Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2011-10-06

Interpellation av Nanna Wikholm (S) till
trafiklandstingsråd Christer Wennerholm (M) om
Upphandling av helhetsansvar för sjötrafiken
En levande, lättillgänglig och attraktiv skärgård – året runt, är en ovärderlig tillgång
för Stockholm. Stockholms skärgård är en av Sveriges största turistattraktioner, ett av
Sveriges största rekreationsområden, samtidigt som den är bostad och arbetsplats åt
många, många stockholmare i flera av länets kommuner.
Givetvis är då av största vikt att det finns en väl fungerande och pålitlig båttrafik.
Både för arbetspendling, skolskjutsar och för turister. Vi Socialdemokrater ställer oss
frågande inför den borgerliga majoritetens ambitioner och vilja kring
skärgårdstrafiken och hamntrafiken. Finns det en enighet inom borgerligheten i
frågan?
Redan i våras började diskussionerna om en upphandling av sjötrafiken ta fart,
reaktionerna lät inte dröja, utan insändare och debattartiklar skickades av oroliga
skärgårdsbor, entreprenörer och politiker, möten har anordnats och fortfarande är
frågorna långt fler än svaren.
Just nu verkar det politiska ledarskapet i frågan om skärgårdstrafiken havererat, inga
svar om när i tiden det kommer ett ärende för hantering ges och frågor besvaras inte
utan hänvisas till att det ”pågår en politisk process”.
I juni återremitterades ärendet på sjötrafikberedningen, sedan dess har inga svar givits
om när eller om ärendet kommer tillbaka för beslut.
Självklart skapar detta en oro bland boende och entreprenörer i skärgården. Att
väcka en fråga av en sådan karaktär och sedan inte ta ansvar för efterföljande
diskussion och oro är inte att visa ett kompetent ledarskap.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor:
Med anledning av ovanstående vill jag fråga trafiklandstingsrådet Christer G
Wennerholm (M):
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När tänker majoriteten ge besked om innebörden av ”Upphandling av
helhetsansvar för sjötrafiken”?
Varför tar det så lång tid?
Vilka åtgärder planerar du att vidta för att stilla oron hos
skärgårdsbefolkningen och ge svar på de frågor som finns kring
upphandlingen?

Stockholm den 6 oktober 2011

Nanna Wikholm

