelsen för redovisning och ett beslutsunderlag för 
inriktningsbeslut 

att 	förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§50 

Yttrande över transportstyrelsens rapport om miljözoner för lätta fordon 
(TSV 2015-4545) 
(TN 2°16-1635) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 8 februari 2017 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att 	godkänna trafikförvaltningens förslag till remissyttrande, 

att 	uppdra åt förvaltningschefen att besvara remissen enligt förslaget, 

att 	förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 51  

Beslut om inledande av upphandling avseende ramavtal eltjänster upp till ilCV 
(IN 2017-031 o) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 10 februari 2017 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt att uppdra åt förvaltningschefen 

att 	genomföra upphandlingen avseende nytt ramavtal avseende eltjänster upp till 
inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta beslut om tilldelning och/eller 
avbrytande samt teckna upphandlingskontrakt och överlåta kontraktet till AB 
Storstockholms Lokaltrafik 

att 	inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende bolaget förvalta kontraktet, 
varvid ändringar och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget 
ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning 

att 	utan beloppsbegränsning ingå sådana avropsavtal från ramavtalet, som ryms inom 
fastställd investerings-, drift- och underhållsbudget. 

§ 52 

Upprustning av Söderströmsbron - förnyat genomförandebeslut 
(SL 2013-1569) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 21 februari 2017 från förvaltningschefen. 

I ärendet yttrade sig Niklas Gladh (MP). Projektövergripande miljöplan efterfrågades och 
utskick till samtliga ledamöter utlovades ske dagen efter sammanträdet. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt dels föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige 
besluta 

att 	fatta förnyat genomförandebeslut för upprustning av Söderströmsbron till en total 
investeringsutgift om 290 miljoner kronor (inkl. index) med en tidplan som innebär att 
upprustningen färdigställs år 2019 
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att 	fatta beslut om omfördelning av 55 miljoner kronor från projekt tvärbanans förlängning 
till Sickla till projekt upprustning Söderströmsbron inom ramen för total 
investeringsutgift, 2 150 miljoner kronor, för program Slussen 

dels, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan, 

att 	uppdra åt förvaltningschefen, med rätt att besluta om vidaredelegering, att inom ramen 
för ovan angiven total investeringsutgift genomföra erforderliga upphandlingar, 
inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, tilldela kontrakt samt förvalta kontrakten, 
varvid ändringar av och tillägg till kontrakten ska beslutas enligt gällande beslutsordning 

att 	förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 53 

Upphandling av juristtjänster 
(71V 2017-0284) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 1 februari 2017 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt att uppdra åt förvaltningschefen 

att 	genomföra upphandling av juristtjänster i enlighet med vad som framgår av 
tjänsteutlåtandet, inklusive att ta fram och fastställa upphandlingsdokument, att fatta 
tilldelningsbeslut och teckna ramavtal, samt, efter att ramavtalen har överlåtits till AB 
Storstockholms Lokaltrafik, inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende 
bolaget förvalta ramavtalen, varvid ändringar och tillägg till samt avrop från ramavtalen 
ska ske enligt gällande delegations- och beslutsordning. 

§ 54 

Principöverenskommelse avseende Nacka centrums bytespunkt samt resultat av 
genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad trafikplanering centrala Nacka 
(IN2o/5-0992) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 21 februari 2017 från förvaltningschefen. 

YRKANDEN 

i) 	Bifall till S- ledamöternas yrkande att ärendet skulle återremitteras, bilaga 1, vilket V-
ledamoten anslöt sig till. 

2) 	Bifall till ordförandens yrkande att ärendet skulle avgöras under sammanträdet. 
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Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att trafiknämnden beslutat att ärendet 
skulle avgöras under sammanträdet. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt dels att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå 
landstingsfullmäktige besluta 

att 	godkänna principöverenskommelsen avseende Nacka centrums bytespunkt samt resultat 
av genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad trafikplanering centrala Nacka enligt 
bilaga i ärendet 

att 	överlämna till trafiknämnden att ansvara för överenskommelsen 

dels, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, 

att 	uppdra åt förvaltningschefen att underteckna överenskommelsen, 

dels 

att 	förklara paragrafen omedelbart justerad. 

UTTALANDEN 

S- och V-ledamöterna reserverade sig mot beslutet. 

§ 55 

Garantifråga i leverantörsavtal 
(SL 2013-0015) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 21 februari 2017 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt för egen del samt inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag 
avseende AB Storstockholms lokaltrafiks räkning 

att 	uppdra åt förvaltningschefen att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder, innefattande att 
påkalla skiljeförfarande, gentemot BT rörande fråga om ansvar för att åtgärda 
utmattningsskador på C2o-tunnelbanevagnar 
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att 	ge mandat för förvaltningschefen att inleda och föra diskussioner om, att föreslå och att 
ingå överenskommelse om förlikning med leverantören om så bedöms vara 
ändamålsenligt 

att 	förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§56 

Svar på skrivelse från MP gällande hur och när färdtjänsten kommer att uppfylla 
sin funktion 
(TN2,916-1497) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 23 februari 2017 från förvaltningschefen. 

I ärendet yttrade sig Malin Karlsson (MP). 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att 	anse skrivelsen besvarad. 

UTTALANDEN 

MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 2. 

§ 57 

Svar på skrivelse från V, S och MP avseende informationsinsatser samt andra 
akuta åtgärder för en fungerande färdtjänst 
(TN 2016-1501) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 23 februari 2017 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att 	anse skrivelsen besvarad. 



JL Stockholms läns landsting 
	 9 

Trafiknämnden 
NT 3/2017 

UTTALANDEN 

S, MP och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 3. 

§58 

Svar på skrivelse från V och MP gällande behov av proaktiv kommunikation med 
medborgare kring säkerhet och brandsäkerhet i Katarinaterminalen 
(TN2o/6-1499) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 23 februari 2017 från förvaltningschefen. 

I ärendet yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall (V). 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att 	anse skrivelsen besvarad. 

§ 59 

Svar på skrivelse från V gällande kollektivtrafik som östlig förbindelse 
(IN 2016-1498) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 23 februari 2017 från förvaltningschefen. 

I ärendet yttrade sig Anna Sehlin (V). 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att 	anse skrivelsen besvarad. 

UTTALANDEN 

V-ledamoten lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 4. 

al 
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§ 60 

Utredningsbeslut stomlinje Söderort 
(TN 2a16-0414) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 14 februari 2017 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt att uppdra åt förvaltningschefen 

att 	påbörja utredning Stomlinje Söderort 

att 	återrapportera utredningen under år 2018. 

UTTALANDEN 

S, MP och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 5. 

§ 61 

Utredning Framtida inriktning för färdtjänsten 
(IN 20/4-0463) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den lo mars 2017 från förvaltningschefen. 

YRKANDEN 

i) 	Bifall till S, MP och V- ledamöternas förslag att bordlägga ärendet, bilaga 6. 
2) 	Bifall till ordförandens yrkande att ärendet skulle avgöras under sammanträdet. 

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att trafiknämnden beslutat att ärendet 
skulle avgöras under sammanträdet. 
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BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att 	godkänna utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten. 

att 	uppdra åt förvaltningschefen att genomföra planeringsstudien, med beaktande av 
studerade alternativa resetilldelningar, inför kommande upphandling. 

att 	återkomma till trafiknämnden för godkännande av genomförd planeringsstudie, samt 
för beslut om att inleda upphandling med anpassning till givna ekonomiska ramar. 

UTTALANDEN 

S, MP och V- ledamöterna deltog inte i beslutet. 

§ 62 

Förbättrad intäktssäkring på lokalbanor 
(SL 2014-2209) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 26 januari 2017 från förvaltningschefen. 

YRKANDEN 

i) 	Bifall till S, MP och V- ledamöternas förslag att bordlägga ärendet, bilaga 6. 
2) 	Bifall till ordförandens yrkande att ärendet skulle avgöras under sammanträdet. 

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att trafiknämnden beslutat att ärendet 
skulle avgöras under sammanträdet. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt att uppdra åt förvaltningschefen 

att 	avsluta piloten och införa lösningen med biljettvalidering på plattformar permanent på 
Tvärbanan och Nockebybanan 

att 	valideringsstolpar installeras på motsvarande sätt på Roslagsbanan, Saltsjöbanan och 
Lidingöbanan samt att biljettförsäljningen avvecklas ombord på tåg som trafikerar 
Roslagsbanan 
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att 	under år 2017 utreda och analysera förutsättningarna för biljettvalidering på Spårväg 
city 

att 	inarbeta investeringsutgiften för projektet såsom ospecificerat objekt i 
investeringsplanen för åren 2017-2018 samt 

att 	förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

UTTALANDEN 

S, MP och V- ledamöterna deltog inte i beslutet. 

§ 63 

Planeringsstudie E31 (Vallentuna-Sigtuna-Upplands Väsby) 
(SL 2016-0218) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 6 februari 2017 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att 	godkänna planeringsstudie E31 busstrafik inom Vallentuna, Sigtuna och Upplands Väsby 
och dess affärsinriktning 

att 	uppdra åt förvaltningschefen att i enlighet med i detta tjänsteutlåtande angivna 
förutsättningar genomföra upphandling av busstrafik inom Vallentuna, Sigtuna och 
Upplands Väsby (E31), inklusive att fastställa slutgiltiga upphandlingsdokument 

att 	uppdra åt förvaltningschefen att återkomma till nämnden med förslag till 
tilldelningsbeslut. 

UTTALANDEN 

M, L, KD, C och MP- ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 7. 

5 och V-ledamöterna deltog inte i beslutet. 
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§ 64 

Planeringsstudie E32 (Ekerö) 
(SL 2016-0219) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 6 februari 2017 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att 	godkänna planeringsstudien E32 busstrafik inom Ekerö och dess affärsinriktning 

att 	uppdra åt förvaltningschefen att i enlighet med i detta tjänsteutlåtande angivna 
förutsättningar genomföra upphandling avseende busstrafik inom Ekerö (E32), inklusive 
att fastställa slutgiltiga upphandlingsdokument 

att 	uppdra åt förvaltningschefen att återkomma till nämnden med förslag till 
tilldelningsbeslut. 

UTTALANDEN 

M, L, KD, C och MP- ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 8. 

S och V-ledamöterna deltog inte i beslutet. 

§ 65 

Godkännande av ingående av tilläggsavtal avseende uppgradering av C2o- 
tunnelbanefordon 
(SL 2015-1304) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 13 februari 2017 från förvaltningschefen. 

YRKANDEN 

1) Bifall till S, MP och V- ledamöternas förslag att bordlägga ärendet, bilaga 6. 
2) Bifall till ordförandens yrkande att ärendet skulle avgöras under sammanträdet. 

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att trafiknämnden beslutat att ärendet 
skulle avgöras under sammanträdet. 
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BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 
med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB 
Storstockholms Lokaltrafik 

att 	godkänna ingående av tilläggsavtal i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

UTTALANDEN 

S, MP och V- ledamöterna deltog inte i beslutet. 

§66 

Information om förslag till inriktningsbeslut för utställningsförslag RUFS 2050 
samt samrådsredogörelse 
(SL 2013-5962) 

I ärendet förelåg informationsärende den 9 februari 2017 från förvaltningschefen. 

Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§ 67 

Information om Sundbybergs bytespunkt 
(SL 2014-1932) 

I ärendet förelåg informationsärende den 21 februari 2017 från förvaltningschefen. 

Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

UTTALANDEN 

V-ledamoten lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 9. 
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§ 68 

Information om trafikförvaltningens forskningssamverkan år 2016 
(IN 2014-0001) 

I ärendet förelåg informationsärende den 16 februari 2017 från förvaltningschefen. 

Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§ 69 

Information om utredning av utvecklad landsbygdstrafik med anropsstyrd trafik 
(TN 2016-1633) 

I ärendet förelåg informationsärende den 20 januari 2017 från förvaltningschefen. 

Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

UTTALANDEN 

MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga lo. 

§70 

Kommunremiss trafikförändringar Ti8 
(IN 2016-0770) 

I ärendet förelåg information - trafikförändringsremiss Ti8 från förvaltningschefen utskickad 
till nämnden den 16 februari 2017. 

I ärendet yttrade sig 

Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

UTTALANDEN 

MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga n. 
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§ 71 

Inkommande post till nämnden 
(TN 2017-0003) 

I ärendet förelåg postlista för perioden 2017-02-01 - 2017-02-28 med tillhörande bilagor. 

I ärendet yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall (V). 

Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§ 72 

Anmälan av delegationsbeslut 
(TN 2014-0104) 

I ärendet förelåg anmälan av delegationsbeslut fattade under perioden 2017-02-04 - 
2017-03-07. 

Trafiknärnnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§ 73 

Övriga frågor 

Skrivelse från S och MP: Kostnader för automatiskt drift på röda linjen 

Trafiknämnden beslöt 

att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning. 

Skrivelse från V: Uppföljning av kontrollverksamhet och ordningshållande 

Trafiknämnden beslöt 

att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning. 

4 \\ 
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§ 74 

Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde äger rum den 18 april 2017 kl. 14:30 på Trafikförvaltningen, 
Lindhagensgatan wo, möteslokal T-centralen. 

Vid protokollet 



J1- Stockholms läns landsting 
TRAFIKNÄMNDEN 	 FÖRSLAG TILL BESLUT 

20 17-03-2 1 

.1  sul 	',ocialder, wkraterna 
FRAMTIOSPARTIET 

TN 2015-0992 
Ärende n 

Angående principöverenskommelse avseende Nacka 
centrums bytespunkt samt resultat av genomförd 
åtgärdsvalstudie för samordnad trafikplanering 
centrala Nacka 

Trafiknämnden föreslås besluta 

att 	återremittera ärendet och inarbeta följande synpunkt 

Socialdemokraterna har varit den drivande kraften i utbyggnaden av 
tunnelbanan och står bakom utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. En väl 
fungerande bussterminal i Nacka är förutsättning för att tunnelbanans 
potential ska nyttjas till fullo. Vi är också positiva till den ambitiösa 
stadsutbyggnad som Nacka kommun åtagit sig att göra. 

Däremot framgår i en skrivelse i avtalet att Stockholms läns landsting och 
Nacka kommun åtar sig att ömsesidigt verka för att statlig medfinansiering 
till just detta objekt, då detta objekt inte finns med i nuvarande länsplan. 
Detta är att förbi gå den politiska process som just nu pågår kring 
länsplanen. 

Stockholmsförhandlingen är redan delvis finansierad genom länsplanen 
och detta bör kvarstå i kommande plan. Däremot ingår Nacka C 
bussterminal i listan över potentiella nya objekt för finansiering i en 
framtida länsplan. Avtalet innebär att Stockholms läns landsting binder sig 
att arbeta för att just detta objekt får statlig medfinansiering vilket innebär 
att det inte utgår från samma villkor som andra investeringar länet har. 
Stockholms läns landsting har ännu inte fattat något politisk beslut om 
vilka objekt som Stockholms läns landsting ska prioritera. Det vore därför 
mycket oldokt att i avtal binda sig till att prioritera statlig finansiering till 
ett visst objekt. Risken är betydande att detta skulle störa den politiska 
processen och skapa stor missnöje hos andra kommuner då resurserna är 
begränsade. 

Vi anser därför att denna del bör strykas ur avtalet av principiella skäl 
innan Trafiknämnden godkänner avtalet. 

Bilaga 1 
1 (1) 
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Trafiknämnden 	 SÄRSKILT UTTALANDE 
2017-03-21 

miljöportiet de gröna C) 

Ärende 13 
TN 2016-1497 

Svar på skrivelse från MP gällande hur och när 
fårdtjänsten kommer att uppfylla sin funktion 

Vi tackar för svaret, men kan inte förbise det faktum att fårdtjänsten inte 
fungerar som den ska idag och att planerade åtgärder troligtvis inte löser 
roten till problemen. 

Många problem uppkommer ofta från orimliga arbetsförhållanden för 
förarna och utformningen av upphandlingen. Färdtjänstresenärens 
upplevelse är måttstocken för en funktionell färdtjänst. Att behöva lägga ut 
pengar för privat taxi efter att ha väntat i ibland timmar är oacceptabelt. 

Miljöpartiet vill att resenärerna ska involveras mer i kvalitetssäkringen av 
färdtjänsten, och brukarorganisationerna ska vara delaktiga både vid 
upphandling och utvärdering av färdtjänst. Ett system för en aktiv 
återkoppling behövs. Det är ett viktigt steg mot att hitta lösningar som 
förbättrar resenärernas upplevelse av färdtjänsten. 



AL. Stockholms läns landsting 
TRAFIKNÄMNDEN 	 SÄRSKILT UTTALANDE 

2017-03-21 

rap  Socialdemokraterna 
' 	FRAMTIOSkARTI€T 

miljöpartiet de gröna Cilft 
VÄNSTERPARTIETO 

TN 2016-1501 
Ärende 14 

Svar på skrivelse från V, S och MP avseende 
informationsinsatser samt andra akuta åtgärder för en 
fungerande fårdtjänst 

Vi kan konstatera att förvaltningen i sitt svar beskriver bristen på taxiförare 
och prisbilden mellan taxibolagens olika trafikavtal. Vi kan inte tolka svaret 
på annat sätt än att förvaltningen delar vår bild av att de omfattande 
problemen inom fårdtjänsten är hänförliga till den mycket låga ersättning 
taxiförarna får. 

Som förvaltningen skriver hjälper inte ens det faktum att många 
fårdtjänstresor sker när andra inte reser i taxi. Förarbristen är ändå stor 
även under dessa tider. Det är en direkt följd av att fårdtjänstavtalet gör 
fårdtjänstresorna så olönsamma för den enskilde föraren att det är värt att 
avstå från en fårdtjänstresa och istället hoppas på en vanlig taxikörning. 

Förarnas orimliga arbetsförhållande drabbar fårdtjänstresenärer som har 
inget annat val än att förlita sig på färdtjänsten för att få vardagen att gå 
ihop. Färdtjänsten måste utvecklas så att de som är beroende av den ska 
känna sig trygga i att komma till arbetet eller sjukvården i tid, och få god 
service på vägen. 

Bilaga 3 
1 (1) 
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VÄNSTERPARTIET 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2017-03-21 

Ärende nr 16 (TN 2016-1498) 

Svar på skrivelse från V angående kollektivtrafik som östlig 
förbindelse 

Vi tackar för svaret på skrivelsen och de utredningar Trafikförvaltningen 
gjort kring kollektivtrafik i Östlig förbindelse. Vi anser dock fortfarande 
att det är en brist att inget referensalternativ med enbart kollektivtrafik 
som östlig förbindelse tagits fram. I Trafikförvaltningens utredning från 
2016 kan kostnader för en renodlad kollektvtrafikförbindelse beräknas. 
Vi efterlyser en fördjupad utredning där även effekterna av en renodlad 
kollektivtrafikförbindelse utreds. 



JL Stockholms läns landsting 
TRAFIKNÄMNDEN 

SÄRSKILT UTTALANDE 
2017-03-21 

Bilaga 5 
1 (1) 

Socialdemokraterna 
FRAMTIOSPARTIET 

miljöpartiet de gröna () 

VÄNSTERPARTIETO 

TN 2016-0414 
Ärende 24 

Utredningsbeslut stomlinje Söderort 

Vi är positiva till att förstärka stomtrafiken och att utreda bland annat 
utbyggd tvärbana. Vi anser dock att den föreslagna utredningen är 
otillräcklig på så sätt att lösningarna ligger mycket långt fram i tiden. Det 
behövs redan nu kapacitetsstark kollektivtrafik hela vägen från Orminge i 
Nacka till Kungens kurva via Gullmarsplan och Älvsjö. 

Genom att vara tydliga redan från början när det planeras en omfattande 
nybyggnation i området så torde kostnaderna kunna sänkas genom 
synergier i stadens planering. Detta i och med att tvärbanan inte behöver 
planeras in i efterhand. 

Landstinget måste utnyttja den fantastiska möjligheten som finns att ta del 
av regeringens satsning inom Stadsmiljöavtalen på ny kollektivtrafik och 
ansöka om investeringar i ny stombusstrafik i Söderort redan i år. 

Regeringen satsar 2,75 miljarder kronor på klimatsmarta satsningar i 
kommuner och landsting. Pengar kan sökas för att göra förbättringar i 
kollektivtrafiken. Sista ansökningsdatum för årets ansökan är den 13 april 
2017. 



JIL,  Stockholms läns landsting 
TRAFIKNAMNDEN 

19)  Socialdemokraterna 

rniljöpartiet de gröna 

VÄNSTERPARTIETO 

fRAMTIOSPARTIET 

Bilaga 6 
1 (1) 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
2017-03-21 

TN 2014-0463 
Ärende 25 

SL 2014-2209 
Ärende 26 

SL 2015-1304 
Ärende 29 

Angående tilläggsärenden 25, 26 och 29 

Trafiknämnden föreslås besluta 

att 	bordlägga ärendena 

Beslutsunderlaget har skickats ut mycket sent. I digital form fanns 
underlaget tillgängligt på kvällen den 15 mars 2017. Vi konstanter att det 
inte är i enlighet med landstingets arbetsordning. Enligt 72 § ska kallelse 
och handlingar normalt skickas ut lo dagar före sammanträdesdagen. 

Ordföranden har inte angivit något skäl för varför just de här ärendena inte 
skickats med kallelsen på det sätt fullmäktige har beslutat. Vi noterar att 
samtliga tjänsteutlåtanden i de aktuella ärendena är daterade lång tid innan 
kallelsen skickades ut. Några av ärendena har dessutom skickats till media 
flera dagar innan de har skickats till nämndens ledamöter. 

För en seriös landstingsledning borde det vara en självklarhet att nämndens 
ledamöter ges goda förutsättningar att läsa och sätta sig in i ärenden innan 
beslut fattas. Det enda rimliga utifrån ordförandes agerande är därför att 
bordlägga ärendena. 
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Trafiknämnden 	 SÄRSKILT UTTALANDE 
2017-03-21 

Miljöpartiet de Gröna 
Moderaterna 
Liberalerna 

Ärende 27 Kristdemokraterna 
SL 2016-0218 Centerpartiet 

Planeringsstudie E31 (Vallentuna-Sigtuna-Upplands 
Väsby) 

Trafikförvaltningen föreslår att avtalets ersättningsmodell utgörs av en 
kombination av VBP- och produktionsersättning, där andelen VBP sätts så 
stor så att den skapar kraftfulla drivkrafter hos operatören att agera i 
riktning mot trafikförvaltningens övergripande mål för affären, d v s ökat 
resande, ökad kvalité och nöjdare kunder i kombination med en 
kostnadseffektiv verksamhet. 

Miljöpartiet gjorde tillsammans med Alliansen i maj 2016 en 
överenskommelse om kollektivtrafikens långsiktiga finansiering. Syftet med 
överenskommelsen är tydligt i att målet är ökade kollektivtrafikandelar och 
ökat utbud. Detta syfte ska även ligga till grund för genomförandet av 
denna upphandling. 

Vallentuna, Sigtuna och Upplands Väsby bedöms ha en stabil utveckling 
under avtalsperioden, och potential till ökat resande och ökad 
marknadsandel. Det finns därför goda förutsättningar för operatören att 
sätta in åtgärder som styr mot ett ökat kollektivtrafikresande och uppnå en 
pålitlig kollektivtrafik som utvecklas över tid. Inriktningen för 
upphandlingen är att operatörerna ska vidta åtgärder för att locka resenärer 
att välja kollektivtrafiken framför bilen. 

Kollektivtrafikens andel måste öka om vi ska klara av att uppnå 
befolkningsökningen samtidigt som vi når klimatmål och 
framkomlighetsmål. Landstinget ska därför bygga en kollektivtrafik som ger 
rätt kapacitet på rätt plats till rätt pris, med minsta möjliga miljöpåverkan 
och bästa tänkbara komfort för resenären. Fokus måste vara på hur vi 
utökar kollektivtrafikens andelar på ett kostnadseffektivt sätt. 
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Trafiknämnden 	 SÄRSKILT UTTALANDE 
2017-03-21 

Miljöpartiet de Gröna 
Moderaterna 
Liberalerna 

Ärende 28 Kristdemokraterna 
SL 2016-0219 

Centerpartiet 

Planeringsstudie E32 (Ekerö) 

Trafikförvaltningen föreslår att avtalets ersättningsmodell utgörs av en 
kombination av VBP- och produktionsersättning, där andelen VBP sätts så 
stor så att den skapar kraftfulla drivkrafter hos operatören att agera i 
riktning mot trafikförvaltningens övergripande mål för affären, d v s ökat 
resande och nöjdare kunder i kombination med en kostnadseffektiv 
verksamhet. 

Miljöpartiet gjorde tillsammans med Alliansen i maj 2016 en 
överenskommelse om kollektivtrafikens långsiktiga finansiering. Syftet med 
överenskommelsen är tydligt i att målet är ökade kollektivtrafikandelar och 
ökat utbud. Detta syfte ska även ligga till grund för genomförandet av 
denna upphandling. 

Ekerö kommun planerar att växa till minst 35.000 personer under 
avtalsperioden. På grund av förbifartens öppnande, trafikåtgärder på 
Tappströmsbron och renovering av Brommaplansrondellen spår 
trafikförvaltningen en minskning av andelarna under perioden. Flera 
åtgärder behöver därför genomföras som kan styra mot ett ökat 
kollektivtrafikresande i Ekerö. Inriktningen för upphandlingen är att 
operatörerna ska vidta åtgärder för att locka resenärer att välja 
kollektivtrafiken framför bilen. Det är inte en framkomlig väg att minska 
trafiken genom effektiviseringar. 

Kollektivtrafikens andel måste öka om vi ska klara av att uppnå 
befolkningsökningen samtidigt som vi når klimatmål och 
framkomlighetsmål. Landstinget ska därför bygga en kollektivtrafik som ger 
rätt kapacitet på rätt plats till rätt pris, med minsta möjliga miljöpåverkan 
och bästa tänkbara komfort för resenären. Fokus måste vara på hur vi 
utökar kollektivtrafikens andelar på ett kostnadseffektivt sätt. 
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Bilaga 9 

 

Trafiknämnden 	 1(1) 

VÄNSTERPARTIET 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2017-03-21 

Ärende nr 18 (SL 2014-1932) 

Information om Sundbybergs bytespunkt 

Vi tackar förvaltningen för bra information och relevanta 
frågeställningar. Det enda vi saknar är en belysning av behovet av 
cykelparkering/garage i anslutning till omstigningen. Det är redan idag 
svårt att parkera cykeln eller ta med cykeln på pendeln. Denna 
möjlighet bör underlättas för att ytterligare bidra till målet om minskade 
utsläpp från resor. 
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Trafiknämnden 	 SÄRSKILT UTTALANDE 
2017-03-21 

miljöpartiet de gröna 

Ärende 20 
TN 2016-1633 

Information om utredning av utvecklad 
landsbygdstrafik med anropsstyrd trafik 

Miljöpartiets vision är att kollektivtrafiken ska vara det självklara resesättet 
för de resor som inte kan göras till fots eller med cykel. Tillgång till 
kollektivtrafik ska vara ett alternativ var vi än befinner oss för att premiera 
ett hållbart resande i hela länet. Idag är bilen i stor utsträckning en 
förutsättning för att bo på landsbygden. Samtidigt kan det vara få, om 
några, passagerare på vissa linjer och tider i kollektivtrafiken. Miljöpartiet 
ser därmed behovet av nya former av landsbygdstrafik i 
Stockholmsregionens landsbygd. En möjlighet att effektivisera 
kollektivtrafiken i glesare delar av länet är genom anropsstyrd 
kollektivtrafik. 

En tillgänglig landsbygd stärker förutsättningarna för arbete, boende och en 
hållbar tillväxt i hela länet. Kollektivt resande bidrar till en hållbar och 
klimatsmart Stockholmsregion. I glesa områden är det viktigt att byten 
mellan olika linjer fungerar så att utbudet optimeras. Miljöpartiet vill se en 
fördjupad utredning av vilka möjligheter som finns med en utveckling av 
digitala bokningssystem och en flexibel fordonsflotta. Olika former av 
anropsstyrd kollektivtrafik behöver utredas och genomföras. Ett första steg 
är att utreda möjligheten och på försök införa anropsstyrd kollektivtrafik på 
landsbygden i Stockholms län. 

Miljöpartiet vill att förutsättningarna för att införa anropsstyrd 
kollektivtrafik på vissa linjer och tider med lågt passagerarantal ska 
utredas, med start i Norrtälje kommun. Vi ser möjligheten till 
trafiklösningar som är anpassade för landsbygden som vägen framåt, 
istället för nedläggningar och försämrad turtäthet. Norrtälje kommun har 
dessutom i ett yttrande till Trafikförvaltningen erbjudit sig att genomföra 
en sådan försöksverksamhet i vissa delar av kommunen. Här bör 
Stockholms läns landsting ta tillfället i akt till att utveckla anropsstyrd 
kollektivtrafik. Detta kan på sikt även vara aktuellt i fler kommuner, 
exempelvis i Södertälje och Haninge. 
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2 (2) 

2017-03-21 

Om vi ser till våra grannar i Danmark har anropsstyrd kollektivtrafik spridit 
sig till nästan alla kommuner i landet med ett sammanhållet nationellt 
system. Anropsstyrd kollektivtrafik i Danmark är till för alla som har behov 
av att resa dit linjetrafik inte går, eller när linjetrafik inte går, till valfria 
adresser. Detta är en stark kontrast mot hur kollektiv-trafiken ser ut i 
Sverige och Stockholms län. Vi ser stora möjligheter till att utveckla 
Stockholmsregionens kollektivtrafik inom anropsstyrd kollektivtrafik. 

Anropsstyrd kollektivtrafik ger samhällsnytta och är ett led till en hållbar 
Stockholmsregion. Miljöpartiet vill därför att anropsstyrd kollektiv-trafik på 
landsbygden, med ett pilotförsök i Norrtälje kommun, införs senast januari 
2018. 



AL Stockholms läns landsting 
	 Bilaga 11 

Trafiknämnden 	 SÄRSKILT UTTALANDE 
2017-03-21 

nniljöp diet de gröna  0 

Ärende 21 
TN 2016-0770 

Komrnunremiss trafikförändringar Ti8 

Genom Miljöpartiets överenskommelse med Alliansen har det skapats 
utrymme för viktiga satsningar i kollektivtrafiken. Vi har säkerställt att 
viktiga direktbussar på Södertörn undantas från eventuella 
effektiviseringar. 

Miljöpartiet välkomna förstärkningar i kollektivtrafiken och nya föreslagna 
linjer, blanda annat den angelägna nya busslinjen 340 Ekerö C - Fittja. Det 
är dock beklagligt att Norrtäljes busstrafik ännu en gång hotas av 
indragning av 3 busslinjer. Samma linjer som riskerade att dras in även vid 
busseffektiviseringarna hösten 2015. Försämrad turtäthet, linjer som dras 
in och avsaknaden av viktiga förbindelser riskerar att leda till en 
nedåtgående spiral där allt färre reser med kollektivtrafiken vilket leder till 
än mindre biljettintäkter. 

Vi ser ett större behov av utbyggnad av kollektivtrafiken än vad Alliansen 
presenterar. Stockholmsregionen är en växande region som behöver 
bussen, både för de boende och för att uppnå en hållbar utveckling. Det 
snabbaste sättet att tillgodose behovet av utbyggd kollektivtrafik är att öka 
antalet busslinjer och ge dem hög prioritet i trafiken. I bland annat 
Nynäshamn och Haninge saknas det viktiga förbindelser som drabbar 
resenärerna hårt. Vi har därför satsat, i vår budget för 2017, 30 miljoner 
kronor extra för att öka den totala volymen busstrafik. 

Vi vill även lyfta att det finns resenärer som kommer att uppleva en 
försämring av kollektivtrafikens tillgänglighet i och med införandet av 
snabbtåg. Här ska god information och tydlighet vara prioriterad i syfte att 
göra det så enkelt som möjligt att resa med kollektivtrafiken. Vi har även 
tidigare lyft behovet av att nattrafiken ska utredas i ett särskilt 
utredningsuppdrag där även övrig buss- och spårtrafik studeras. 
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SKRIVELSE 
2016-03-21 

TN 2017-0546 

1 (1) 

Bilaga 12 

miljöpartist de gröna. 
, Socialdemokraterna 

rHÅMTIOSPARTILf 

Kostnader för automatiserad drift på röda linjen 

I landstingsdirektörens budgetunderlag framgår att investeringsutrymmet 
krymper med ca 8 miljarder jämfört med tidigare beräkningar. Som 
konsekvens av detta skjuts flera projekt på tiden och är inte med i 
kommande plan. Ett exempel på detta är konverteringen till automatiserad 
drift på röda linjen. Samtidigt har ett stort förberedelsearbete kopplat till 
denna konvertering redan genomförts, bl.a. en ny depå, ett nytt 
trafikstyrningssystem, upphandling av C3o vagnar samt en omfattande 
utredningsrapport gällande helautomatiskt drift. 

Vi vill därför uppdra till förvaltningschefen att återkomma till 
Trafiknämnden med en redogörelse för vilka kostnader som redan har lagts 
ner på projektet samt fördyrande kostnader som beräknas uppkomma om 
projektet skjuts på tiden. 



Jt. Stockholms läns landsting 

 
TN 2017-0545 

1(1) 
Bilaga 13 

Traglknärdinden 

VÄNSTERPARTIET 

SKRIVELSE 

2017-03-21 

Uppföljning av kontrollverksamhet och ordningshållande 

Vi har fått ta emot flera samtal och brev från personer som haft synpunkter på 
kontrollverksamheten inkluderat kontrollanter och understödjande ordningsvakter. 
Uppgiftslämnande personer uppger att de, trots att de anser att de gjort rätt för sig, blivit 
misstänkliggjorda och ibland utsatta för aggressiva handlingar. Vi vet att cirka 97 procent av 
alla resenärer i kollektivtrafiken gör rätt för sig och detta måste vara en utgångspunkt vid all 
kontrollverksamhet. Vi efterfrågar nu information om avtalet avseende kontrollverksamheten 
och uppföljningen av avtalet. 

1. Vilket bemötande stipuleras i gällande avtal? 
2. Hur är trafikförvaltningens uppföljning av avtal och bemötanden utformad? 
3. Vi vill ha en sammanställning över inkomna klagomål och incidenter gällande 

bemötande vid kontrollverksamhet 
4. Vi önskar att trafikförvaltningen överväger om resenärer behöver ytterligare 

information om biljettkontrollernas syfte 
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