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Å  Region  Stockholm

Trafiknämnden PROTOKOLL

2021-01-26

Kl. i4:3o  -  15:25

Nr 1/2021

1-17

Trafiknämnr1t'ns  sammantrii«le  den  26  januari  2021

Datum  för  justering:  den 26  januari  2021  vad gäller  paragraf  5 och 6.

Den "li-  %O'I\ vad  gäller  protokollet  i övrigt.

Datum  för anslag: den 26 januari  2021  vad gäller  paragraf  5 och 6.

Den  "  ("L- LO!,l vad  gäller  protokollet  i övrigt.

Kristoffer  Tamsons  (M) Jens  Sjöström  (S)

Hats: Trafildörvaltningen,  Lindhagensgatan  ioo,  möteslokal  T-Centralen

samt  på  distans  via  Teams.

M'ärt,iararide  ledamöter

Kristoffer  Tamsons  (M)

Tomas  Eriksson  (MP)

Jens  Sjöström  (S)

Nikolina  Bucht  (M)

Harry  Bouveng  (M)

Susanne  Sjöblom  (M)

Michaela  Haga  (C)

Stefan  Bergström  (C)

Sara  Svanström  (L)

Karl  Henriksson  (KD)

AhmedAli  Salad  (S)

Ayla  Eftekhari  (S)

Bawer  Kevir  (S)

Elof  Hansjons  (S)

Anna  Sehlin  (V)

Maria  Mustonen  (V)

Mschiwoj  Swigon  (SD)

Ej  näruarande  ledamöter

Bino  Drummond  (M)

Ordförande

i:e  vice  ordförande

x:e  vice  ordförande

7Vörnn;raiidi  LI  .sana)  L

Lennart  Kalderfö  (M)  - 'Jjänstgör

Josephine  Lindström  (M)

Christer  Mattsson  (M)

Henrik  Lundquist  (M)

Märta  Martin-Åkesson  (C)

Lena  Hallerby  (L)

FredrikWalMn  (KD)

Antonena  Pirrone  (KD)

Sverre  Dahlstedt  (MP)

Solveig  Holmgren  (S)

Ann-Marie  Högberg  (S)

Susanne  Lund  (S)

Sven-Inge  Nylund  (S)

Ellinor  Rindevall  (S)

Lina  ElYafi  (V)

MartaAguirre  (V)

Roland  Johansson  (SD)

Ej  riämarande  ersättare

Lars  Johansson  (L)
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ffäri»arande

politiska  6änstemän
Claes  Wersäll  (M)

Harald  Eiken  (M)

Mattias  Askerson  (M)

Lars  Nordgren  (C)

Robin  Törnblad  (L)

Carl  Häggqvist  (KD)

Linda  Nygren  (S)

Sarah  Aziz  (MP)

Tomas  Ekman  (V)

Andreas  Birgersson  (SD)

ffäruarande

6anstemän
David  Lagneholm

Sara  Catoni

Niklas  Bergman

Björn  Holmberg

Karoline  Sandar

Viktoria  Lundström

Daniel  Angermann

Catarina  Strömsten-Falkenmark

Jens  Plambeck

Fredrik  Cavalli-Björkrnan
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Nr 1/2021
:=oao-ia-i,,r

'ov...c-o  i-lC-

Närvarande

fackligtt  » ep» i,»iii{uiilia
Arnir  Sokolovic

Sekreterare

line  Sandar

Ordförande

J"i



:Jlll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 3 av 17

Nr 1/2021
a-5

'1ö2  l-Ol-  'lQ

Tnnföå11qfömeelming

fi z Godkännande av  utsänd föredragningslista

S 2  Val  av  justerare  av  protokoll

'g 3 Fastställande av datum för justering  av protokoll

fi 4  Förva1tningschefsinformation  TF och F{JI' (TN 2020-0001)

Ss Yttrande  överregionledningskontoretspmmemoriaStärktstymingavitoch

r1i2ta1isering, RS 2020-0242

(TN 2020-1411)

6 Yttrande  över  regionrevisorernas  delrapport  2020  avseende  trafiknämnden

inklusive  AB  Storstockholms  Lokaltrafik

(TN 2020-1415,  F{JT 2020-1352)

Yttrandeövermotion  2020:48 avIjnaElYafi  (V) omutökadregionalförsörjning  av
förnybarenergi

(TN 2020-1397)

8

fig

io

fi ii

12

Svar  på  skrivelse  från  (S)  angående  bemanning  på  Järna  Station

(TN 2020-1578)

Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  bemanning  på  Järna  Station

(TN 2020-1580)

Svar  på  skrivelse  från  (S)  angående  trängsel  i kollektivtrafiken

(TN 2020-1579)

Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  trängsel  i busstrafiken

(TN 2020-1583)

Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  brister  i förstärkningstrafik

(TN 2020-1581)

Et 13 Svar  på  skrivelse  från  (SD)  om  permanent  avskärmning  av  bussförarmiljön

(TN 2020-0807)

S, izi

fi 15

E3 i6

fi 17

Anmälan  av  delegationsbeslut  (TN  2021-0001)

Inkommande  post  till  trafiknämnden  (TN  2021-0001)

Övriga  frågor

Nästa  sarnmanträde

Ordförande
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Godkännande  av  utsänd  förpr1rapings1ista

Trafiknämnden  beslötföljande.

1.  Inkomna  skrivelser  behandlas  under  punkten  "Övriga  frågor".

2.  I övrigt  godkänns  utsänd  föredragningslista.

Val  avjusterare  avprotokoll

Trafiknämnden  bes(ötföijande.

1.  Jens  Sjöström  (S)  utses  till  att  jämte  ordföranden  justera  protokollet  från  dagens

sammanträde.

Ug

Fastställande  av  datum  för  justeg  av  protokoll

Trafiknämnden  bes(ötföijande.

1.  Datum  för  justering  av protokoll  fastställs  till  den 5 februari  2021.
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2020  12 15

2ooti  -o i-'iC-

fi4

Förvaltningschefsinformation  TF  och  FUT

(TN:o:zy-oooy)

David  Lagneholm  från  TF  (trafikförvaltningen)  och  Niklas  Bergman  från  F{JT

(förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana)  informerade  nämnden  via  varsin  presentation.

Bland  annat  informerades  nämnden  om  följande.

Information  från  TF:

- Trafikläget  (pendeltåg,  lokalbanor,  tunnelbana,  sjötrafik,  trängsel  och

munskydd)

- Skyddsglas  på  bussar

- E4o  -  upphandling  av tunnelbanan  (uppskjuten  p.g.a. coronapandemin)
- Resandeutvecklingen,  punktlighet,  resultatutveckling

- Ekonomi  och  verksamhet

Information  från  F?TI':

- Status  av projekt  (bl.a.  Barkarby,  Arenastaden,  Nacka-Söderort,  Södermalm

m.fl.)

- Fakturerat  parterna  m.m. 2014  -  dec. 2020

Trafiknämnden  noterade  informationen  och lade den till  handlingarna.

ord'rr J-y
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Nr 1/2021
aO!0  1!2 15

-2-ö2.x-o t -'lj.,

kdeöver1'P#nnsWning'Jiuul'i'!R  Ispi«»iin  iiiui;a9l:imldaV!!Oeh
J;gLil'bciffiig  (.R"5 2020-0242)

(TN:zo:o-y4:ty)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 januari  2021  från  förvaltningscheferna

för  trafikförvaltningen  och  förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefernas  förslag  till  beslut.

2.  SD-ledamoten  yrkade  bifall  till  sitt  förslag  till  tilläggsbeslut  (bilaga  i).

3. Ordföranden  yrkade  att förslaget  till  tilläggsbeslut  skulle  anses  besvarat.

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  först  att  nämnden  beslutade  i

enlighet  med  förva1tningschefernas  förslag  till  beslut.  Därefter  fann  ordföranden  att

förslaget  till  tilläggsbeslut  skulle  anses  besvarat.

BESLUT

Trafiknämnden  bes(ötföijande.

1.  Nämnden  avger  yttrande  enligt  förslag  i föreliggande  tjänsteutlåtande.

2.  Yttrandet  överlämnas  till  regionledningskontoret.

3.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

RESERVATION

SD-ledamoten  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  till  beslut.

UITALANDE

S-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  2).

EXPEDIERAS  TILL

Region1edningskontoret

o'dfr J"'?"
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'loaU,-0x  41

H6

Yffrmdc  övii  icgiuiirevisorernas  delrapport  2020  avseende  trqfi1ni;mrideui

inklusive  AB  Storstockholms  Lokaltrafik

(TN:zo»o-y4't5,  FUT:zo:zo-y35:)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 januari  2021  från  förvaltningscheferna

för  trafikförvaltningen  och  förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  tin förvaltningschefernas  förslag  till  beslut.

2. S-ledamöterna  yrkade bifall  till  sitt förslag till  tilläggsbeslut  (bilaga 3).

3. Ordföranden  yrkade att förslaget till  tilläggsbeslut  skulle anses  besvarat.

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  först  att  nämnden  beslutade  i

enlighet  med  förvaltningschefernas  förslag  till  beslut.  Därefter  fann  ordföranden  att

förslaget  till  tilläggsbeslut  skulle  anses  besvarat.

BESLUT

Trafiknämnden  bestötfö'ljande.

1.  Nämnden  avger  yttrande  enligt  förslag  i föreliggande  tjänsteutlåtande.

2.  Yttrandet  överlämnas  till  region1edningskontoret.

3.  Paragrafen justeras omedelbart.

RESERVATION

S-ledamöterna  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  till  beslut.

DELTAR  INTE

SD-ledamoten  deltog  inte  i beslut.

[TITALANDE

V-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 4).

SD-ledamoten lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 5).

EXPEDIERAS  TILL

Regionrevisorerna

Ordförande
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I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den i5  januari  2021  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  V-ledamöterna  yrkade  att  nämnden  ska  föreslå  att  motionen  bifalls.

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  att  nämnden  beslutade  i enlighet

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESL[TI'

Trafiknämnden  bes7ötfö(jande.

:i. Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

region1edningskontoret.

UTI'ALANDE

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  6).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande

J""r
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Svar  på  skrivelse  från  (S)  angående  bemanning  Järna  Station

(TN:o»o-y578)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 januari  2020  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslötföljande.

1.  Skrivelsen  anses  besvarad.

UTTALANDE

S-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 7).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare
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Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  bemanning  Järna  Station

(TN:o:o-y58o)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 januari  2020  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  bes(ötföljande.

:i. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande

""7i
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Svar  på  skrivelse  från  (S)  angående  trängseli  kollektivtrafiken

(TN:o:o-z57g)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den i3  januari  2021  från förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

YRKANDE

z. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  S-ledamöterna  yrkade  bifall  till  sitt  förslag  till  tilläggsbeslut  (bilaga  8).

3,  Ordföranden  yrkade att förslaget till  tilläggsbeslut  skulle anses besvarat.

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  att  nämnden  beslutade  i enlighet

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.  Därefter  fann  ordföranden  att  förslaget  till

tilläggsbeslut  hade  besvarats.

BESLUT

Trafiknämnden  bes(ötföjande.

1.  Skrivelsen  anses  besvarad.

RE8ERVATION

S-ledamöterna  reserverade  sig  mot  beslutet  inte  bifalla  deras  förslag  till  tilläggsbeslut.

EXPEDIERAS  TILL

o'dfÖ 3""'?
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Svar  på  sla'velse  från  (V)  angående  trängseli  busstrafiken

(TN:zo:zo-y583)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den i3  januari  2020  från förvaltningschefen
för  trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  bes7öt föijande.

1.  Skrivelsen  anses  besvarad.

[J'ITALÅNDE

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  g).

EXPEDIERAS  TILL

OrdfÖrai "';j""
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Svar  på  slaaivelse  från  (V)  angående  brister  i förstärkningstrafiken

(TN:o:o-'t58:t)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  8 januari  2020  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslöt följande.

s. Skrivelsen  anses  besvarad.

UTI'ALANDE

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  io).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare
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Svar  på  skrivelse  från  (SD)  om  pet"mancnt  «vbkäiiiiiiiiig  aV  Lubbiöiaiuiiljöii

(TN  2020-1585)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  12  januari  2020  från  förvaltningschefen

för  trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslötfi5'1jande.

z. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare
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Anmälan  av  delegationsbeslut

(TN:o:z-ooo:t)

I ärendet förelåg anmälan av delegationsbeslut  daterat den 'i5  januari  2021  fattade av
förvaltningschefen  för  trafildörvaltningen  under  perioden  2020-12-10  -  2021-01-11.

Trafiknämnden  noterade informationen  och lade den till  handlingarna.

o'dfö'a"d'\, 3".'
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F1i5

Inkomrnande  post  till  nämnden

(T2V2020-0001)

I ärendet förelåg postlista  för perioden 2020-12-04  -  2021-01-15.

rrafiknämnden  noterade informationen  och lade den till  handlingarna.

Ordförande Justerare
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Övriga  frågor

Trafiknämnden  bes1öt att överlämna nedanstående inkomna  skrivelserna till
trafikförvaltningen  för  beredning.

Skrivelse  från  S angående  plexiglas  i kollektivtrafiken  (:ii)

Skrivelse  från  V  angående  skyddsglas  och  trafiksäkerhet  (12)

Skrivelse från V angående trafildörvaltningens  arbete mot sexuella trakasserier (i3)

Inga  fler  övriga  frågor.

r3 17

Nästa  sammanträde

Datum för nästa sammanträde bestämdes till  tisdagen den i6 februari  2021,  kl. i4.3o.

Ordförande Justerare
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FöRSLAG TILL

TI LLÄGGSSBESLUT

2021-01-26

RS 2020-0242

TN 2020-1411

S[W9;Rn46qo/«
TraFiknämnden

!T

Ytfrande  övec  reg:onIedn:ngs&onfovets  pcomernoc:a  Stärkf

stycning  av if och  d:g:faiseing

Digitalisering  ser  Sverigedemokraterna  generellt  som  positivt.  Något  som däremot

saknas  i förslaget  samt  Trafiknämndens  yttrande  är en diskussion  kring  demokrati

och transparens  i relation  till  digitaliseringen.  När  digitalisering  sker  mer  och meri

arbetet  för  förvaltningarna  samt  nämnderna  kan det  ibland  bli att  medborgare  får

det  svårare  att  ta del av den demokratiska  processen.  Digitaliseringen  bör  präglas

av att  öka transparensen  och göra  de demokratiska  processerna  mer  tillgängliga  för

medborgaren.  Det  finns  inget  om detta  i dokumentet  och Sverigedemokraterna

önskar  att  yttrandet  från  Trafiknämnden  bör  problematisera  detta  något  och även

ta upp  att  detta  bör  beaktas  i framtiden.

Sverigedemokraterna  föreslår  Trafiknämnden  besluta:

1.  Trafiknämnden  ges i uppdrag  att  göra  ett  tillägg  i yttrandet  där  en

diskussion  kring  hur  transparens  och demokratin  kan utökas  med

tanke  på digitaliseringen  som  sker  och  är  planerad.



AC Region  Stockholrn

SÄRSKILT  UTT  ALANDE

2021-01-26 TN 2020-1411

',,  Secxal:idelnriicikr'Iaterna

Trafiknämnden

Ärende  5

Angående  Ytttaride  över  regioriedningskontorets  prornernoria  Sfärkt  styrning

av  it  och  dligitaJNsering,  RS  2020-0242

Genere&  så tyckervi  socialdemokrater  att: ambitionen  ärväldigt  bra och  ser  att  den gåri

linje med  strategfö.  Det  firu'is stordriftsfördelar  att tjäna  iflera  fall. Vi  harlänge  efterfrågat
tydligare  ansvarsfördeföingvi&et  dethärsyfatartill.

Det  viktiga  nu  ärhur  genomförandet  blir.  Ska rnan lyckas med  den härtypen  av  skiften

fflste  detfinnas  enstarkefferlevnad.  Samtidigtfinns  det,vilkettrafikförvaltningen

poängterar,  flera  mer  förva1tningsspecifika  system  där expertkunskapen  om  systemen

fföns  på trafikförvaltningen  som  möjligen  tjänar  på att kvarstå  inom  trafikförvaltningen.

En  tydlig  kartläggning  och  pl;.u'i förvilka  system  som tjänar  på att  dtivas

koncennövergripande  och  vilka  system  som  det kan vara  fördelaktigt  att  ha kvar  p;å

förvakningsnivå  behövs för  att inte ambitionen  om  mföskad  adrninistration  och
rninskade  kostnader  ska gå om  intet.
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Angående  Yttande  över  regNornyevisorernas  dlelrapyort  2020  avseeride

trafiknämndlen  inklusive  AB  Storstockholrns  LokaNtrafik

2020 var  inte  ett 'ar  som  andra,  coronapandemin  drabbade  världen,  Sverige och

Stockho1rnsregionen.  Det  återspeglas  även irevisoremas  delårsrapport.  Pandernin  har

tydliggjon  brister,  lärt  oss nya .sätt att  arbeta  ochvivet  fortfarande  inte  hur  den  lfögsiktigt

kornrner  påverka  SL-trafiken.  Men  det ärtydligare  å  nfösfö  att  det  finns  mycket  arbete

att göra och revisoremas arbete fir ett viktigt ve%  iarbetet.

Revisionen  ger  oss en översyn  av hurverksamheten  fungerar  och  hurförvaltningen  och

nämnden  arbetar.  Det  görs mycket  bra  arbete  men  det  firu'is förbättffigsområden  som

revisionens  delrapport  lyfterfram.  Revisonens  gransföing  kan  och  bör  användas  som  ett

verktyg  för  att  identifiera  och  arbeta  med  dessa oden  för  att  kollektivtrafiken  i

Stocld'iolmsregionen  ska förbättras.

Kollektivtrafiken  stod  redan  innan  coronapandemfö  inför  stora  utmanfögar  med

befolföingsökningen  och  de krav  på investeffigar  och  utbyggd  trafikdenna  för  med  sig.

Om  dessa inte  sköts  på ett  ekonorniskt  ansvarsfullt  sätt  riskerar  kostnaderna  att fortsätta

växa  ien  takt  som  på sikt  äventyrar  regionens  ekonorni  och  gårut  över  resenärema  i

form  av  neddragen  trafikeller  att  nya trafikfövesteffigarinte  finns  på plats när  de behövs.

Nu  fflste  dessa planer  kompletteras  med  analyser  av framtida  resenärsmönsterföratt

fortsätta  vara  aktuella.

Revisionen  hartidigare,  och  fortsätteratt,  fötiserat  trafiknämndens

investeffigsverksarnhet.  Den  lfögsikiiga  kontrollen  och  risföedömningen  samt

prioriteffigen  emellan  objekt  fårfötikigen.  Detta  fir  en synpunkt  som

socialdemokraterna  hek  delar.  Ett  typexempel  på den dåliga  kontrollen  ärfördyrfögarna

av  tunnelbanans  utbyggnadvilket  År något  vi  förväntaross  att revisorerna  kommer  att

granska  ytterligare  iårsredovisningen.  Kopplat  till  detta  fortsätter  revisorerna  fötisera

behovet  av  att  trafiknämnden  har  bättre  kontroll  övertil&ornrnande  investeringsbehov

både till  följd  av utbyggnaden  av tunnelbanan  och  också  ersättnfögsinvestetingar  då
anläggningen  imånga  delarär  gamrnal  och  sliten.

Precis  somtidigare  bedömerrevisionen  att  det fföns  behov  av tydligare  redovisningarav

personal-  och  konsultkostnaderna,  med  fördeföing  mellan  drift-  och

investeffigsredovisning  för  att  kuru'ia  följa  upp  efterlevnaden  av  ffllet  att rninska

konsultanvändning.  Idag  görns konsultkostnader  på investeffigsprojekt  undan  i

investeffigsbudgeten  vilket  gör  det  nästan  omöjligt  att  följa  upp  kostnadema.  Vi

socialdemokraterharlänge  varit  fötiska  mot  det  beroende  av konsultersomfinns  och

stöttar  arför  ffllet  om  att rninska  konsultanvändningen  men  transparensen  måste  öka.



Revisionen  rekomrnenderade  nämnden  redan  2018 att säkerställa  att det firu'is

förutsättningarför  ett  tckligt  brandskydd  iverksarnheten  med  en samlad  prioriteffig

och  löpande  uppföljning.  2019 förelade  Stockholrns  branaörsvarnämnden  att

skyndsamt insta&ra avskiljande vägg- och dör@artier, vars syfte fir att fördra  och
fördröja  spridningen  av brandgaservidutrymnfög,  på samtliga  51 undermarkstationer.

Detta  kornmer  att handla  om  betydande  belopp  och  här  behövs  en genornarbetad

åtgärdsplan.

Resenärssäkerhet  ärviktigt  för  oss socialdemokrater.  Att  pausa  arbetet  med

plattformsbarriärema  underlfög  tid  tyckervi  dföör  ärtveksamt.  Vivill  så fort  det  är

möjligt  återuppta  det arbetet  och  avsatte  medel  för  det i vår  budget.

Vi  socialdemokraterhar  Imge  drivit  frogan om  att beslut  omtrafikeffigen  för  kommande

'ar (i folkmun  kända  somtidtabel1sförändringama)  ska fattas  av nämnden.  Vi  ser att det  är

rimligt  att  politiken  fattar  de besluten.  Revisionen  ifrogasätternu ifall  gällande  ordning  där

detta  beslut  är delegerat  till  förvaltningschefen  fir överensstämmande  med

kommunanagen då det  får  stora  ekonorniska  konsekvenser  att  fortsätta  köra  trafiken  med

det sviktande  resenärsunderlaget  coronapandernin  orsakat.  Vi  förutsätter  att

förvaltningen  granskar  detta  med  jurist  och  återkommertill  nämnden  med  resultatet.  Vi

står dockfortfarande  fast  vid  vår  åsk  om  att nämnden  borde  fatta  dessa beslut  alla :ar

och  inte  bara  eventuellt  de :ar då ekonornin  fir hårt  drabbad  av  en  pandemi.

Vi  socialdemokrater  ser revisionens  gransknfög  av trafiknämndens  agerande  gällande

coronapandemin  iu'idervåren  som  ett vkigt  steg iett  utvärdeffigs  och

förbättffigsarbete.  Att  dra lärdomar  av pandemfö  för  att stå bättre  rustade  inför  nästa

kris - oavsett  om  det fir  en panderni  ellernågot  annat  ärviktigt  och  även härkan

revisionens  granskning  hjälpa  nämnden.  Redan  nu  så harrevisionen  gjort  en del

konstateranden.  Den  epiderniberedskapsplan  som  regionen  harornfattar  inte

kollektivtrafiken.  Spårbarheten  ibesluten  som  fattats  under  pandernin  ärviktig  ur  ett

demokratiskt  och  utvärdeffigsperspektiv.  Revisionen  konstateraratt  ordförandes  beslut

liksom  förvaltningschefens  delegationsbeslut  år lda till  nämnden.  Ovrigt

beslutsfattande  på olika  nivåer  haride  flesta  faLl inte  dokurnenterats  idet  särskilai
coronaärendet.  Det  tyckervi  socialdemokrater  År djupt  problematiskt.  Revisorema  lyfter

även möjligheten  att  redan  nu påbörja  en utvärdermg  av krishanteffigen  vilket  vi

socia1demokratertycker  år bra. Ifallvi  redan  nu  kan  dra lärdornar  börvi  göra  det. Det

kan gynna  den  fortsatta  pandemföanteringen.

Mot  bakgrund  av ovanstående  föreslås  trafiknämnden  besluta

att ge förvaltningschefen  iuppdrag  att  tillse  att nämnden  årligen  isamband  med

budgetarbetet  fårta  del  av en lO-årskalkyl  för  hur  respektive  :xrs

verksarnhetsplan  med  investeffigsplan  ryms inom  det  ekonomiska  utrymrnet

som  antaganden  om  anslagsutveckling,  prisjusteffigar  och  löpnade

effektiviseringar  ger.

att årligen  isamband  med  budgetarbetet  översända  en lO-årskalkyl  till

regionstyrelsen  förhur  respektive  fö  verksamhetsplan  med  fövestföngsplan



ryms  inom  det ekonorniska  utrymrnet  som  antaganden  om  anslagsutveckling,

prisjusteffigar  och  löpnade  effektiviseffigar  ger.

att ge förvaltningschefen  iuppdrag  att  snarast  återkommatill  nämnden  med  en

handlfögsplan  för  att säkerställa  fullgott  brandskydd  ihela  kollektivtrafiken,

med särskilt fokus P;I att åtgärda bristerna inom tunnelbanesystemet.

att ge förvakningschefen  iuppdrag  att  tillse  att  kollektivtrafikens  verksarnhet

ornfattas  av  beffötlig  epiderniberedskapsplan.
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Ytt:cande  över  regionrevisorernas  deNrappoyt  2020

avseende  trafiknärnnaen  inkNusNve  AB  SfoysfoekhoNms

Lokaltrafik

Vi  i Vänsterpartiet  vill  tacka  regionrevisorerna  för  ännu  en insiktsfull

rapport;  delrapport  för  2020.  Vi  delar  deras  kritik  och  rekommendationer,

och  vill  lyfta  två  av dem  som  vi  finner  anvarliga.

Det  är bekymmersamt  att  vissa  brister  påtalas  år efter  år utan  att  de

åtgärdas. En sådan kritik  är nämndens  bristande  ins3m  och styrning  av den
långsiktiga  kostnadsutveck1ingen  och  tillkommande  investeringsbehov,

samt  tydliggörande  avvilka  behov  av nyutveckling  av respektive  tafikslag

och  av långsiktiga  underhållsbehov.  För  att  nämnden  ska  kunna  ta sitt

ansvar  för  strategiska  och  övergripande  fråg,or  samt  uppföljning  av

verksarnheten  är det  fundamentalt  att  nämnden  ges inblick  och  möjlighet

till  överblick.  I nuläget  finner  vi  att  vår  insyn  i verksarnheten  är  begränsad.

Vi  i Vänsterpartiet  uppskattar  förva1tningschefernas  dragningarvid

nämnderna,  men  finner  att  vi  skulle  uppskatta  en ökad  transparens  med

mer  utförligare  presentationer,  muntligt  och  skriftligt,  om  för  verksarnheten

aktuella  strategiska  och  övergripande  frågor.  Vi  anser  att  nämnden  måste  få
bättre  underlag  för  att  kunna  få en överblick  och  prioritera.

Vi  har  full  förståelse  för  svårigheterna  att  hantera  situationen  i mitten  av

mars  och  som  ledde  till  neddragningen  av trafiken  den 23 mars. Detvar
säkert  rimligt  då att  utgå  från  Fo1khälsomyndighetens  rekommendationer

och  8mittskydd  Stockholms  scenarier,  även  om  scenarierna  med  facit  i

hand  kanske  inte  var  helt  korrekta.  Lösningen  däremot,  att  köra

lördagstrafikvar  olycklig.  I tjänsteutlåtandet  ges en version  av hur

processen  fram  till  beslutet  gick  till.  Vi  har  fått  indikationer  att

trafikutövarna  upplever  att  processen  var  forcerad  och  otydlig,  vilket  fick

till  följd  att  deras  synpunkter  och  olika  lösningar  inte  hörsammades.

Neddragning  den 23 mars visar att det inte alltid  blir  rätt, att saker skulle
kunna  gjorts  bättre.  Det  är alltid  lätt  att  vara  efterklok.  Men,  den  tydliggör

ett  systemfel  som  bidrar  till  större  risk  för  mindre  bra  beslut  och

genomförande.  Pandemin  har  visat  på många  av de problem  som  finns  med

att  driva  koIlelcl:ivtrafiksystemet  uppsplittrat  på  många  olika  vinstdrivna

entreprenörer.  I en situation  när  trafildörvaltningen  måste  agera  snabbt

och  fatta  bra  beslut  som  får  genomslag  skapar  situationen  med  många  olika

operatörer  och  avtalsrelationer  onödiga  problem.  Förvaltningen  har  inte

överblicken  och  automatisk  tingång  till  verksarnhetsinformation  då den
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Vänsterpartiet  e
finns  hos  operatörerna  och  man  måste  ta  hänsyn  till  rådande  avtal.  Detta

för  med  sig  att  besluten  med  stor  sannolild'iet  tas  under  större  besvär  och

stress,  att  de är sämre  underbyggda  och  därmed  av sämre  kvalitå.  Med  ett

uppsplittrat  ansvar  för  trafiken  och  för  den  centrala  funlctioner,  med  många

olika  aktörer  och  avtalsområden,  blir  det  tungrott.  Var  är  smidigheten  och

flexibiliteten?  Vem  har  överblicken?  Vem  har  kunskapen  om  systemet?

Kolleldivtrafiken  är en  samhällsviktig  funktion.  Samhällsvmtiga  funktioner

ska  inte  åläggas  privata  aktörer  att  driva  och  ha  ansvar  för.  Egen  regi  ger

den  rådighet  och  kontroll  som  krävs  för  smidig  hantering  av  kriser  och

andra  oförutsedda  händelser,  men  också  den  kunskap  och  överblick  för  aft

upprätthålla  och  utveckla  kollektivtrafiksystemet.  Vänsterpartiet  har  länge

förespråkat  ett  återtagande  av  kollektivtrafiken,  och  för  kollektivtrafiken

fundamentala  funktioner,  i egen  regi.

2 (2)
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Det  är oroande  att  det  återkommande  finns  allvarliga  synpunkter  från

regionrevisorerna  som  inte  åtgärdas.  I en förvaltning  som  är så erfaren  och

kompetent  som  Trafikförvaltningen  bör  vara,  och somvi  förväntar  oss att

den  är, bör  dessa  synpunkter  kunna  åtgärdas  relativt  skyndsamt.

Sverigedemokraterna  har  flera  gånger  påpekat  allvaret  i revisorernas

synpunlcter  och  på att  det  återkommande  finns  synpunkter  som  inte  har

åtgärdats.  Ibland  på  flera  år.

Det  åtgärder  som  bör  få högst  prioritet  är att  säkerställa

ansvarsfördelningen  i VD-instrulctionen  förtydligas  så att  gränsdragningen

mellan  VD  och  förvaltningschefen  i F{JT  förtydligas.  Aven  oklarheterna  i

hur  nämnden  ska  ta ansvar  för  den  långsiktiga  strategiska  styrningen  av

verksarnheten  behöver  klargöras.  De delar  av det  strategiska  ramverket  som

saknas  behöver  komma  på  plats  så snart  som  möjligt.

Trafiksäkerhetshändelser  behöver  löpande  sammanställas  för  ana

trafikslag.  De ska återrapporteras  för  att  sedan  analyseras  så att

förbättringsarbetet  kan  använda  dessa  händelser.  En annan  viktig  åtgärd

som  har  påtalats  flera  gånger  är att  det  bör  säkerställas  en kontinuerlig

hanteringsordning  för  identifiering,  bedömning  och  prioritering  av

kommande  investeringsbehov.  Oavsett  om  utgiften  är preciserad  eller  inte.

För  att  se tin att  fullmäktige  får  en helhetsbild  över  behoven  av

investeringar  på både  kort  och  lång  sikt.

Det  finns  även  många  fler  anmärkningar  som  har  ett  stort  behov  av att

åtgärdas.  Sverigedemokraterna  hoppas  att  Trafiknämnden  och

Trafikförvaltningen  prioriterar  revisorernas  kritik  och  anmärkningar  högre

på prioriteringslistan  för  att  lösa  dessa  synpunkter.  Det  är inte  rimligt  att

dessa  synpunkter  ignoreras  och  inte  görs  något  åt under  flera  år.
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Yttrande  övey  MofNon  2020:48  av Lina  E} Yafi  (V)  om
utöRaa  yegNonaN  försörjning  av  föynybay  enepg"

Vänsterpartiet  tackar  för  det  välvilligt  formulerande  yttrandet  över  Motion

2020:48.  I sammanfattningen  hade vi gärna sett att den positiva
inställningen  till  solceller  med  energilagring  på  bussväderskydden  fått  vara

med.  Utifrån  vad  som  skrivs  beklagar  vi  att  den  enda  rimliga  slutsatsen  att

rekommendera  fullmäktige  att  bifalla  motionen  inte  dras.
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Angående Svar på skrivelse från (S) a:ngående bern.anning på Jäcna Statiori

Trygghet  fir en viktig  faktorför  att rnänniskor  ska välja  kollektivtrafiken  överandra

färdmedel.  Stationsrniljöer  fir ofta  de platser  ikollektivtrafiken  där rskorkäru'ier  sig

mest otrygga.  Sent p;a kvällen  fir rnan ofta  ensam på stationerna,  eller  bara tillsammans

med någon  annan  vi&et  bidrar  till  ffinslan  av  otrygghet.

Stationen iJärna hartidigare blivit av med sin bernanning vilket fickallvarliga
konsekvenser  för  tryggheten  och  resenärsmiljön  da omfattande  skadegörelse  följde  på

beslutet.  Vi  socialaemoktater  blev  dföörväldigt  oroliga  närvi  nåddes av riyheten  att man

på nytt  planerade  att ta bort  bernanningen  - vi  är glada över  att  det beslutet  ändrades

men trafildörvaltningens  svar  gör  oss något  bekymrade  inför  framtiden  efter2021.

Det  Hr ocks;a bra att förvaltningen  tydligt  redogör  för  att kornmunikationen  med

komtnunen  har  brustit,  något  som vityvärr  erfarit  vid  flera  tillffillen.  Förvaltningen

behöverupparbetatydligare  rutinerförkontaktermedkomrnunerna,  särskiltitrygghets-
och sffierhetsfrågor

Trygghetsskapande,  förebyggande  arbete behövervara  lfögsiktigt.  Det  kan inte göras på

årsbasis utan  den grundläggande  trygghet  som  stationsbemaru'iing  medverkartill  behöver

vara kvar  under  översMdlig  tid  medan  ytterligare  arbete genornförs  tillsammans  med

Södertälje  komrnun  och  andra  intressenter.
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Angående  Svar  på  skrive4se  från  (S)  angående  trängseN  i kouektivtrafiken

Coronapandemin  fortsätter  att  ställa  stora  krav  på alla delar  av sarnhället  att vidta  åtgärder

för  att mföska  riskförträngsel  och  srnittsprig.  Mot  den  bakgrunden  skrev

socialdemokraternaensfövelse  omträngselikollektivtrafikenochvadförvaltningen

gjort  hittills  och  vad  rnan  kan  tänka  sig att vidta  föråtgärder  framöver.

I vår  andra  fråga  isfövelsen;  Våa  kwoda  uym;trårtgarharsThllts,  orh rb'ir,  till

buss@ratörerna att h inextra busskapåtetfrånbussbdagwrnbarleågkapitetifardorxoå förrare?
Svarar  förvaknfögen  enbart  på hur  de agerat  föratt  underlätta  för  operatörema  att  ta iri

förare.  Inte  busskapacitet.  Turistbussar  fir andra  typer  av  bussar  än vad  SLs bussar  är. De

fir till  exempel  inte  tillgiglighetsanpassade  på samma  sätt. Men  socialdemokraternas

Mlföing  fir  att  det  vid  riskförträngsel,  på en väkrafikerad  linje  där  en

tillgänglighetsanpassad  buss anländermed  hög  frekvens,  bör  även  icke-anpassade  bussar

från  andra  bolag  kuru'ia  sättas in iförstärkningssyfte  för  att  minska  risken  förtmngsel.

Vi  seräven  också  ett  behov  av att man  inte  vilarpå  de åtgärder  rnan  harvidtagit  utan

ständigt  tittar  på vad  vi  kan  göra  merför  att  rninska  risken  förträngsel.  Vi  hoppas  alla att

srnittspridningen  vmder  neråt  - men  vi  fflste  vara  beredda  på att göra  mer.

Mot  bakgrund  av  ovanstående  föreslås  trafiknämnden  besluta:

att uppdra  åt förvaltningschefen  att skyndsamt  ta fram  en plan  förytterligare

åtgärdersomkansättas  införattrninskaträngse1iko1lektivtrafikenisyfte  att

vara  förberedd  på eventuella  problem  undervåren.
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Svauo på  skriveNse  från  (V)  angåenae  trängseN  %
busstyafiken

Vi  iVänsterpartiet  tackar  för  svaret.  Det  hänvisas  bland  annat  till  att

förutsättningar  i vägnät  och  gatumiljö  i nuläget  är  begränsande  faktorer  för

att ylterligare  utöka trafiken. Det åskådliggör behovet av att linje i7g,  i

likhet  med  många  andra  hårt  belastade  stomlinjer,  behöver  få en bättre

framkomlighet  och  därmed  högre  kapacitet  för  att  undvika  trängsel.

Framkomlighetsåtgärder  för  att  skapa  linjer  med  BRT-standard  borde

kunna  vara  en möjlig  lösning  för  att  på  sikt  öka  kapaciteten  och  minska

trängseln.  På så sätt  skapas  en attraktiv  kollelctivtrafik.

:t svaret frarnhålls det att bidragande till  trängseln på linje i7g  är ett högt
"fuskåkande".  Vi  ställer  oss frågande  tin obelagda  påståendet.  Hur  vet  man

att  "fuskåkandet"  är  högt?  I jämförelse  med  vad?  Och  hur  vet  man  att  de

som  inte  betalar  för  sig  inte  skulle  åka  annars,  och  därmed  bidrar  till  extra

trängsel?  Det  är  inte  helt  orimligt  att  tänka  sig  att  etl  antal  resenärer,  som

när framdörrarna  stängdes, inte har kunnat  validera sina bi5etter  behövt
åka  ändå  -  är  de därmed  fuskare?  Det  blir  också  förvirrande  när  det  på  vår

skrivelse  framkommer  att  ordningsvalder  sedan  en tid  tillbaks  har  haft

skyddsstopp  för  att  arbeta  med  biljettkontro11anter  om  inte  polisen  deltar.

Vi  drar  slutsatsen  att  det  därmed  inte  har  genomförts  några

biljettkontroller.  Vad  bygger  man  då det  inledande  påståendet  på?

Vi  i Vänsterpartiet  tycker  det  är  olyckligt  att  utan  tydliga  belägg

generalisera  kring  resenärer  som  fuskåkande.  Därmed  inte  sagt  att  vi  inte

tror  att  det  förekommer.  Vi  ifrågasätter  inte  heller  att  hot  och  våld

förekommer  men  finner  det  märkligt  att  det  lyfts  fram  i ett  svar  kring

trängsel.  Det  är  iju  för  sig  troligt  atl:  irritation  och  konflikter  lättare  uppstår

vid  trängsel,  och  även  när  resenärer  upplever  att  de ska  betala  för  en  tjänst

som upplevs som undermålig. En satsning på linje i7g  till  BRT-standard
skulle  kunna  föra  med  sig  att  resenärerna  upplever  att  de värdesätts  och

betalningsviljan  därmed  stiger  samtidigt  som  hoten  och  våldet  rninskar  i

takt  med  att  trängseln  minskar.
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Trafiknämnden

Ärende  12

Svay  på  skrivelse  [yån  (V)  angående  byistey  'N
föysfärlaiingstrafiken

Vi  i Vänsterpartiet  tackar  för  det  positiva  svaret.  Det  var  goda  nyheter  att

TrafiMörvaltningen  för  en  dialog  med  tafikutövaren  kring  att  bitta  en

lösning  som  är  hållbar  för  alla  parter  i fallet  med  scouternas  problem  med

att nyttja linje 637  till  och från hållplats Ellans vändplan. Om så inte redan
är  fallet,  utgår  vi  från  att  representanter  från  Stocldiolms  Scoutdistrikt

snarast  bjuds  in  till  att  delta  i dialogen.
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SkriveNse  angående  pNexigJas  i kouektivtrafiken

Monteffigen  av det som ifolkrnun  kallas för  plexiglas ibussarna  isyfte  att öppna  framdörren

påg;ir  iSLs  trafik.  Stängningen  av framdörrama  skede tidigt  ipandernin  och  vi  Socialdemokrater

drev  också detta  föratt  skydda  förarna  från  riskerna  för  srnittspridning.  N'ärframdörren  återkan

öppnas för  påstigning  möjliggörs  för  människor  att validera  sitt SL-kort  ombord  och på detta

sätthoppas  rnanrninskafusk'&ndet.Visocialdemokraterärinte  emotlösningarsomgördet

möj1igtattöppnaframdörramaomdetkanskesmittsäkertförförama  menviäroroligaöverde

signalervifårffflnbusschaufförernaomattplexiglaslösningenär  trafikfar1igochskaparreflexer.

Vi  år arför  starkt  fötiska  om  det stärnmer  att rnan inte kontrollerat  att lösningama  ärtrafiksäkra

och ffö  godIlännande  frfö  ansvariga  myndigheter.

DagensnyheterrapporteraratttrafiMörvaltnfögenJO-altsför  hanteffigenav
plexiglaslösningen  samt att: bussoperatör  bekräftaratt  antalet  tiI1budsrapporterhar  ökat  sedan

man började  installera  skyddsglas ibussarna.  I artikefö  hävdas från  trafildörvaltnfögens  sida att

dessa plexiglaslösnfögar  år godkända  av arbetsmiljöverket  för  både trafiksäkerhet  och  smittskydd.

Arbetsrniljöverket  menar  dockatt  delarav  ärendet  inte år en arbetsmiljöfråga  och  därmed  inte

något  som  liggerinom  ramarna  för  myndighetens  ansvar.

Vi socialdemokrater  ser behovet  av att få fö de intffier  som  går och  betonar  att fuskåkande  inte

äracceptabelt.  Däremot  måste trafiksäkerheten  vara högst  prioriterat  för  .såväl passagerare, förare

som andra  tiikanter.  Vi  haristället  för  att forcera  framplexiglas1ösningen  sedan pandernins

början  föreslagit  att en av kortläsarna  vid  framdörren  flyttas  balåt  för  att rskorska  kunna

blippa  sin biljett.  Vi  fir övertyg,ade om  att rnajoriteten  av resenärema  vill  göra ått  för  sig. Nu  år

det vikiigt  att alla kort  läggs på bordet  vad gäller  om de lösningar  med  plexiglas  på bussar  somnu

fir itrafik  är goda  vad  gällertrafiksäkerheten  ellerinte.

Med  anledning  av det som  frarnkornrnit  vill  socialdemokraterna  stäna följande  frogor:

:i. Hartrafildörvaltningenställtkravpåbussoperatörernaominförandetavsk

plexiglassRyld?  I s'ådana fall  - hur  fir det kravet  formulerat?

2. Vi1kasäkerhetskravharföivakningenstä&påplexig1as-lösningen?

3. Vi1kenexpertmyndighethargranskatochvi&enmyndighethargodläntlösningenutifrån

tiiksäkerhet?

4. Hur  fflnga  tillbud  har fökomrnit  kopplat  till  plexiglasen?

s. ViIketansvarharTrafiknämndenrespektiveförvaltnfögenförattfö1jaupp

trafiksäkerheten  ide  fordon  som används  av utförare  för  att trafikera  den upphandlade

trafiken?
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Väns  te  rpartie  te
Trafiknämnden

Angående  skyddsg4as  oelh  trafiksäkerheR

Den  20  januari  började  de första  bussarna  med  skyddsglas  runt

förarplatsen  trafikera  Stockholms  innerstad.  Först  ut  är  stombusslinjerna

med  att  påstigning  och  betalning  återigen  sker  fram  i bussen.

Trafildörvaltningen  menar  att  skyddsglasen  möter  högt  ställda  krav

gällande  smittskydd  och  säkerhet  för  både  förare  och  resenärer  och  att  det

är  väl  förankrat  med  skyddsombud  och  fackliga  representanter.  Vidare

menar  man  att  det  är  kostnadseffektivt  och  möjligt  att  implementera

snabbt.

I Dagens Nyheter  den 25 januari  kan vi läsa att förarna  larmar  om atl
plexiglaset  stör  sikten  så att  fotgängare  och  cyklister  riskerar  att  bli

påkörda.  Det  har  OCl(Så inkomrnit  en JO-anmälan  från  Kommunal  efter  en

kraftig  ökning  av  antalet  tillbudsrapporter  som  också  medfört  ett

skyddsstopp.  Problemen  som  lyfts  är  de  skarpa  reflektionerna  i glasen  som

gör  det  svårt  för  föraren  att  se vad  som  sker  på  höger  sida  av  bussen,  ett

problem  som  förvärras  när  det  är  mörkt  ute.  Arendet  är  fortfarande  under

handläggning  hos  arbetsmiljöverket.

Vänsterpartiet  har  länge  krävl:  att  man  ska  installera  kortläsare  bak  i bussen

som  vi  ser  som  den  mest  trafiksäkra  lösningen,  så resenärerna  kan  göra  rätl

för  sig  och  samtidigt  som  förarna  skyddas  mot  smitta.  Vi  lämnade  in  en

skrivelse  till  nämnden  i augusti  förra  året  med  frågorna  vad  det  skulle  kosta

att  instanera  biljettläsare  vid  bussarnas  bakdörrar  respektive  vad  det  skulle

kosta  att  sätta  upp  plexiglas  till  skydd  för  förarna.  Tyv;årr  har  vi  ännu  inte

fått  svar  på  den,  men  vi  vågar  ändå  anta  att  det  kostar  förvaltningen  en del

att  utveclda  och  sätta  upp  skyddsglasen.

Med  hänvisning  till  ovanstående  vill  vi  ha  svar  på  följande  frågor:

1.  Vad  har  trafildörvaltningen  vidtagit  för  åtgärder  för  att  kunna

garantera  trafiksäkerheten,  för  resenärerna,  för  förarna  och  för

andra  trafikanter  utanför  fordonet?

2.  Har  trafikförvaltningen  fått  information  om  de ökade

ti1lbudsanmälningarna  och  i så fall  hur  ser  man  på dem?

3. Hur  har förarnas  kunskaper  och synpunlder  tagits  till  vara vid
framtagandet  av  lösningen  med  skyddsglasen?
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4.  Hur har förarnas arbetsmi5ö beaktats vid framtagandet av
lösningen  med  skyddsglas?

5. Vad har kostnaden för förvaltningen  varit för framtagandet av
lösningen  med  skyddsglas?

6.  Vadberäknasinförandetavskyddsglasislutändenkosta

förvaltningen?

7. Förväntas lösningen bli permanent?
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Vänste  rtieterpa

Trafiknämnden

Angåenae  tn afiU['örvaNtiiiungenns  auabete  rnof  sexueua
fraÄasserNer  i koNlektivtyafiken

Vänsterpartiets  motion  (2019:66)  OIIIl handlingsplan  mot  sexuella
trakasserier  i kollektivtrafiken  behandlades  vid  regionfullmäktiges

sammanträde  8 december  2020.  I motionssvaret  framgick  det  att  mycket  av

det  som  motionen  föreslog  redan  pågår  eller  planeras  inom  trafiknämnden.

I nämndens  styrande  dokument,  regionfullmäktiges  budget  för  2021  och

trafiknämndens  verksamhetsplan  för  2021,  beskrivs  målsättningarna  för

trygghetsarbetet  i allmänna  ordalag,  till  exempel:  "För  att  nå de beslutade

målen  arbetar  trafildörvaltningen  aktivt  och  systematislct  för  att

kol1eldivtrafiken  ska  vara  tillgänglig,  säker  och  trygg  för  alla  resenärer  -

oavsett  kön,  ålder,  funktionsnedsättning  eller  etnisk  bakgrund."  Vidare  att

"särskilt  fokus  kommer  läggas  på  att  utveckla  och  implementera  det

strategiska  trygghetsarbetet  för  ökad  trygghet  i och  i anslutning  till

kollektivtrafiken.  Ett  jämställdhets-  och  mångfaldsperspektiv  ingår  också  i

kvalitativa  kundundersökningar,  fokusgrupper  och  analyser."

Vi  ställer  oss  bakom  dessa  målsättningar,  men  samtidigt  konstatera  vi  att

det  inte  framgår  från  de ovannämnda  dokument  hur  trafiknämnden  ska

arbeta  specifikt  mot  sexuella  tral<asserier  i kollektivtrafiken.  Vi  finner  att

allmänna  åtgärder  som  till  exempel  den  nyligen  lanserade  trygghetschatten

kan  vara  behjälpliga  i arbetet  mot  sexuella  trakasserier,  men  efterlyser  mer

specifik  information  om  arbetet  kring  just  detta  problemornråde.

Med  hänvisning  till  ovanstående  vill  vi  ha  svar  på  följande  frågor:

1.  Vilka  åtgärder  har  trafikförvaltningen  vidtagit  respektive  vilka

åtgärder  förvaltningen  planerar  att  vidta  specifikt  mot  sexuena

trakasserier?

2.  Ingår  eller  kommer  frågor  om  sexuella  trakasserier  att  ingå  i

förvaltningens  ordinarie  trygghetsundersökningar?

3.  Pågår eller planeras andra åtgärder  för att kartlägga  förekomsten  av

sexuella  trakasserier  i konektivl:rafiken?

4.  Ingår  förebyggande  av och agerande vid  sexuella trakasserier  i
utbildningen  för  trygghetspersonalen  på  SL  och  vilka  krav  gäller

trafikutövarnas  personalidetta  avseende?

5.  Kommer  nämnden  informeras  om förvaltningens  trygghetsarbete  i
allmänhet  och  arbetet  mot  sexuella  trakasserier  specifikt?

6.  Vilken  genuskompetens  finns  hos  förvaltningens  organisation?




