
'J)ll Region  Stockholrn

Trafiknämnden PROTOKOLL

2021-05-18

Kl. 14:30  -  15:35

Nr 6/2021

gj 86-125

Sida 'i av 37

Trafiknämnr1pns  sammantriir1e  den  18  maj  2021

Datum  för  justering:  den  i8  maj  2021  vad  gäller  paragraf  go,  gi,  g6,  gg,  ioi  och  102.

Datum  för  anslag:  den  ig  maj  2021  vad  gäller  paragraf  go,  gi,  g6,  gg,  ioi  och  102.

1'5
Den 0 -"I0'I(  vadgällerprotokonetiövrigt.

==C
Kristoffer  Tamsons  (M) Jens  Sjöström  (S)

Piats: Trafikförvaltningen,  Lindhagensgatan  ioo,  möteslokal  T-Centralen

samt  på  distans  via  Teams.

ffäruarande  ledamöter

Kristoffer  Tamsons  (M)

Tomas  Eriksson  (MP)

Jens  Sjöström  (S)

Nikolina  Knutsson  (M)

Harry  Bouveng  (M)

Bino  Drummond  (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)

Ordförande

i:e  vice  ordförande

p:e  vice  ordförande

Naäri»a;raride  ersättare

Lennart  Kalderfö  (M)

Josephine  Lindström  (M)

Christer  Mattsson  (M)

Henrik  Lundquist  (M)

Märta  Martin-Åkesson  (C)

Lena  Hallerby  (L)

Lars  Johansson  (L)

FredrikWallfö  (KD)

Antonella  Pirrone  (KD)

Solveig  Holmgren  (S)

Ann-Marie  Högberg  (8)

Susanne  Lund  (S)

Sven-Inge  Nylund  (S)

Ellinor  Rindevall  (S)

Lina  EI  Yafi  (V)

MartaAguirre  (V)

Roland  Johansson  (SD)

Ej  nöi  i,iui  unJi  ei  gättare

Sverre  Dahlstedt  (MP)
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Å%'tiarande

pulitiglcn  t'önqtrm;m

Harald  Eiken  (M)

Claes  Wersäll  (M)

Mattias  Askerson  (M)

SarahAziz  (MP)

Robin  Törnberg  (L)

Carl  Häggqvist  (KD)

Linda  Nygren  (S)

Tomas  Ekman  (V)

Andreas  Birgersson  (SD)

Wäruarande

lj;Ånåle»uy»t

David  Lagneholm

Sara  Catoni

Niklas  Bergman

Björn  Holmberg

Karoline  8andar

Viktoria  Lundström

Daniel  Angermann

Jessica  Lindell

Catarina  Strömsten-Falkenmark

Fredrik  Cavalli-Björkman

Jens  Plambeck

Karin  Svingby

Aleksander  Krajisnik

Bahare  Blad  Shafei

ffämarande

fackliga  representariter
Amir  Sokolovic

Sekreterare

Karo  e Sandar

Ordförande Justerare

i
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Innehållsförteckning

g 86 Godkännande  av  utsänd  föredragningslista

87 Val  av  justerare  av  protokoll

j88 Fastställande  av  datum  för  justering  av  protokoll

fi 8g Förva1tningschefsinformation  (TN  2021-0001)

go Yttrande  över  remiss  avseende  regional  cykelplan  för  Stockholms  län

(TN  2021-0068)

gi Yttrande  över  forskning-,  utbildning-  och  utvecklingsstrategi  för  Region

Stockholm  2021-2024

(TN 2020-1311)

8t 92 Beslut  om  allmän  trafikplikt  för  sjötrafik  på  sträckan  Värmdö-Nacka-

Stockholm,  8tockho1ms  län

(TN 2020-0644)

'å 93 Beslut  om förlängning  av busstrafikavtal  E23 -  Handen,  Tyresö och
Nynäshamn

(SL 2013-5061)

94 Försökslinje  L84 -  Ny inriktning  samt beslut  om ändring  och tillägg  i
tidigare  beslut

(TN 2019-0680)

Beslut  om  att  inleda  upphandling  avseende  ramavtal  för  digitala  skyltar  och

pratorer  för  buss,  delar  av  lokalbanan  och  sjötrafik

(TN 2020-1537)

!j g6 Yttrande  över  remiss  avseende  riktlinjer  för  Region  Stockholms

varumärkesarbete

(TN 2021-0193)

8t 97 Beslut  om  Dataskyddsombudets  rapport  avseende  verksarnhetsåret  2020

(TN  2020-0011)

Fg g8 Beslut  om  förlängning  av giltighetstiden  för  regionalt

trafildörsörjningsprogram  för  Stockholms  län

(TN 2020-0554)

Beslut  om  budgetunderlag  inför  budget  2022  för  Region  Stockholm  för

trafiknämnden  och  de inom  nämndens  ansvarsområde  ingående

verksarnheter

(TN 2020-1671,  F{JT 2021-0483)

Ordförande
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ioo Beslut  om  förlängning  av  uppdragsavtal  (Eig)  för  busstrafik  i avtalsområde

Nacka/Värmdö  och Huddinge/Botkyrka/Söderort
(TN 2021-0492)

S ioi Tertialrapporter  Ti  2021  TF  och  FUT

(TN 2021-0038,  F{JT 2020-1290)

S 102 Förnyat  genomförandebeslut  Spårvägsmuseet

(TN 2014-0444)

fi io3 Planeringsbeslut  Nockebybanans  ersättning  till  Akka 4 (Brommadepån)
(SL 2016-0091)

io4 Yföande  över motion  2020:65  av Jens  Sjöström  m.fl. (S) om  att
kollektivtrafiken  är en förutsättning  för  tillväxt,  företagande  och  jobb  i hela
Stockholm

(TN  2021-0122)

io5 Yttrande  över motion  2020:7  avAnna  Sehlin (V) om påstigning  och
visering  i SL-bussarnas  bakdörrar

(TN 2021-0283)

io6 Yttrande  över  motion  2020:81  av Gabriel  Kroon  (SD)  om  att  avskaffa
trängselskatten

(TN  2021-0164)

107 Yttrande  över  motion  2020:80  av Gabriel  Kroon  (SD)  och  Leonid

Yurkovskiy  (SD)  om  stärkt  folkligt  inflytande  vid  konstnärlig  gestaltning  i
offentliga  ytor

(TN 2021-0085)

io8 Yttrande  över motion  2020:77  av Gabriel  Kroon  (SD) och Britt-Mari
Canhasi  (SD)  om  införande  av neutral  klädkod  i Region  Stockholms
verksarnheter

(TN  2021-0086)

iog Svar  på  skrivelse  från  (S) angående  plexiglas  i kollektivtrafiken

(TN 2021-0113)

'iio Svar  på skrivelse  från  (V)  angående  skyddsglas  och  trafiksäkerhet

(TN 2021-0114)

fi ui Svar  på skrivelse  från  (V)  angående  arbetet  mot  sexuella  trakasserier  i
kollektivtrafiken

(TN 2021-0115)

112 Svar  på skrivelse  från  (S) om  att  fortsätta  med  digitala  informationsmöten
inför  nämnden

(TN  2021-0302)

Ordförande ]usterare

d
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ii3 Svar  på  skrivelse  från  (S) om  munskydd  i kollektivtrafiken

(TN 2021-0303)

ii4 Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  avhysning  av  sovande  och  SL:s

trygghetschatt

(TN 2021-0305)

fi ii5 Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  biljettkontroller  under  pandemin

(TN 2021-0306)

S, ii6 Svar  på  skrivelse  från  (S)  angående  Nybrohovshissen

(TN  2021-0212)

fi 117 Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  problemen  med  SL:s  signal-  och

trafikledningssystem

(TN 2020-1582)

F3 'ii8 Information  om  fusket  i SL-trafiken  år  2020

(TN 2021-0177)

ug Information  om  sjötrafikutredning  del  z inför  en  andra  remiss

(TN 2019-0440)

120

121

Månadsrapporter  per  mars  månad  2021

(TN 2021-0038,  F{JI'  2020-1290)

Information  om kollektivtrafikplan  2050  - remisshandling
(TN 2014-0777)

fi 122

fi 123

124

Anmälan  av  delegationsbeslut  (TN  2021-0001,  FUT  2021-0288)

Inkommande  post  till  trafiknämnden  (TN  2021-0001)

Övriga  frågor

S 125 Nästa  sammanträde

Ordförande Justerare
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fi 86

Godkännande  av utsänd  fiirpr1ra7in3,s1ista

Trafiknämnden  bes(ötfi5ijande.

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

2.  Tilläggsärendena  "Förnyat  genomförandebeslut  Spårvägsmuseet"  och

"Planeringsbeslut  Nockebybanans ersättning  tin  Akka 4" behandlas under
rubriken  beslutsärenden.  Tilläggsärende  "Information  om  kollektivtrafikplan

2050  -  Remisshandling"  behandlas under rubriken  informationsärenden.

3.  I övrigt  godkänns utsänd föredragningslista.

@ 87

Val  avjusterare  avprotokoll

Trafiknämnden  beslöt fö'ljande.

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

ö 88

Fastqt%11qnr1e  av  daturn  för  justering  av  protokoll

Trafiknämnden  bes7öt fi'ljande.

1.  Datum  för  justering  av protokoll  fastställs  till  den  z juni  2021.

Ordförande

J""f"':i
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fi 89

Förvaltningschefsinformation  TF  och  FUT
(TN:o:zz-oooy)

David  Lagneholm  från  TF  (trafikförvaltningen)  och  Niklas  Bergman  från  FUT

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

Bland  annat  informerades  nämnden  om  följande.

Information  från  TF

Trafikstart  för  tvärbanan  till  Bromma  flygplats  den  i6  maj  2021

Trafikläget (bl.a. skyddsglas på 1700  bussar, vårens tidtabell för sjötrafik  startade
den  12  maj  2021)

Resandeutveckling (totalt är resandet 55 % lägre jämfört  med samma vecka 2019)
Resandeminskning  sätter  fortsatt  press  på  intäkter  och  resultat

Information  från  FUT

- Pågående  bygg-  och  anläggningsarbete  i bl.a.  Barkarby

- 8tatusarbetstunnlarvidArenastaden,SödraHagalund,Hagastaden,Södermalm

m.fl.

- Depåprojekt  och  upphandlingar

- Pågående  tunnelarbeten  Nacka-Söderord

- Tunnelbana  till  Älvsjö

Trafiknämnden  noterade informationen  och lade den till  handlingarna.

Ordförande

Jus'?
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61 go

Yttrande  över  remiss  avseende  regional  cykelplan  för  Sfö  ehlluLiiv  lau

(TN  2021-0068)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 5 maj 2021  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

s. Nämnden  avger  remissyttrande  i enlighet  med  förvaltningschefens  förslag.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

DELTAR  INTE

SD-ledamoten  deltog  inte  i beslutet.

UTI'ALÅNDE

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

SD-ledamoten  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  2).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande

Jus'ra.i
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Th gi

Yttrande  över  fOrJJ"«iB  , ulbildning-  och  utvecklingsstrategi  för  Region
Stockholm  2021-2024

(TN 2020-1311)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 5 maj 2021  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade fö5ande.

z. Nämnden  avger  remissyttrande  i enlighet  med  förvaltningschefens  förslag.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

UTI'ALANDE

8-1edamöterna lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 3).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare



JJll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida io  av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

Th 92

Beslutom  allmäntrafikpliktförsjötrafikpåsträckanVärmdö-Nacka-

Stocldiolm,  Stockholms  län

(TN 2020-0644)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 7 april 2021  från förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Nämndenfaststä1lermedstödavlagen(xoio:io65)omkollektivtrafikallmän
trafikplikt  för  sjötrafik  på sträckan  Värmdö  -  Nacka  -  Stockholm  i

Stockholms  län  i enlighet  med  vad  som  framgår  av detta  ärende,  att  gälla  från

och med hösten 2023  och fyra år framåt.

2.  Nämndens  beslut  delges  genom  kungörelsede1givning  enligt  delgivningslagen

(2010:1932).

UTI'ALANDE

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

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande

J"i
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Beslut  om  förlängning  av busstrafikavtal  E23 -  Handen,  Tyresö  och
Nynäshamn

(SL 2013-5061)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 23 april 2021  från förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  V-ledamöterna  yrkade bifall  till  sitt förslag till  tilläggsbeslut  (bilaga 5).

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

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

enlighet  med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.  Därefter  fann  ordföranden  att

förslaget  till  tilläggsbeslut  skulle  anses  besvarat.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade,  inom  ramen  för  nämndens  förvaltningsuppdrag  avseende  AB
Storstockholms  Lokaltrafik,  följande.

1.  Förvaltningen  ges i uppdrag  att  i enlighet  med  rekommendation  i aktuellt

ärende  teckna  tilläggsavtal  med  Nobina  Sverige  AB  om  en förlängning  av

Ex3-avta1et, på överenskomna villkor,  till  sommaren 2025.

RESERVATION

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

UTTALANDE

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

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande

Just?
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Försökslinje  L84  -  Ny  inriktning  samt  beslut  om  ändring  och  tillägg  i
tidigare  beslut

(TN 2019-0680)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  i6  april  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Tidplanen  för  genomförande  justeras.  Trafikstart  bedöms  kunna  ske tidigast

hösten 2023.

2.  Trafik  under  period  med  is genomförs  inte,  och  därmed  utgår  det  isgående

fartyget  ur  upphandlingen.

3. Detvååterståendefarlygsomupphandlasskavaraemissionsfria.

4.  Försöket utökas med optionstid  om i+i  år för att möjliggöra  förnyad
upphandling  efter  utvärdering  och  beslut  om  att  permanenta  linjen.

5. Efter försöket kan trafikförvaltningen  återköpa fartygen.

6. Upphandlingskontrakt  överlåts  efter  ingåendet  tin  AB  Storstockholms
Lokaltrafiki  ställetför  tfflWaxholmsÅngfartygsAB.

[Tn'ALANDE

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

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande
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Th 95

Beslut  om  att  inleda  upphandling  avseende  ramavtal  för  digitala  skyltar  och

pratorer  för  buss,  delar  av  lokalbanan  och  sjötrafik

(TN 2020-1537)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den 27 april  2021  från  förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

s. Förvaltningschefen  uppdras  att  genomföra  upphandlingen  avseende  ramavtal

för  digitala  skyltar  och  pratorer  för  buss,  delar  av  lokalbana  och  sjötrafik  med
ingående  material  och  vissa  tjänster,  inklusive  att  fastställa

upphandlingsdokumentet,  fatta  beslut  om  tilldelning  samt  teckna  ramavtal.

2.  Förvaltningschefen  uppdras  att  utan  beloppsbegränsning  ingå  sådana

avropsavtal  från  ramavtalet,  som  ryms  inom  fastställd  investerings-,  drift-
och  underhållsbudget.

[ffI'ALÅNDE

S-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  8).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande
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@ 96

Yttrande  över  remiss  avseende  riktlinjer  för  Region  Stockholms

varumärkesarbete

(TN  2021-0193)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den 23 april  2021  från  förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

:t. Nämnden  avger  remissyttrande  i enlighet  med  förvaltningschefens  förslag.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

EXPEDIERA8  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare
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U 97

Beslut  om  Dataskyddsombudets  rapport  avseende  verksamhetsåret  2020

(TN  2020-0011)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  28 april  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade fö5ande.

s. Nämnden  godkänner  Dataskyddsombudets  rapportering  avseende
verksarnhetsåret  2020.

[J'ALANDE

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

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande
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@ 98

Beslut  om  förlängning  av  giltighetstiden  för  regionalt

trafikförsörjningsprogram  för  Stockholms  län

(TN 2020-0554)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 5 maj 2021  från förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  att  föreslå  regionstyrelsen  besluta  att  föreslå  regionfullmäktige
besluta  följande.

:r. Giltighetstiden  för  regionalt  trafikförsörjningsprogram  för  Stockholms  län

förlängs till  2023/2024.

UTI'«DE

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

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

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare
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U 99

Beslut  om  budgetunderlag  inför  budget  2022  för  Region  Stnrkhn1m  för

tp-i4i1rn;mndpn  nrh  dc  inom  nämndens  B11,r,iva'iprnmp!%r1r'i ingående

verksamheter

(TN 2020-1671,  FUT 2021-0483)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 5 maj 2021  från förvaltningscheferna  för
trafildörvaltningen  och  förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana.

BESLUTBESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Informationen  i underlagen  godkänns.

2.  Informationen  skickas  tin regionstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

DELTAR  INTE

8-och  V-ledamöterna  samt  SD-ledamoten  deltog  inte  i beslutet.

[TITALÅNDE

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  12).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare



Jjll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida i8 av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi ioo

Beslut  om  förlängning  av uppdragsavtal  (E19)  för  busstrafik  i avtalsområde
Nacka/Värmdö  och  Huddinge/Botkyrka/Söderort
(TN 2021-0492)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den 26 april  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade,  inom  ramen  för  nämndens  förvaltningsuppdrag  avseende  AB
Storstockholms  Lokaltrafik,  följande.

1.  Nämnden  godkänner  förlängning  av uppdragsavtalen  för  busstrafik  i

avtalsområdena  Nacka/Värmdö  och Huddinge/Botkyrka/Söderort,  maximalt
till  och med tidtabellskiftet  i augusti 2023  i enlighet med vad som  anges i
föreliggande  tjänsteut]åtande.

UITALÅNDE

S-ledamöterna lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga i3).

V-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga i4).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare



JjlL Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida sg av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi ioi

Tertialrapporter  Ti  2021  TF  och  FUT

(TN 2021-0038,  FUT 2020-1290)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  12  maj  2021  från  förvaltningscheferna  för
trafildörvaltningen  och  förvaltning  för  utbyggd  hinnelbana.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

z. Tertialrapporter  per  april  2021  för  trafiknämnden  och  de inom  nämndens
ansvarsområden  ingående  verksamheter  godkänns.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

UTI'ALANDE

V-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga i5).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande

J"Ö?'



JJll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 20  av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi 102

Förnyat  genomförandebeslut  avseende  Nya  Spårvägsmuseet

(TN 2014-0444)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  12  maj  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLtJT

Trafiknämnden  beslutade,  inom  ramen  för  nämndens  förvaltningsuppdrag  avseende  AB

Storstockholms  Lokaltrafik,  fö5ande.

s. Den ekonomiska ramen för projektet  Nya Spårvägsmuseet utökas till  245
mnkr  inklusive  index, varav 215 mnkr  avser investering  och 3o mnkr  drift.  Av
dessa  utgör effekter  av Covid-ig-pandemin  ca i8  mnkr  i merutgift.  Projektet

har en beslutad medfinansiering  om i3o  mnkr.

2. Den  utökade  ramen  finansieras  via  trafildörvaltningens  beslutade  budgetram
för  ersättningsinvesteringar  enligt  investeringsplan  2021.

3.  Paragrafen justeras omedelbart.

UTI'AIÅNDE

S-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  i6).

V-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga i7).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande



JJA Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 21 av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi io3

'P1qncriug,iLe,ilulNuckcLyl»pn*nsprqöttningti11  Akka4(Brommadepån)

(SL  2016-0091)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  ii  maj  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  att  föreslå  regionstyrelsen  besluta  följande.

'i.  Inom  ramen  för  2021  års  investeringsbudget  och  inriktningsnivåer  för  2021-

2030  beslutas  att inleda  fas Planering  avseende objekt  "Nockebybanans

ersättning  till  Akka  4" till en total  budget  om i5  miljoner  kronor,  varav  i5
miljoner  kronor  avser  investeringsutgift.

Under  förutsättning  av att  regionstyrelsen  beslutar  enligt  ovan  beslutar  trafiknämnden

fö5ande.

2.  Förvaltningschefen  uppdras  att  verkställa  planeringsfasen,  samt  att

genomföra  de upphandlingar,  ingå  de avtal  och  i övrigt  vidta  de åtgärder  som

erfordras  för  att  verkställa  planeringsfasen.

3. Förvaltningschefen  uppdras  att återkomma  till  trafiknämnden  med förslag  till
genomförandebeslut  avseende  investeringsobjektet  "Nockebybanans

ersättning  till  Akka4".

EXPEDIERA8  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare



JJll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 22 av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi io4

YdeövcruiuLiuiizuzo:65avJensSjöstfömm.fl.  (S) omattkollektivtrafiken
är  en  fömtsättning  för  tfflväxt,  företagande  och  jobb  i  hela  StoJr'hn1m
(TN  2021-0122)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 27 april 2021  från förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

YRKANDE

z. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  S-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.

BESLtJT

Trafiknämnden  beslutade fö5ande.

1.  Föreliggande  förslag  till  yltrande  godkänns  och  översänds  till

region1edningskontoret.

RESERATION

S-ledamöterna  reserverade  sig mot  beslutet  att  inte  bifalla  förslag  i enlighet  med
motionen.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare



JJfl: Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 23 av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

% io5

Yttrande  över  motion  2020:7  avAnna  Sehlin  (V)  om  påstigning  oeh  viseg
i SL-bussarnar  hq1rr1örr-il-

(TN 2021-0283)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  26 april  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

a;. 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.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

region1edningskontoret.

RESERATION

V-ledamöterna  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  förslag  i enlighet  med
motionen.

DELTAR  INTE

S-ledamöterna  deltog  inte  i beslutet.

tJ'ITALÅNDE

SD-ledamoten  lät  till  protokollet  anteckna  ett särskilt  uttalande  (bilaga 19).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare



JJA Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 24  av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

% io6

Yttrande  över  motion  2020:81  av  Gabriel  Kroon  (SD)  om  att  avskaffa
tr3ingsta1skaffpn

(TN 2021-0164)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 7 april 2021  från förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

YRKANDE

z. Ordföranden  yrkade  bifall  tffl  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  SD-ledamoten  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.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1. Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

regionledningskontoret.

RESERATION

SD-ledamoten  reserverade  sig mot  beslutet  att  inte  bifalla  förslag  i enlighet  med
motionen.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare



JJll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 25 av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi 107

Yttrande  över  motion  2020:80  av  Gabriel  Kroon  (SD)  och  Leonid

Yurkovskiy  (SD)  om  stärkt  folkligt  inflytande  vid  konstnärlig  gestaltning  i
offentliga  ytor

(TN 2021-0085)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den 5 maj 2021  från  förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

YRKANDE

s. Ordförandenyrkadebifa11ti11förva1tningschefensförs1agti1lbeslut.

2.  SD-ledamoten  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.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

s. Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

regionledningskontoret.

RESERATION

SD-ledamoten  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifana  förslag  i enlighet  med
motionen.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare



Jjll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 26 av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

% io8

Yttrande  över  motion  2020:77  av  Gabriel  Kroon  (SD)  och  Britt-Mari  Canhasi
(SD)  om  införande  av  neutral  klädkod  i Region  Stos1r'hn1ms  vprksamheter
(TN  2021-0086)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 25 april 2021  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

YRKANDE

s. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  8D-1edamoten  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.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

region1edningskontoret.

RESERATION

SD-ledamoten  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  förslag  i enlighet  med
motionen.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare



JJll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 27 av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi iog

Svar  på  skrivelse  från  Socia1r1rmn'ln'aterna  angående  plexiglas  i
konektivtrafflcen

(TNao:zy-o»»3)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  28 april  2020  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefernas  förslag  till  beslut.

2.  S-ledamöterna  yrkade  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut,  som  V-ledamöterna  anslöt

sig  tilli  andra  hand  (bilaga  ig).

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

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

:i. Skrivelsen  anses  besvarad.

RE8ERVATION

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

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare



311 Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 28  av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

61 iio

Svar  på  skrivelse  frånVänsterpartiet  angående  skyddsglas  och
tr:ifiksäkerlict

(TN:zo:»-oy:t4)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  28 april  2020  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

% :ui

Svar  på  skrivelse  från  Vänsterpartiet  angående  arbetet  mot  sexuella
"'h"'iei;bi  x' liollekti'vtrafiken

(TNszo:zy-orz5)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 25 april 2020  från förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

s. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare



JJll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 29  av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

% 112

Svar  på  skrivelse  från  Socialdemokraterna  om  att  fortsätta  med  digitala
informationsmöten  inför  nämnden

(TN:go:z:t-o3o:z)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den 28 april  2020  från  förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefernas  förslag  till  beslut.

2. S-ledamöterna  yrkade  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut,  som  V-ledamöterna  anslöt
sig tilli  andra  hand  (bilaga  20).

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  att  nämnden  beslutade  i enlighet
med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESL[TI'

Trafiknämnden  beslutade  följande.

s. Skrivelsen  anses besvarad.

RESERVATION

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

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare



Jjlla Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 3o  av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

@ :u3

8yB1'  På g1y(51g@  'ha4y1 «02nraiai1r1pn1rrqtprnFI  öIn  n1uIISk7dd  !  kollekiivtrafiken
(TN:zo»z-o3o3)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  28 april  2020  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

YRKANDE

:i. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefernas  förslag  till  beslut.

2.  S-ledamöterna  yrkade  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut,  som  V-ledamöterna  anslöt

sig  tilli  andra  hand  (bilaga  21).

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

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

s. Skrivelsen  anses  besvarad.

RESERVATION

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

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare



JJll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 3i  av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi ii4

Svar  på  skrivelse  från  Vänsterpartiet  angående  avhysning  av  sovande  samt

SL:b  1ryikC13JiaL1

(TN:zo:z-o3o5)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den i3  april  2020  från  förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

1.  Skrivelsen  anses  besvarad.

UTTALANDE

V-ledamöterna  lät  till  protokonet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  22).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare



Jjll Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 32 av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

% ii5

Svar  på  skrivelse  från  Vänsterpartiet  angående  biljettkontroller  under
psnr1pmin

(TN:zo:z-o3o6)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  26 april  2020  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

:i. Skrivelsen  anses  besvarad.

UTTALANDE

V-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande  (bilaga 23).

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare



Jjll: Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 33 aV 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi ii6

Svar  på skriw1sr  frfö  Snr%'k'1pmnkrstcriia'i  qnBåerir1p Nybrohovshissen
(TN»o:zy-o»y:z)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  12  april  2020  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  till  förva1tningschefernas  förslag  tin beslut.

2.  S-ledamöterna  yrkade  bifall  till  sitt  förslag  till  beslut,  som  V-ledamöterna  anslöt

sig till  i andra hand (bilaga 24).

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

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade  följande.

s. Skrivelsen  anses  besvarad.

RESERVATION

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

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare



JJA Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 34  av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

61 117

Svar  på  slaaivelse  från  Vänsterpartiet  angående  problem  med  SL:s  signal-
och  trafikledningssystem

(T2V2020-1582)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 25 april 2020  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslutade fö5ande.

s. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

fi ii8

Information  om  fusket  i SL-trafiken  år  2020

(T2V2021-0]77)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  26 april  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

UTI'ALANDE

V-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 25).

Trafiknämnden  noterade  informationen  och  lade  den  till  handlingarna.

Ordförande Justerare



JJll: Region  Stockholm
Trafiknämnden

Sida 35 av 37

Nr 6/2021
2021-05-18

fi :ug

Information  om  sjötrafikutredning  del  x inför  en  andra  remiss

(TN:o:tg-o44o)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 5 maj 2021  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

UITALANDE

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  26).

Trafiknämnden  noterade  informationen  och  lade  den  till  handlingarna.
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Månadsrapporter  per  mars  månad  2021

(TN:go»»-oo38,  FUT:zo:o-:t:zgo)

I ärendet  förelåg  månadsrapporter  per  mars  månad  2021  från  förva1tningscheferna  för

trafikförvaltningen  och  förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana.

UTTALANDE

V-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande  (bilaga 27).

Trafiknämnden  noterade  informationen  och  lade  den  till  handlingarna.

% 121

Informationomkc»lltklivli,iriA1i1.iizr=n  '!05o-rpmi(yTiqnr11inB
(TN.»ox4-o777)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  12  maj  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

Trafiknämnden  noterade  informationen  och  lade  den  till  handlingarna.

Ordförande Justerare

i
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A nTnQ'1'ln  'u'  r1rL  gsJ 'ii ii  a i'hl  -lul

(T2V2021-0001,  F[JI':zo:z»-o:z88)

I ärendet förelåg anmälan av delegationsbeslut daterad den 7 maj 2021  fattade av

förvaltningschefen för trafildörvaltningen  under perioden 2021-04-01  -  2021-04-27,
samt anmälan av delegationsbeslut daterat den 3 maj fattade av förvaltningschefen  för

utbyggd tunnelbana under perioden 2021-03-22  -  2021-04-27.

Trafiknämnden  noterade  informationen  och  lade  den  till  handlingarna.

% 123

Tnknmmqnr1e  pnst  till  nämnden

(TN:zo:z»-ooo»)

I ärendet förelåg postlista för perioden 2021-04-09  -  2021-04-26.

Trafiknämnden  noterade  informationen  och  lade  den  till  handlingarna.

Ordförande Justerare
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Övriga  frågor

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

Inkomna  skrivelser:

Skrivelse  från  Vänsterpartiet  angående  utvecklingen  av  MTR:s  pendeltågsverksarnhet

(bilaga  28)

Skrivelse  frånVänsterpartiet  angående  samordning  mellan  SL- ochWÅAB-trafiken  i

sjötrafiken  (bilaga  29)

Skrivelse från Vänsterpartiet  angående införlivandet  av barnkonventionen (bilaga 3o)

Inga  fler  övriga  frågor.

U 125

Nästa  sammanträde

Datum för nästa sammanträde bestämdes till  tisdagen den i5  juni  2021,  kl. i4.3o.

Ordförande

{-

Justerare



'3'i%c,\
JJll Region  Stockholm 1 (1)

SÄRSKILT  UTT  ALANDE

2021-05-18 TN 2021-0068

Vänsterpartiet  0
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Ärende  5

Yttrande  över  remiss  avseende  regional  cykelplan  för

Stockholms  län

Målet att cyklingen ska öka kraftigt  till  20 procent av allt resande till  2030
är positivt  och  viktigt  för  en attraktiv  stad,  för  folkhälsan  och  för  klimatet

och  miljön.  Remissen  avseende  regional  cykelplan  för  8tockho1ms  län  är ett

centralt  dokument  för  arbetet  att  nå  målet.  Tyvärr  är det  fortfarande  långt

till  målet, och andelen har legat still  på cirka 7 procent mellan
resevaneundersökningarna  2015  respektive 2019.  Det ska bli  intressant  att
se vad  pandemin  får  för  långsiktiga  effekter  på cyklandet.  Vår  förhoppning

är att det finns en vi5a att fånga tillfället  och skapa goda förutsättningar  för
det  under  pandemin  ökande  cyklandet  ska  bli  bestående  och  förstärkas.  För

att nå målet om 20  procents andel cyklande till  2030  krävs betydligt  mer
handlingskraft  än varit  fallet sedan 2015.  Det krävs en grundläggande
prioritering  av cykel-  och  kollektivtrafik  framför  biltrafik.

Vi  finner  förvaltningens  förslag  till  remissvar  i stor  grad  tillfredsställande

och  rimligt  utifrån  ett  konektivtrafikperspektiv.  Vi  uppskattar  att

förvaltningen  konstruktivt  lyfter  punkter  ur Kol1ektivtrafikp7an  :o5o  och
visar  hur  de anknyter  till  cykelplanens  resonemang  om  smidiga

kombinationsresor.  Vidare  instämmer  vi  till  fullo  vikten  av att  de regionala

cykelstråken  i möjligast  mån  ansluter  till  de största

kollektivtrafikknutpunkterna  och  att  de lokala  cykelkopplingarna  utgör  en

viktig  roll  för  att  utöka  kollektivtrafikens  upptagningsområde.  Vi  ser  fram

emot  ett  konstruktivt  samarbete  mellan  trafildörvaltningen  och

Cykelkansliet,  samt  väghållarna,  för  att  nå målet  20  procent  cykling  till

2030.
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Trafiknämnden

5

Yttrande  över  remiss  avseende  regional  cykelplan  för

Stockholms  län

Den regionala  cykelplanen  för  Stockholms  län är gedigen  och det  är bra med

ambitionen  att  skapa  en översiktlig  plan  för  cykelinfrastrukturen  för  att  få till

en bättre  helhetsbild.  Det  finns  många  positiva  delari  cykelplanen  men  tyvärr

är många  delar  av den starkt  ideologiskt  påverkad  och inte byggd  på hur

verkligheten  ser  ut eller  vad som  praktiskt  bör göras.  De omfattande

ambitionerna  och åtgärderna  föreslagna  i cykelplanen  är baserade  på att

regionen  börinföra  starka  incitament  och  social  ingenjörskonst  för  att  fler  ska

cykla.  Något  som  Sverigedemokraterna  är starkt  emot.

Det är orealistiskt  att  tro  att  70 % av Region  Stockholms  invånare  ska cykla,

gå eller  ta kollektivtrafiken.  Det skulle  innebära  att  på en relativt  kort  tid

måste  10 % av invånarna  ställa  bilen.  Med den tekniska  utvecklingen  inom

bilar  med  fler  och bättre  fossilfria  alternativ  som dessutom  sjunker  i pris ser

vi inte  en framtid  där  invånarna  kommer  att  välja  bort  bilen.  Tvärtom  spår  vi

en kommande  ökning  av antal  personer  som  väljer  att  ta bil. Vi borde  i stället

planera  för  hur  verkligheten  ser ut och de prognoserna  finns  angående

utvecklingen  av biltekniken  och utvecklingen  av trafiken.

Bilen  och kollektivtrafiken  bör vara  det som  ligger  i fokus  när  Region

Stockholm  planerar  förinfrastrukturen.  När  det  gäller  cykel  och kollektivtrafik

ser vi Sverigedemokrater  inget  problem  med att sätta  upp ytterligare  och

säkrare  cykelställ  vid hållplatser  och stationer  samt  andra  åtgärder  för  att

underlätta för dem som vä5er att ta cykeln. Inte heller är det något problem
att utöka  och förbättra  de regionala  cykelstråken.  Problematiken  ligger  i

andelen  pengar  som  spenderas  på cykeltrafiken  jämfört  med  kollektivtrafiken

samt  bilen i förhållande  till hur många  som brukar  de olika färdmedlen.

Sverige  är ett land som har flera  säsonger  och vintern  är återkommande

väldigt  kall med mycket  snö vilket  naturligtvis  försvårar  för och minskar

antalet  cyklister.

I övrigt  håller  vi med  trafikförvaItningens  synpunkter  på cykelplanen.
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Ärende  6

Ymande  över  remiss  avseende  forskning-,  utbildning-  och

utvecklingsstrategi  för  Region  Stockholm

Forsknings-,  utbildnings-  och  utveck1ingssttateg'n  för  Region  Stockholm  syftat  till  att

skapa  goda  förutsättningat  för  forskning,  utbildning  och  utveckling  i tegionens

vetksamheter.  Socialdemokraterna  vill  dock  statkt  betona  det  som  även

trafikfötvaltningen  berör  i sitt  svar,  nämligen  att  det  pågåt  fotskning  och  utvecUing  även

på ttafiksidan  och  att  detta  inte  fåt  glörnmas  bort  i regionens  verksarnhet  och  i dess

sttategiet.

Vi  socialdemoktatet  set att  mer  kan  götas  när  det  gället  pilotptojekt,  testbäddat  och

innovation  på ttafiksidan.  Det  har  vatit  eftetsatt  av det  modetata  styret.  Det  År bra  att

samvetkan  med  univetsitet  och  högskolot  på ttafikomtMet  genomföts  (sätskilt  inom

FUT:ens  vetksarnhet)  men  det  fu'ins  mycket  lcvar  att  göta.

Nät  regionen  säketställer  goda  möjligheter  att  bedtiva  fotskning  och  utveckling  inom

trafikomtådet  ledet  det  i slutändan  till  bättte  kollektivttafik  och  ökade  värden  föta

regiOnenS  inVånafe.
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Beslut  om  allmän  trafikplikt  för  sjötrafik  på  sträckan

Värmdö  -  Nacka  -  Stockholm,  Stockholms  län

Beslutet  om  anmän  trafikplikt  behövs  för  att  upphandla  ett  trafikavtal  för

försökslinjen.  För  resenärernas  och  personalens  skull  förespråkar  vi  i

Vänsterpartiet  att  kollektivtrafiken  ska  drivas  i offentlig  regi,  utan

upphandlingar,  så att  skattepengarna  oavkortat  går  till  kollektivtrafiken

istället  för  att  en  inte  oansenlig  del  går  till  företagsvinster.  Om  Region

Stockholm  redan  hade  drivit  sjötrafiken  i egen  regi,  så hade  det  inte  behövts

en  separat  upphandling  för  att  bedriva  sjötrafik  på  sträckan  Värmdö-

Nacka-Stockholm.

Vi  vill  också  passa  på  att  betona  vikten  av  att  pendelbåtslinjen

harmoniseras  med  parallella  linjer  i Waxholmsbolagets  regi.  Detvore  djupt

olyckligt  om  problematiken  med  olika  taxe-  och  tidtabellssystem,  som

försöket  med  linje  83 dragits  med, skulle  uppstå  även på linje  84.  För att
försöket  ska  bli  rättvisande  måste  systemen  integreras  för  en god

tillgänglighet  så att  de inte  uppstår  onödiga  hinder  och  trösklar  för

potentiella  resenärer.  Det  måste  göras  enkelt  för  resenärerna  att  resa  med

linjen  och  den  regionala  kollektiva  sjötrafiken.
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Ärende  8

Beslut  om  förlängning  av busstrafikavtal  E23
Handen,  Tyresö  och  Nynäshamn

Vi  tackar  för  det  informativa  underlaget  inför  beslut  om  att  förlänga

busstrafikavtal  E23.  Det är dock  ingen nyhet  att vi i Vänsterpartiet  länge
har  drivit  frågan  om  att  bedriva  verksamhet  i egen  regi,  för  bättre

kontinuitet  och  kvalite.,  för  resenärernas  och  de anställdas  skull.  Vi  har

förespråkat  utredningar  om  vad  som  är  mest  effektivt,  upphandlad  trafik

eller  i egen  regi,  och  också  velat  ta  tillbaka  delar  av  verksamheten  iegen

regi för att ha jämförelseobjekt.  När nu E23  är uppe för  beslut  att förlängas
anser  vi  att  det  är  lämpligt  att  undersöka  hur  trafiken  därefter  kan  tas

tillbaka  i egen  regi  och  förbereda  trafildörvaltningen  för  att  göra  det.

Vidare  skulle  vi  vilja  framföra  en  önskan  om  att  få en samlad  utvärdering  av

VBP-modellen.  Under  rubriken  "Modernisering  av  trafikaffärer  inom  buss"

i underlaget  får  vi  ta del  av  några  allmänna  slutsatser  om  VBP-modellen.  Vi

skulle  gärna  vilja  få  ta  del  av  resonemangen  och  analysen  bakom  dem.

Med  hänvisning  till  ovanstående  föreslås  trafiknämnden  besluta

aff uppdra  åt  förvaltningschefen  att  undersöka  hur  trafiken  kan

tas  tillbaka  i egen  regi  och  förbereda  organisationen  för  att

överta  busstrafiken  i Handen,  Tyresö  och  Nynäshamn  i egen

regi när förlängningen  av avtalet, E23, löper  ut ijuni  2025.

att en  samlad  redovisning  och  analys  av  erfarenheterna  av  VBP-

modellen  i de  olika  trafikavtalen  presenteras  för  nämnden
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Beslut  om  förlängning  av  busstrafikavtal  E23  -  Handen,  Tyresö

och  Nynäshamn

Socialdemoktaterna  delat  förvaltningens  bedömning  att  avtalet  fungetat  relativt  väl  och

böt  fötlängas.  Vi  vill  dock  lyfta  ett  antal  perspektiv  som  böt  beaktas  i kornrnande  arbete.

Det  här  ät  ett  avtal  med  100  ptocent  VBP  (validerad,  betalande  påstigande).  Det  ät en

modell  som  SL  har  övergett  sen  dess  då den  inte  fungetar  optirnalt  och  även  ledet  till

dyrare  trafik  ju län@e in i avtalsperioden  man komtnet  (vilket  Åt en effekt  av  modellen).  I
den  omföthandling  som  gjorts  inför  fötlängningen  har  dock  kostnaden  kunnat  minskas.

Vi  socialdemoktatet  hat  även  krävt  en  utvärdeting  av  VBP-systemet  en  längre  tid  då det

finns  fleta  forskningsrappottet  gjorda  som  visat  att  systemet  inte  levetetat  de mervätden

man  hoppats  på  väet  vi  anser  att  man  måste  ta på  allvar  och  gå till  botten  med  i en

uttedning.

Ett  av  skälen  till  kosföadsrninskningen  Åt en ny  ptissättning  på  patallelgående  ttafik  till

spåtttafiken  (detta  ingick  inte  i det  utsprungliga  avtalet  utan  blev  en  tillkomrnande

kostnad  som  nu  har  bakats  in).  Ett  annat  skäl  År att  man  ftån  ttafikförvaltningens  sida  gåt

med  på att  höja  den  sk  medelåldetn  på  bussarna.  Dock  röt  man  inte  maxåldetn.  Det  hät

åt otoväckande  då kvaliteten  på  bussatna  "r  en viktig  faktot  i både  resenärskomfort  och

busschaufföternas  atbetsmiljö.  Anledningen  till  att  man  har  både  medelåldet  och

maxålder  på  bussarna  ät föt  att  en  viss  standatd  ska  gatanteras  vilket  År lättare  i ftäscha

bussat. Vi  tar  för  givet,  och  kornmer  att  följa  upp  att,  föivaltningen  genomför  konttonet

på det  hät  bussområdet  om  bussarna  lever  upp  till  den  standard  som  ktävs  utiftån

tesenäts  och  chaufförskomfott.
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Försökslinje  L84  -  Ny  inriktning  samt  beslut  om
ändring  och  tillägg  i tidigare  beslut

Vi i Vänsterpartiet  beklagar att försökslinje  84  inte kommer  tafikeras
under  isförhållanden.  Vi  vill  också  betona  vikten  av att  pendelbåtslinjen

harmoniseras  med  parallella  linjer  i Waxholmsbolagets  regi.  Det  vore  djupt

olyckligt  om  problematiken  med  olika  taxe-  och  tidtabellssystem,  som

försöket med linje 83 inneburit,  skulle uppstå även på linje 84.  För att
försöket  ska  bli  rättvisande  måste  systemen  harmoniseras  så att  de inte

uppstår  onödiga  hinder  och  trösklar  för  potentiella  resenärer.  Det  måste

göras  enkelt  för  resenärerna  att  resa  med  linjen  och  den  regionala  kollektiva

sjötrafiken.
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Beslut  om  att  inleda  upphandling  avseende  ramavtal  för  digitala

skyltar  och  pratorer  för  buss,  delar  av  lokalbanan  och  sjötrafik

Det  finns  i dagsläget  digitala  skyltar  och  pratoterl  vid  hållplatset  föt  buss,  delai  av

lokalbanot  och  sjöttafik  inom  Region  Stockholm.  De  är ca 2000  st och  det  stötte  antalet

sattes  upp  för  ca 10 år sedan.

Vi  socialdemoktatet  hat  i fleta  mandatperioder  dtivit  ftågan  om  ett  förbätttat  system  för

rea1tidsinfotmation.  Det  behövet  vata  integretat  i alla delat  av ttafiken  ftån  enskilda

fotdon  till  alla  de olika  infotmationskanalerna  som  finns  tillgängliga  föt  tesenmetna.  Vi

vet  idag  att  datan  finns  -  ändå  så ståt  tesenärer  vid  hållplatsetna  och  kan  inte  lita  på de

tidsangivelset  som  skyltar  och  ptatoter  get.  Det  hät  År inte  acceptabelt.

Det  finns  även  en stot  säkethetsaspekt  på goda  och  välingerande  system.  Vid  plötsliga

ktiset  behövet  korrekt  infotmation  lainna  ges till  ana resenäter  väldigt  fott.  Det  falletade

vid tettotdådet  på dtottninggatan  oc0 det får inte hända igen.

Det  hät  beslutet  rör  upphandling  av tamavtal  föta att  möjliggöra  repatat'on  och  undetMll

av systemet,  men  vi  vill  ändå  poängteta  att  vi  socialdemoktater  ser att  ett  helhetsgrepp

behövet  tas på tesetärsinformationen,  som  behövet  vara  mycket  bättte  än vad  den  ät

idag.
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Beslut  om  Dataskyddsombudets  rapport  avseende

verksamhetsåret  2020

Den  senaste  tiden  hat  tapportet  om  röjda  identitetet  på ftämst  kvfönor  som  lever  gömda

på  grund  av  att  de levet  undet  hot  om  våld  ftån  en (oftast)  manlig  tidigate  näta  telation.

Mot  den  bakgrunden  år  det  allvarligt  att  det  under  året  skett  48 personuppgiftsincidenset

på ttafikföivaltningen  och  att  majoriteten  av dessa  avser  röjande  av  petsonuppgift.

Med  det  inte  sagt  att  det  rör  sig  om  töjda  identitetet  på  petsoner  som  lever  skyddat  -

men  det  visat  att  ttafikförvaltningen  hat  ett  viktigt  jobb  att  göta  på det  hät  omtådet  föt

att  säkerstäna fullgoda  rutinet  finns  och  efterlevs  vilket  vi  socialdemoktater  kommet  att

följa  upp.
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Beslut  om  förlängning  av  giltighetstiden  för  regionalt

trafikförsörjningsprogram  för  Stockholms  län

Vatje  tegional  kollektivttafikmyndighet  hat  ansvar  för  att  ta &am  och  besluta  om  ett

regionalt  ttafikfötsötjningsprogi:am  med  rnål  föt  kollektivtrafiken.  Vid  behov  ska  även

progtamrnet  uppdatetas  vilket  vanligtvis  göts  vatje  mandatperiod.  Föt  innevarande

mandatpetiod  är det  dock  svått  att  förutsäga  de långsiktiga  konsekvensetna  av

cotonapandemins  påvetkan  på  kollektivttafiken  varföt  giltighetstiden  föt  nuvatande

piogram  istället  föreslås  förlängas.  Vi  socialdemoktater  fötståt  det  beslutet.  Uppdatering

av  ttafikfötsörjningsprogrammet  planetas  istället  tills  2023.

Vi socialdemoktatet hade dock ett antal synpunkter på nuvarande pro@am  vilka vi ståt
fast  vid  och  som  vi  vill  skicka  med  inföt  atbetet  med  att  uppdatei:a

ttafikfötsötjningsptograrnmet.

Målet  föt  kollektivttafikens  matknadsandel  sattes  ti1154  ptocent  ti112030.  Enligt

Ttafikverket  måste  bilttafiken  i Stockholrns  län  rninska  med  14  ptocent  föt  att  våt  tegion

ska  klata  de nationena  miljötnålen.  Det  Åt osannolikt  att  tnålet  för  kollektivttafikande1en

ät tilltäckligt  i det  ljuset.  Vi  vill  se en tyaigate  koppling  mellan  tegionens  ambitionet  för

ko&ktivttafikandelen  och  de nationella  miljörnålen.

Vi  vill  också  se en  tydligate  koppling  mellan  kollektivttafikplanetingen,

bostadsplaneringen  och  tegionplaneringen  i övtigt.  Vi  hat  etfatenhet  av fleta  fall  av  nya

bostadsotnråden  med  otillräcklig  kollektivttafikfötsötjning.  Det  botde  finnas  tydliga

sktivningat  i trafikförsörjningsprogtammet  om  hut  vi  som  tegion  säkerstället  att

nybyggda  omtMen  har  en god  kol1ektivtrafikförsötjning  tedan  vid  fötsta  inflyttning.  I

detta  ligget  också  att  trafikplaneringen  botde  vata  tätare  sammankopplad  med  RUFS

2050  och  till  en ny  ttafikplan  som  Mllet  jämna  steg  med  RUFS  2050.

Ufövet detta anser vi att progtamrnet på ett tydligare sätt böt koppla till fr%ot om social
Mllbathet  och  ökad  jämlikhet.  I(lyftorna  i länet  ökat  och  den  utvecUingen  vill  vi  vända.

Kollektivttafiken  ät en oskiljbar  del  av  Stotstocföoltn  och  hat  en ditekt  påvetkan  på

länets  utveckling.
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Beslut  om  förlängning  av  giltighetstiden  för  regionalt

trafikförsörjningsprogram  för  Stockholms  län

Förslaget  om  att  förlänga  giltighetstiden  för  regionalt

trafildörsörjningsprogram  för  Stockholms  län  bedömervi  i Vänsterpartiet

under  rådande  omständigheter  som  rimligl:,  om  än  olyckligt.

Trafildörsörjningsprogrammet  är  i behov  av  att  snarast  vässas  för  att  vända

den,  redan  före  pandemin,  negativa  trend  av  sjunkande

kollektivtrafikandelar  av  de motoriserade  resorna.  För  att  inte  förlora  fler  år

är  det  viktigt  att  ett  nytt  reviderat  program,  som  säkerställer  att

kollektivtrafiken  utvecklas  i en  tydlig  riktning  för  att  skapa  förutsättningar

för  en  jämlik  och  klimatsmart  region,  så snart  som  möjligt  kommer  på

plats.  Trafikförsörjningsplanen  är  också  grundläggande  för  andra  planer

och dokument, fö5akt1igen är det angeläget att det inte växer fram en
planeringsskuld  till  följd  av  pandemin.
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Beslut  om  budgetunderlag  inför  budget  2022  för

Region  Stockholm  för  ti'afiknämnr1pn  nrah  de  inom

nämndens  ansvarsområde  ingående  verksamheter

Vänsterpartiet  deltar  inte  i beslutet  om  budgetunderlaget  eftersom  det

bygger  på  prioriteringar  i den  politiska  majoritetens  budget  för  2021.  Vi

kommer  att  lägga  fram  ett  eget  budgetförslag  för  2022  som  bygger  vidare

på de prioriteringar  vi  gjort  i vårt  budgetförslag  för  2021.
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Beslut  om  förlängning  av  uppdragsavtal  (E19)  för  busstrafik  i

avtalsområde  Nacka/Värmdö  och  Huddinge/Botkyrka/Söderort

Trafiknämnden  beslutade  den  15 decembet  2020  att  genomföra  upphandling  av

bussttafik  i avtalsomtådena  Nacka/Vätmdö  och  Huddinge/Botkyrka/Södetott  i

enlighet med i ätendet angiven ändtad affåtsintiktning (I'N 2020-1390, S 215).

De  nya  avtalen  komtner  att  innebäta  investetingar  i nya  bussat,  innefattande  ett  större

antal  elbussar.  Det  hat  dock  ftarnkommit  att  levetanstiden  föt  dessa  fordon  för

närvatande  är  längre  än  notmalt.  Det  finns  därför  en  tydlig  tisk  föt  stötningar  vid

dtiftstart.  Mot  bakgrund  av detta,  inklusive  den  fortsatta  osäkerherheten  som  pandemin

för  med  sig  föteslås  upphandlingen  skjutas  ftam.  Det  fåt  konsekvenser  på nuvarande

avtal  då dessa  gåt  ut  innan  upphandlingens  nya  t'dsplan  hinnet  genomfötas.

Det  hät  beslutet  innebär  att  nuvarande  avtal  förlängs  för  att  upphandlingens  tidsplan  ska

kunna  fötskjutas.  Vi  socialdemoktatet  fötståt  att  mot  bakgtund  av ovan  besktivna

omständigheter  ät detta  det  kortekta  beslutet  att  fatta.  Det  för  dock  med  sig  ett  antal

konsekvenser.

Den  stötsta  konsekvensen  Åt att  de bussat  som  i bötjan  av  avtalsperioden  vat  nya  och

fina  nu  närmar  sig  den  maxålder  som  SL  hat.  I och  med  fötlängningen  kornrnet  man  att

passera  den  gtänsen  i ett  flertal  fall.  SL  hat  dätför  beviljat  dispenser  ftån  maxtaket.  Det

här  är oroväckande  då kvaliteten  på  bussarna  ät  en  viktig  faktor  i både  resenärskomfort

och  busschauffötetnas  arbetsrniljö.  Anledningen  till  att  man  hat  både  medelåldet  och

maxåldet  på  bussatna  åt föt  att  en  viss  standard  ska  garantetas  vilket  År  lättate  i ftäscha

bussar.  Vi  tar  för  givet,  och  komtner  att  följa  upp  att,  förvaltningen  genomföt  konttollet

på  det  hät  bussomtådet  om  bussatna  lever  upp  till  den  standatd  som  ktävs  utiftån

resenäts  och  chauffötskomfott,  vilken  fortsatt  gäller  oavsett  om  man  passetat  maxåldetn

enet  inte.
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Beslut  om  förlängning  av  uppdragsavtal  (Eig)  för

busstrafik  i avtalsområde  Nacka/Värmdö  och
Huddinge/Botkyrka/Söderort

Covid-ig-pandemins  inverkan  på  Regions  Stockholms  kollektivtrafik  har

varit  betydande.  Den  harvisat  att  det  behövs  nytänkande  och  förändringar.

Pandemin  och  den  kris  som  den  orsakat  visar  med  all  tydlighet  på  många  av

de problem  som  finns  med  att  driva  kollektivtrafiken  med  upphandlad

trafik.  Pandemin  har  tydliggjort  att  för  att  få  full  rådighet  över

kollektivtrafiken,  dess  fordon,  personal  och  kunna  anpassa  den  efter

resenärernas  behov  måste  den  drivas  i egen  regi  med  egna  anställda.

Kollektivtrafiken  är  en  samhällsviktig  funktion.  Samhällsviktiga  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.

Som  framkornrner  i ärendet  är  systemet  med  att  upphandla  trafiken

problematiskt.  Trafildörvaltningen  har  efter  att  först  tvingats  avbryta

upphandlingarna  av busstrafik  i Nacka/Värmdö  (E36) och
Huddinge/Botkyrka/Söderort  (E37) på grund av de osäkerheter pandemin
och  förlänga  de rådande  avtalen  en gång,  nu  tvingats  till  ytterligare  en

förlängning.

I avtalen  finns  inskrivet  en  maximiålder  för  bussarna,  att  de inte  får  vara

över  i6  år  gamla.  Eftersom  trafikoperatörerna  är  vinstmaximerande  har  de

anpassat  sina  investeringar  till  avtalslängden  och  när  avtalen  förlängs

riskerar  många  bussar  därför  passera  åldersstrecket.  Operatörerna  har

inget  intresse  av  att  köpa  in  nya  bussar,  som  de riskerar  att  bli  stående  med

om  de förlorar  de  nya  upphandlingarna.  För  att  säkerstäna trafiken  föreslås

det  i förlängningen  av  avtalet  att  det  utfördas  dispens  från  ålderskravet.

Vi  ser  med  oro  på  att  det  ruckas  på ålderskraven.  Redan  för  några  år  sedan

togs  kravet  på  att  bussparkens  medelålder  inte  fickvara  äldre  än åtta  år

bort,  något  som  bolagen  naturligtvis  tjänande  pengar  på.  Att  tillåta  äldre

bussaritrafik  går  ut  över  kvalitfö  på  busstrafiken;  sämre  driftsäkerhet

orsakar  fler  inställda  turer,  resenärs-  och  arbetsmiljön  försämras,  och

risken  finns  att  även  trafiksäkerheten  påverkas.  Vidare  tenderar  äldre

bussar  vara  sämre  för  miljön.  Genom  åren  har  vi  fått  uppgifter  från

bussförare  och  depåpersonal  som  vittnar  om  hur  företagen  mot  slutet  av

avtalstiden  inte  investera  något  i onödan  och  underhållet  prioriteras  ner



Fel!  Hittar  inte  referenskälla.

SÄRSKILT  UTT  ALANDE

2021-05-18

Vänsterpartiet  0
vilket  får  bussar  att  gå sönder  och  lokaler  att  förfalla.  Vad  blir  då  effekten

om  den  perioden  tänjs  ut  ytterligare  när  avtalen  förlängs?

Med  trafik  i egen  regi  hade  ovanstående  problem  inte  uppkommit.  Vi  i

Vänsterpartiet  anser  att  det  är  hög  tid  att  förvaltningen  ges mandat  att  ta

tillbaka  trafiken  i egen  regi.  Det  borde  rimligen  inte  innebära  några  större

problem  då  personalen  som  utför  arbetet  redan  finns  i systemet  och

vanligtvis  följer  med  vid  verksarnhetsövergång.  De  skulle  dock  behöva  få  en

ny  uniform,  en SL-uniform.  Förvaltningen  skulle  till  viss  del  få ett  nytt

uppdrag  som  utförare  av  trafik,  men  redan  i dag  drivs  till  exempel  redan

trygghetscentralen  i egen  regi.
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Tertialrapporter  Ti  2021  TF  och  FUT

Tertialrapporten  Ti  2021  för  Trafiknämnden  visar  på  det  kraftiga

intäktstappet  på  grund  av  den  fortsatt  låga  försäljningen  av  biljetter  till

följd  av  den  utdragna  coronapandemin,  och  utfall  per  april  som  uppgår  till

-1 117  miljoner,  samt en prognos per april  för årets resultat  på -3 76o

miljoner,  exklusive  eventuellt  extra  stöd.  Vi  delar  konstaterandet  i

rapporten  att  det  krävs  att  förvaltningen  ersätts  för  uteblivna  biljettintäkter

orsakade  av  pandemin  från  staten,  eller  att  medel  omfördelas  inom  Region

Stockholm,.  Pandemin  skapar  stora  osäkerheter  kring  framtida

resandeunderlag  och  biljettintäkter.  Det  är  dock  mycket  viktigt  att  trots

osäkerheten  arbeta  för  att  återskapa  förtroendet  för  kollektivtrafiken  och

för  att  locka  tillbaka  resenärerna  när  pandemin  är  över.

Vänsterpaföet  har  länge  förespråkat  ett  återtagande  av  kollektivtrafik  och

för  kollektivtrafiken  fundamentala  funktioner  i egen  regi.  Den  rådande

Coronapandemin  och  den  kris  som  den  orsakat  har  med  all  tydlighet  visat

på  många  av  de problem  som  finns  med  att  driva  kollektivtrafiksystemet

uppsplittrat  på  många  olika  vinstdrivna  entreprenörer.  Kollektivtrafiken  är

en  samhällsviktig  funktion.  Samhällsviktiga  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  överblickför  att  upprätthålla  och

utveckla  ko11ektivtrafiksystemet.
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Förnyat genomförandebeslut  Spårv%smuseet

Socialdemoktatetna  i Region  Stockholm  ät  positiva  till  spårvägsmuseet  och  set  att  det

komme.t  skapa  meivätde  föt  invånarna  i vår  tegion.

Men  det  hät  p.tojektet  drföbas  återigen  av stota  fötseningar.  Inte  ens ett  åt  hat  gått  sen

fötta  gången  nämnden  beslutade  om  utökad  budget  föt  spåivägsmuseet.  Revisotetnas

åtetkomrnande  ktitik  på  investeringsomtådet  tillsammans  med  det  faktum  att  dessa

fördytingat  år  mer  tegel  än undantag  ger  oss återigen  skäl  att  i&ågasätta  den

modetatstytda  majoritetens  ekonorniska  styrning.  Det  här  ätendet  ät ännu  ett  i taden  av

ätenden  som  tecknat  en  tydlig  bild  av en oförmåga  hos  styret  att  ha  konttoll  på ekonomin

och  skattebetalainas  pengat.

En  mindre  andel  av fötdyringatna  hänföts  åtetigen  till  cotonapandernin,  vilka  vi  inte

lastat  majotiteten  för.  Men  den  stötte  delen  Mnförs  till  ekonomisk  stytning  och  där  hat

majotiteten  det  yttetsta  ansvaret.
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Förnyat  genomförandebeslut  Spårvägsmuseet

Vänsterpartiet  ser  med  oro  att  många  av  trafiknämndens  investeringsobjekt

fördyras.  I detta  ärende  handlar  det  om  alt  investeringarna  i Nya

Spårvägsmuseet  än  en  gång  blir  dyrare  än  tidigare  beslutat,  senast  för  ett

drygt  halvår  sedan.  Genom  att  gång  på  gång  vid  nämnd  efter  nämnd  ta

beslut  om  förnyade  genomförandebeslut  med  fördyrningar  blir

trafiknämndens  och  regionfullmäktiges  totala  investeringsbörda  mycket

stor  och  svår  att  överblicka.  Vi  efterlyser  en  mer  transparent  och  tydligare

sammanställning  av  trafiknämndens  och  regionfullmäktiges  totala

investeringsbörda  inom  kollektivtrafiken,  med  totala  kostnader,  tidsplan

och  prognos  för  kommande  investeringar.  Gärna  över  en  tioårsperiod.
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Yttrande  över  motion  2020:7  av  Anna  Sehlin  (V)  om  påstigning

och  visering  i SL-bussarnas  bakdörrar

Sverigedemokraterna  är glada  att  även  Vänsterpartiet  anser  att  påstigning  på

de bakre  dörrarna  på bussar  bör  permanentas  samt  att  betalningsansvaret

bör  ligga på resenärerna  och inte  busschauffören.  Vi delar  åsikten  att  detta

hade  kunnat  lösa i alla fall en del av detintäktstapp  som  skedde  i och med  att

dörrparet  fram  stängdes  och att  möjligheten  att  betala  stängdes  för  många

resenärer.

Det  är tydligt  i forskning  som  vi pekat  på tidigare  att  enkelheten  att  göra  rätt

för  sig spelar  stor  rolli  betalningsviljan.  När  det  är svårt  att  betala  för  sin biljett

kommer  många  att avstå. Det behövs  inte nya studier  för Sverige  eller

specifikt  SL för  att  visa på detta.  Ett tydligt  exempel  är exakt  det  som hände.

Folk  uppfattade  det  som krångligt  och svårt  att  betala  när  de inte  fick  gå fram

i bussen,  samtidigt  var  det  många  som  uppfattade  att  det  nu var  gratis  att  åka

med  bussen  då biljettkontrollerna  försvann  samt  för  många  det  enda  sätt  att

faktiskt  betala  för  sig. Det är därför  märkligt  att trafikförvaltningen  och

majoriteten  i Stockholm  inte  gjorde  mer  för  att  säkra biljettintäkterna.

Även  om installationer  av biljettvalideringsapparater  hade  kostat  över  100

miljoner  kronor,  om det  så hade  halverat  biIjettintäktstappet  hade det  varit

värt det. Att inte mer gjordes för att säkra bi5ettintäkterna med enkla
åtgärder  under  pandemin  är anmärkningsvärt  och oansvarigt.
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Svar  på  skrivelse  från  (S) angående  plexiglas  i kollektivtrafiken

Montetingen  av  det  som  i folkmun  kallas  för  plexiglas  (men  som  beståt  av  polykatbonat)

i bussarna  i syfte  att  öppna  framdörren  pågåt  i SLs  trafik.  Stängningen  av  ftamdörrarna

skede  tidigt  i pandernin  och  vi  Socialdemoktatet  dtev  också  detta  för  att  skydda  föratna

ftån  riskerna  för  smittsptidning.  Den  moderatledda  majoriteten  har  btåttom  att  öppna

ftamdörren  för  påstigning  igen  föt  att  möjliggöta  föt  tnänniskot  att  valideta  sitt  SL-kort

ombotd  och  på  detta  sätt  hoppas  man  rninska  fuskåkandet.  Iäremot  hat  man  undet  hela

tiden som pandernin p%ått lföt  bli att flytta bak kottläsate för att på det sättet möjliggöra
för  människot  att  betala.  Vi  socialdemoktatet  Åt, till  skillnad  Jtån  modetatetna,

övettygade  om  att  de allta  flesta  människot  vill  göta  tätt  föta sig  -  om  de fåt  den

möjligheten.

Vi  socialdemokrater  är heller  inte  emot  lösningar  som  gör  det  möjligt  att  öppna

ftamdörtarna  om  det  kan  ske srnittsäkett  föt  förarna  men  vi  Åx otoliga  över  de signalet  vi

får  ftån  busschauffötetna  om  att  plexiglaslösningen  ät ttafikfatlig  och  skapat  teflexer.

Dätföt  lade  vi  denna  sktivelse  i januati  2021.  Sen  dess har  mycket  hänt  på  det  hät

omtådet:

över  70 ptocent  av  SLs  bussat  har  fått  skyddsglas  montetade.

atbetsmiljövetket  hat  backat  ftån  sin  utsprungliga  position  om  att  teflexer  i

skyddsglasen inte betötde atbetsmiljön och hat inlett en @anskning av detta.
Resultatet  av  denna  i SLs  ttafik  hat  inte  komtnit  än. I delat  av  skånettafiken  hat

dock  a.tbetsrniljöverket  underkänt  lösningen  utiftån  det  hät  perspektivet.

På  bata  ett  par  veckor  kom  övet  hundra  tappottet  in  i vinttas  om  tillbud

kopplade  till  reflexet  och  begtänsad  sikt  på  grund  av  plexiglaslösningen.

Vi  socialdemoktatet  tackat  för  förvaltningens  svar.  Men  vi  set  fortfatande  med  oro  på

utvecklingen.  Att  ttafikfötvaltningen  inte  får  in  statistik  övet  "mindi:e  allvatliga  tillbud"

innebät ju att det år svåtare att fötebygga ptoblem innan n%ot händet. Det täcker att en
ktaftiz  inbromsninz  sket  föt  sent  en zånz  föt  att  det  ska  kunna  leda  till  allvatliza  olvckot.

Med  anledning  av detta  föteslås  ttafiknämnden  besluta:

att montetingen  av  sk  plexiglas  i bussatna  pausas  och  tedan  montetade  glas  tas

ned  tills  arbetsmiljövetket,  skyddsotganisationetna  och  betötda

expetttnyndigheter  slåt  fast  att  lösningen  är trafiksäket.
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Svar  på  skrivelse  från  (S) om  att  fortsätta  med  digitala

informationsmöten  inför  nämnden

Socialdemokraterna  i Region  Stocföolrn  föreslog  i en sktivelse  att  förvaltningens

informationsmöten  fortsätter  i digital  fotm  även  efter  att  tekommendationer  om

distansarbete och $siska möten förändtas.

I ttafikföiva1tningens  svat  konstatetas  att  det  finns  flera  fötdelat  ftån  förvaltningens

perspektiv  med  digitala  möten  och  det  hat  även  visat  sig att  fler  ledamöter  ftån  nämnden

hat möjlighet att närvata digitalt än f5rsiskt.

I svatet  konstatetas  också  att  det  år en politisk  ftåga  hut  infotmationsmötena  organisetas.

Med  anledning  av detta  fiöteslås  ttafiknämnden  besluta:

att föivaltningens  infotmationsmöten  till  nämnden  fortsättet  i digital  form  även

eftet  att  tekornrnendat'oner  om  distansarbete  och  fysiska  möten  förändtas.
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Svar  på  skrivelse  från  (S)  om  munskydd  i kollektivtrafiken

Enligt  de senaste  uppgiftetna  använder  ca 40 procent  av  ana resenätet  munskydd  i

rusningstrafik.  Detta  ttots  att  ftån  den  7:e januati  rekomrnendetat  Folkhälsomyndigheten

att  tesenäret  i kollektivttafiken  hat  munskydd  på sig  i kollektivttafiken  undet

rusningsttafik  och  ftån  den  23:e  februati  infötdes  lokala  rekomtnendationet  i Stockholms

län  om  att  antid  ha  munskydd  i konektivttafiken.

SL  hat  sedan  den  7:e  januari  delat  ut  munskydd  mot  uppvisande  av  gilt'g  SL-biljett  vid

SL-centet  på Centtalen  och  Sergels  totg.  Man  delat  enligt  uppgift  ut  ca. 160  st pet  dag.

Samtidigt  har  MTR  sålt  munskydd  på  samtliga  bemannade  stationet  -  men  inte  hellet  dät

hat  det  vatit  stot  åtgång.

Vi  kan  också  konstatera  att  ttots  det  ktaftigt  vikande  tesandet  Åt det  fortfa.tande  över  1

rniljon  tesenäter  vatje  dag  som  inte  startat  sin  tesa  vid  Tcenttalen  dät  munskydd  finns  att

tillgå.  Slutsatsen  som  kan  dtas  av detta  År att  munskydd  inte  används  i kollektivttafiken  i

den  utsttäckning  som  smittskydd  Stocföoltn  ser  Åt önskvätt  och  att  met  behövet  göras  i

både  informationssamtnarföang  men  även  föt  att  tillgängliggöra  munskydden  för  flet.

Med  anledning  av  detta  föresls  ttafiknämnden  besluta:

att

att

munskydd  delas  ut  på  samtliga  bemannade  stationer  i tunnelbane-  och

pendeltågsnätet.

info.tmation  om  att  munskydd  firu"is  att  tillgå  sätts  upp  på samtliga  stationet.
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Svar  på skrivelse  från  (V)  anBåendc  «vliybiiiiig  av
sovande  och  SL:s  trygghetschatt

Vänsterpartiet  tackar  för  svaret  som  i stora  delar  är  informativt  och  bra.  Vi

skulle  dock  gärna  sett  att  svaret  utvecklade  en  precisering  av  direktiv  som

säkerställer  lika  behandling  av  sovande;  vilka  som  får  åka  vidare  respektive

avhyses.  Vidare  hade  detvarit  intressant  att  få  veta  mer  om  hur  samarbetet

med  Stadsmissionen  konkret  går  till  och  hur  vanligt  förekommande  det  är

vid  avhysningar.
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Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  biljettkontroller
under  pandemin

Vänsterpartiet  tackar  för  det  informativa  svaret.  Det  blir  tydligt  att

anledningen  till  att  biljettkontrollen  inte  pausades  under  den  andra  och  nu

den  tredje  vågen  av smittspridning  främst  handlar  om  intäktssäkring.

8varet  lägger  ut  texten  om  hur  "fuskåkningen"  har  ökat.  Det  är  intressant

att,  i Ijuset  av att  volymmålet  med  att  kontronera  ett  stort  antal  resenärer,

enligt  svaret,  upphört  tillfölligt,  ta del  av majoritetens  företrädare  utspel  om

att  biljettkontrollerna  ska  fyrdubblas  jämfört  med  2020.
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Svar  på  skrivelse  från  (S) angående  Nybrohovshissen

Nybtohovshissen  hat  gått  sönde.t  -  igen.  Den  27 december  stängdes  den  av, på gnind  av

slitna  linot.  Det  här  år  som  sagt  inte  första  gfögen  som  hissen  ståt  stilla  vilket  ledet  till

problem  föt  de boende.  Föt  äldre  petsoner  och  petsoner  med  funktionsnedsättning  är

backen  vid  Nybtohov  helt  enkelt  för  brant,  särskilt  vid  snö  och  minusgtader.

I svatet  på  våt  sktivelse  framkomtnet  att  förvaltningen  stängt  net  projektet  då budget  inte

kunnat  hållas.  Vid  diskussion  med  förvaltningen  fzamkomrnet  även  att  då Stockholrns

stad  planezat  byggnation  i omtådet  fundetar  man  på en större  helhetslösning.

Med  anledning  av detta  föreslås  ttafiknämnden  besluta:

att ge förvaltningschefen  i uppdrag  att  återkomma  till  nämnden  efter  genomförd

åtgätdsvalstudie  för  alternativa  kollektivttafildösningat  för  att  ttafikförsörja

Nybohovsbacken  med  fötslag  på  handlingsaltetnativ.
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Information  om  fusket  i SL-trafiken  år  2020

Det  är  intressant  att  ta  del  av  informationen  om  "fusket"  i SL-trafiken  år

2020.  För  oss i Vänsterpartiet  är  vi  förvånade  över  att  det  värdeladdade

ordet  fusk  i olika  former  används  så genomgående  i rapporten.  Att  därmed

kalla  resenärer  för  fuskare  är  inte  acceptabelt,  och  kontraproduktivt  om

tanken  är  att  välkomna  resenärer  tillbaka  till  kollektivtrafiken  efter

pandemin.  Vidare  förutsätter  fusk  en  medveten  intention  om  att  bryl:a

gällande  regler,  något  som  inte  framkommer  i rapportens  definition.  Om  en

som  vill  betala  men  inte  vet  vad  som  gäller  när  det  inte  längre  går  att

validera  sin  biljett,  eller  om  en som  har  pengar  på sitt  resekort  men  inte  kan

betala,  eller  om  en  som  inte  har  en modern  mobiltelefon,  eller  om  en  som

inte  kan  hantera  SL-appen,  är  det  fusk?  Vi  anser  att  det  handlar  om  ett

svinn.  I olika  myndighetssammanhang  görs  det  skillnad  på  medvetet  aktivt

fusk  och  oavsiktliga  fel.

När  det  gäller  beräkningsmetoden,  "Pandemimetoden",  konstateras  det  den

inte  på  ett  fullgott  sätt  kan  ersätta  faktiska  mätningar  och  är  därmed  en

källa  till  osäkerhet  i "fuskberäkningarna".  Beräkningsmetoden  delas  upp  i

två  kategorier:  grundfusk  och  strategiskt  fusk.  När  det  gäller  den  senare

kategorien  avse  den  mängd  resenärer  som  gjort  ett  "medvetet"  byte  från

spårtrafik  till  buss  "för  att  kunna  utnyttja  viseringsreglerna."  Några  belägg

för  resenärernas  medvetna  val  i det  avseendet  presenteras  inte,  men  ändå

bygger  beräkningar  av  "fusk"  och  intäktsbortfall  på  dessa  beräkningar.

Intressant  är det  också  att  intäktsbortfallet  beräknas,  utifrån  de osäkra

metoderna, uppgå till  den tämliga exakta siffran  "cirka  747"mi1joner

kronor.  Om  den  siffran  skulle  stämma  infinner  sig  därutöver  frågan  om  det

då inte  hade  varit  värt  de IIO  miljoner  det  beräknats  kosta  att  montera

kortläsare  vid  bakdörrarna  så att  resenärerna  skulle  haft  möjlighet  att  göra

rätt  för  sig?
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Information  om  sjötrafikutredning  del  I  inför  en  andra
remiss

Vi  i Vänsterpartiet  tackar  för  den  gedigna  och  informativa  informationen

om  sjötrafikutredningen  del  I  inför  den  andra  remissrundan.  I det  stora

hela  ger  det  intryck  av  att  vara  en  väl  avvägd  kompromiss  av  de två  tidigare

förslagen  väl  avvägt  i relation  till  behoven  avlinjer  och  tonnage  som  de ser

ut  idag.  Ett  stort  problem,  som  handlar  om  de begränsade  direktiven  för

utredningen,  är  att  konsekvenserna  av  taxesystemets  utformning  och

potentiella  förändring  inte  beaktas.  En  förändring  av  taxesystemet  skulle

påverka  resandet  och  därmed  behoven  avlinjer,  turer  och  tonnage.

Vi  har  länge  drivit  frågan  om  att  regionens  kollektivtrafik  borde  ha  ett

gemensamt  taxesystem,  och  då SL:s  system.  Tidtabeller  och  gränssnitt

gentemot  resenärerna  skulle  också  integreras.  Det  skulle  underlätta  för

resenärerna  och  tillgängliggöra  skärgården  för  fler  som  idag  inte  har  råd

eller  kunskapen  om  hur  resande  i skärgårdstrafiken  fungerar.  Utredningen

lyfter  upp  att  perspektivet  "hela  resan"  för  resenären  är en  bärande  del  av

förslaget,  och  att  tidtabenerna  för  pendellinjer  och  skärgårdstrafiken  måste

integreras  för  att  undvika  ineffektivitet.  Det  tfflsammans  med  att

skärgårdstrafiken  från  Strömkajen  under  lågsäsong  föreslås  reduceras  och

därmed  ökar  behovet  av  kompletterande  bussresor  visar  på  behovet  av  en

total  integrering  av  kollektivtrafiken  i regionen  avseende  taxa,  tidtabeller

och  gränssnitt.  Kollektivtrafikens  tillgänglighet  och  konkurrenskraft  skulle

öka  och  därmed  bidra  till  uppfyllelse  av  målet  om  ökat  kollektivt  resande  i

trafi1dörsörjningsplanen.  Vi  delar  således  utredningens  rekommendation

och  förslag  att  fortsätta  utreda  biljettsortiment,  taxor  samt

försä5ningskana1er och gränssnitt  mot resenärer.

Ett  medskick  inför  det  fortsatta  arbetet  med  sjötrafikutredningen  är  att

samråda  med  de anställda  i sjötrafiken  och  deras  fackliga  representanter.

De  besitter  unika  kunskaper  och  erfarerföeter  om  trafiken  och  befintligt

tonnage,  som  är  värda  att  beakta  iarbetet  med  att  utveckla  framtidens

sjötrafik.
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Månadsrapporter  per  mars  månad  2021

Månadsrapporten  per  mars  månad  för  Trafiknämnden  visar  på det  kraftiga

intälctstappet  på grund av den fortsatt  låga försä5ningen  av biljetter  till
följd  av den  utdragna  coronapandemin,  och  utfall  per  mars  som  uppgår  till

-837 mi5oner,  samt en prognos per februari  för årets resultat  på -338o
miljoner,  exklusive  eventuellt  extra  stöd.  Vi  delar  konstaterandet  i

rapporten  att  det  krävs  att  förvaltningen  ersätts  från  staten,  eller  att  medel

omfördelas inom Region Stockholm, för uteblivna  bi5ettintäkter  orsakade
av  pandemin.  Pandemin  skapar  stora  osäkerheter  kring  framtida

resandeunderlag  och bi5ettintäkter.  Det är dock mycket viktigt  att trots
osäkerheten  arbeta  för  att  återskapa  förtroendet  för  kollektivtrafiken  och

för  att  locka  tillbaka  resenärerna  när  pandemin  är över.

Vänsterpartiet  har  länge  förespråkat  ett  återtagande  av kollektivtrafik  och

för  kollektivtrafiken  fundamentala  funktioner  i egen  regi.  Den  rådande

Coronapandemin  och  den  kris  som  den  orsakat  har  med  all  tydlighet  visat

på  många  av de problem  som  finns  med  att  driva  kollektivtrafiksystemet

uppsplittrat  på  många  olika  vinstdrivna  entreprenörer.  Kollektivtrafiken  är

en samhällsviktig  funktion.  Samhällsviktiga  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  att  upprätthålla  och

utveckla  ko1lektivtrafiksystemet.
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AnBåenr1p  ntvecklingen  av MTR:s
pendeltågsverksamhet

Vi  i Vänsterpartiet  får  tyvärr  ofta  anledning  att  lyfta  problem  som  uppstår

med  upphandlingar  och  upphandlad  trafik.  Denna  gång  är  vi  oroade  och

bekymrade  över  utvecklingen  inom  pende1tågsverksamheten.  När  MTR

vann  senaste  upphandlingen  var  ett  starkt  vägande  argumenten  att  MTR

utlovade  en  sammanhållen  verksamhet.  Nu  tydliggör  Seko  Pendelklubben

att  utvecklingen  går  mot  en  fragmentiserad  verksamhet  inom  de olika

områden  som  MTR  finns.  Olika  bolag  bildas  och  konkurrerar  med  billigare

avtal  och  manskap,  och  expertis  flyltas  från  en verksamhet  till  en  annan.  Ett

av  bolagen  är  MTR  Facility  Management  som  bildades  i höstas  och  tog  över

samtliga  städare  och  klottersanerare  inom  tunnelbanan,  och  nu  ska  de cirka

200  anställda  inom  pendeltågets  städorganisation  flyttas  över  dit.  MTR

Facility  Management  har  betydligt  sämre  avtal  för  personalen  än  vad  de

idag  har.

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

s. Följer  MTR,  med  dessa  arrangemang,  avtalet  de har  med

förvaltningen?

2.  Har  förvaltningen  beaktat  hur  detta  kommer  att  påverka

framtida  upphandlingar  om  företag  (inte  bara  MTR)  sammanför

och  fragmentiserar  verksamheter  på  detta  sätt?

3.  Hur  arbetar  förvaltningen  med att säkerställa  att företag  inom
kollektivtrafiken  i framtida  upphandlingar  och  avtal  inte  skär  på

kostnaderna  genom  att  skapa  nya  bolag  och  föra  över  personal

till  kollektivavtal  med  sämre  löne-  och  avtalsvillkor?
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Angående  samordning  mellan  SL-  och  WÅAB-trafiken  i
sjötrafiken

Vi  i Vänsterpartiet  ser  positivt  på  att  i ökad  grad  nyttja  våra  vatten  för

kollektivtrafik  och försöken  med pendelbåtslinjerna  83  och 84  är steg i rätt
riktning.  Försöket  med pendelbåtslinje  83 har också tydliggjort  behovet  av
en  ökad  integrering  av regionens  kollektiva  sjötafik.  I dagsläget  bedrivs

trafiken  undertvå  olikavarumärken,  SL  ochWÅAB,  med  olika  taxesystem,

typer  av  tidtabeller  och  informationskana1er,  pendelbåtarna  trafikeras

under  SL-flagg  medan  övrig  kollektiv  sjötrafik  seglar  under  WÅAB-flagg.

Waxholmsbolagets  taxesystem  upplevs  dessutom  som  oöverskådligt  och

svårt  att  förstå  sig  på.

Med pendelbåtsförsöket,  linje  83  Stockholm  -  Vaxholm  -Ramsösund,  som
går  parallellt  med  Waxholmstrafikens  ordinarie  skärgårdstrafik,  har

förvirringen  och  trasslet  ökat  för  resenärerna  i sjötrafiken.  Med  två  olika

varumärken  ute och far med samma/likadana  fartyg  blir  tidtabells-  och
taxeförvirringen  fullständig,  ingen  vet  vad  det  kostar  eller  vart  fartyget  ska.

Detta  leder  till  frustration  bland  resenärerna  och  i förlängningen  ett

arbetsmiljöproblem  för  ombordpersonalen.  Det  blir  inte  heller  bättre  av  att

kajterminalerna  är  stängda  och  vilsna  resenärer  hänvisas  till

destinationstavlor  som  inte  alltid  fungerar,  och  när  de  gör  det  inte  alltid

visar  korrekt  information.  Det  kan  till  och  med  vara  svårt  för

ombordpersonal  atti  alla  situationer  hålla  reda  påvad  som  gäller.

För  att  pendelbåtsförsöken  ska  ha  en  chans  att  bli  lyckat  måste  det  ske  en

bättre  samordning  med  övrig  skärgårdstrafik.  I T22  som  gått  på  remiss

övervägs om linje  83 "att  på gemensam  sträcka tidsmässigt  integreras  eller

harmoniseras  i större  utsträckning  med  Waxholmsbolagets  ordinarie

skärgårdstrafik  för  att  uppnå  bättre  samordning."  För  att  förvirringen  och

missnöjet  bland  resenärerna  inte  ska  förvärras  krävs  det  även  att  taxorna

harmoniseras.  I T22  föreslås  en  lokal  taxesamordning  mellan  SL-  och

WÅAB-trafiki  Ramsösund,  detvill  säga mellan  SL:s linje  83 ochWÅAB:s
linje  4 (Vaxholm  - Ramsösund),  ett förslag  är att båda varumärkenas  taxa
ska  gälla  på  alla  turer.  Vi  ser  att  denna  begränsade  samordning  riskerar  att

bidra  till  ytterligare  förvirring.  Linje  84,  som också kommer  att gå parallellt

medWÅAB:s  trafik,  riskerar  att  drabbas  av  sarnmaproblematik.
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Vi  i Vänsterpartiet  har  länge  drivit  på  för  att  SL-taxan  även  ska  gälla  för  all

kollektivtrafik  som  regionen  bedriver  på  vatten.  Och,  enligt  det  regionala

trafildörsörjningsprogrammet  ska  det  vara  möjligt  att  resa  i den  regionala

kollektivtrafiken  i Stockholms  län  med  tillämpning  av  en gemensam  taxa.l

Föra att lösa de akuta problemen  med linje  83 måste en harmonisering  av

taxesystemet  ske  snarast,  till  hösten.  Ett  system  som  också  kan  införas  på

linje  84.  I det längre  perspektivet  måste det handla  om att införa  8L-taxan  i
hela  ko1lektivtrafiksystemet,  inklusive  sjötrafiken.

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

s. Hur  arbetar  trafikförvaltningen  med  att  harmonisera  trafiken  på

linje  83 och parallellt  gående WÅAB:trafikför  attunderlätta  för
befintliga  och  potentiella  resenärer  samt  ombordpersonalen?

2.  Hur  ser  möjliga  lösningar  ut?

3.  När förväntas  de införas?
4.  Hur  arbetar  trafikförvaltningen  med att på längre sikt

harmonisera  taxesystemen  i regionens  kollektiva  sjötrafik?

5.  Hur  arbetar  trafikförvaltningen  med att, i enlighet  med
trafildörsörjningsprogrammet,  möjliggöra  för  att  resa  iden

regionala  kollektivtrafiken  med  tillämpning  av  en  gemensam

taxa?

6.  På  vilket  sätt  skulle  införandet  av  SL-taxa  i hela  den  regionala

kollektiva  sjötrafiken  påverka  resandet?

' Beslut  om  allmän  trafikplikt  för  sjötrafik  på sträckan  Värmdö  -  Nacka  -

Stockholm, Stockholms län (TN 2020-0644),  S.2.
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Vänsterparti  ete
Trafiknämnden

Angående  införlivandet  aV  barnkonventionen

Ijuni  2018  röstade  riksdagen  för  att  göra  barnkonventionen  till  svensk  lag,

och  den  trädde  i kraft  den  zjanuari  2020.  En  av  anledningarna  till  att  göra

konventionen  till  lag  var  att  barns  rättigheter  inte  fått  tillräckligt  genomslag

ibeslutsprocesser  som  rörde  barn.  De  skyldigheter  som  konventionen

innebar  på  statlig  och  kommunal  nivå  hade  inte  heller  fått  tillräckligt

genomslag  iverksamheterna.

I den  verksamhet  trafiknämnden  och  trafikförvaltningen  ansvarar  för,

kollektivtrafiken  i Region  Stockholm,  reser  det  dagligen  mängder  med  barn,

människor  som  inte  fyllt  i8  år,  och  det  är  därför  viktigt  att

barnkonventionen  har  fått  genomslag  och  barns  rättigheter  beaktas  i hela

verksarnheten.  Vi  nås  tyvärr  av  och  till  av  information  om  hur  barn  hamnat

ikläm  i trafiken.  Det  kan  handla  om  att  de  blivit  frånåkta  eller  nekade

tillträde  på  grund  av  att  de  inte  har  giltigt  färdbevis  eller  möjlighet  att  lösa

biljett.  Barn  som  på  olika  sätt  inte  förstått  reglerna  för  biljettsystemet,  eller

bara  glömt  bort  tiden  för  biljettens  giltighet.  Vi  har  nåtts  av  information  om

att  personalen  om  de  har  några,  har  olika  direktiv  om  till  exempel  krav  på

giltig  biljett,  vilket  kan  föra  med  sig  att  barn  får  åka  med  för  att  sedan  vid

kontroll  drabbas  av  tilläggsavgift.  Det  är  olyckligt  för  barnen,  men  också  för

personalen,  om  det  inte  finns  en  tydlighet  i hur  barns  rättigheter  ska

tillgodoses.

Att  trafiken  är  och  görs  tillgänglig  för  så många  som  möjligt  är

grundläggande.  I motiveringen  till  landstingets  bemötandepris  som  2018

gick  till  en  bussoperatör,  framhölls  det  viktiga  arbetet  med  att  alla  ska

kunna  resa  med  buss.  Vår  avsikt  är inte  att  förringa  pristagarens  arbete,

men  i preciseringen  av  alla  inkluderades  inte  barn.  Vi  i Vänsterpartiet  anser

att  det  viktiga  tillgänglighetsarbetet  även  måste  omfatta  även  gruppen  barn.

Hur  arbetar  förvaltningen  och  operatörerna  med  att  tillgängliggöra  trafiken

för  barn?  Hur  bemöts  barn  i trafiken?  Hur  tas  barn  vid  behov  om  hand  och

får  hjälp?

Med hänvisning till  ovanstående vill  vi ha svar på fö5ande frågor:

s. Hur  arbetar  trafildörvaltningen  med  att  implementera

barnkonventionen  i verksamheten?
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2.  Vilka  riktlinjer  finns  det  för  personalen  i systemet  för  att

tillgodose  barns  rättigheter  i det  dagliga  arbetet?

3.  Hur  säkerställer  förvaltningen  att personalen  känner  till  dessa
riktlinjer?

4.  Hur  arbetar  förvaltningen  med att tillgängliggöra
kollektivtrafiken  för  barn?


