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Svar på skrivelse från Vänsterpartiet
”Val av ledamöter och ersättare till
trafiknämndens beredningar 2021”
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i skrivelse daterad 2020-12-15 (ursprungligen rubricerad
som förslag till tilläggsbeslut men vid trafiknämndens sammanträde samma dag
omrubricerad till skrivelse) föreslagit trafiknämnden att upphäva viss
delegation till sjötrafikutskottet samt att upplösa och avskaffa detsamma.

Beslutsunderlag
Detta tjänsteutlåtande samt skrivelsen (bifogas).

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta följande.
1.

Skrivelsen anses besvarad.

Förslag och motivering
I skrivelsen finner Vänsterpartiet det djupt odemokratiskt och upprörande att
beslut om kollektivtrafik på vatten fattas av ett utskott som inte alla partier i
trafiknämnden är representerade i. Partiet föreslår med anledning därav att den
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nuvarande delegationen avseende beslut rörande utredningar, trafikplikt och
upphandlingar för sjötrafiken återkallas samt att sjötrafikutskottet upplöses och
avskaffas.
Regionfullmäktige har i dokumentet ”Reglemente med allmänna bestämmelser
för Region Stockholms nämnder” (LS 2018-0731) inkluderande ”Reglemente för
trafiknämnden” beslutat att trafiknämnden ska ha ett sjötrafikutskott och att
detta ska bestå av tre ledamöter.
Enligt kommunallagen får trafiknämnden uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss typ av ärenden. I
”Delegationsordning för trafiknämnden” (TN 2014-0104) regleras
sjötrafikutskottets delegation.
Av ovanstående framgår att det är regionfullmäktige och inte trafiknämnden
som har att fatta eventuella beslut rörande upplösning, avskaffande samt
förändringar av antalet ledamöter i sjötrafikutskottet.
Så länge som regionfullmäktiges beslut om sjötrafikutskott har nuvarande
lydelse bedömer trafikförvaltningen det som rimligt att utskottet har delegation
i enlighet med gällande trafiknämndsbeslut.

David Lagneholm
Förvaltningschef
Björn Holmberg
Direktör
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Vänsterpartiet

Val av ledamöter och ersättare till trafiknämndens
beredningar 2021
Att viktiga beslut om kollektivtrafik på vatten, ”sjötrafiken”, fattas av ett
litet utskott som majoriteten av partierna i trafiknämnden inte är
representerade i, finner vi i Vänsterpartiet djupt odemokratiskt och därmed
upprörande. Sjötrafiken är en väsentlig del av trafiknämndens
ansvarsområde och nämndens alla partier borde därför beredas möjlighet
till insyn och inflytande över besluten. Det handlar om ett stärkande av den
demokratiska insynen och möjligheten att påverka.

Med hänvisning till ovanstående föreslås trafiknämnden besluta
att

nuvarande delegation från trafiknämnden till
sjötrafikutskottet att fatta beslut avseende ”utredningar
gällande sjötrafiken, beslut om allmän trafikplikt samt
upphandlingar av kollektivsjötrafik” återkallas.

att

sjötrafikutskottet upplöses och avskaffas.
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