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Landstingsstyrelsen

Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (V) om avgiftsfri kollektivtrafik
den 22 september

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att landstinget inför en särskild avgiftsfri dag i kollektivtrafiken

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
SL arbetar redan idag aktivt för att få alltfler och alltmer nöjda resenärer. Under de
två sista åren har SL förbättrat punktligheten och allt fler väljer SL framför bilen.
Arbetet med förbättrad punktlighet, ökad trygghet och förbättrat trafikutbud har varit
framgångsrik och ska fortsätta. Att byta fokus från långsiktiga prioriteringar på kvalitet, pålitlighet och punktlighet och istället satsa på enstaka insatser är inte effektivt
och motsvarar heller inte kostnaderna. Kostnaden för denna enda avgiftsfria dag beräknas uppgå till tio miljoner kronor.

Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas

Bilagor
1 Motion
2 SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Gunilla Roxby-Cromvall m fl (V) har i en motion (bilaga), väckt den 11 mars 2008,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att måndagen den
22 september erbjuda alla kollektivtrafikresenärer kostnadsfria resor.

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och AB Storstockholms Lokaltrafik.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 25 september 2008 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ledamoten Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. har föreslagit avgiftsfri kollektivtrafik
måndagen den 22 september. I motionen hänvisas till att denna dag är den ”Bilfria
dagen” i Europa, att EU-kommissionen deklarerat sitt stöd för en bilfri dag, samt att
Stockholm deltagit i arrangemanget tidigare.
Förvaltningen anser att ett ökat användande av kollektivtrafik i Stockholmsregionen
bör uppmuntras, eftersom detta leder till bättre framkomlighet i trafiken och mindre
utsläpp av växthusgaser och partiklar.
Stor-Stockholms Lokaltrafik bedriver sedan många år ett strukturerat arbete för att
öka allmänhetens användning av kollektivtrafik. Under de senaste åren har detta arbete fokuserats på att i första hand identifiera grupper av bilister och genom riktade
åtgärder stimulera dessa att övergå till användande av gemensamma färdmedel. Arbetet har varit framgångsrikt och kommer att därför att fortsättas.
SL anser att enstaka generella åtgärder av den typ som föreslås i motionen inte är
effektiva, utan t o m skulle kunna uppfattas negativt av de vanliga resenärerna. Förvaltningen instämmer i SL:s uppfattning i frågan och föreslår att motionen avslås.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 24 september 2008 som yttrande
överlämnat SL-förvaltningens tjänsteutlåtande (bilaga).
MP-ledamoten lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Motionen från vänsterpartiet ville uppmärksamma bilfria dagen i Stockholm genom
at alla skulle få resa gratis under denna dag. SL har rätt i att det i år blev lite för kort
tid och att det kanske inte bar är SL som ska stå för kostnaden. Men SL och landstinget kan om man vill, påbörja planeringen av ett aktivt uppmärksammande av mobilitetsveckan och införa en dag att uppmärksamma kollektivtrafiken 2009. En dag
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med prova-på-erbjudanden och aktiviteter under den gemensamma Europaveckan
(Mobility week) där den 22 september ingår, med seminarier och andra aktiviteter.
Mobilitetsveckan är ett ypperligt tillfälle för landstingets alla verksamheter att gå ut
till befolkningen och presentera det absolut senaste inom transportsektorn där SL:s
arbete inom kollektivtrafiken har stor betydelse. Här kan vi visa upp alternativa
bränslen, de senaste typerna av spårvagns- och elhybridsbusstekniker samt kommande teknik som spårbilar. Arbetet bör ske sektorsövergripande och tillsammans med
länets kommuner.”
V-ersättaren lät anteckna följande särskilda uttalande.
”’Bilfria dagen’ återkommer varje år. Av den anledningen anser vi att motionen blivit styvmoderligt behandlad av SL. Vi är kraftigt oroade över att biltrafiken kommer
att öka och kollektivtrafikandelen minska. Ett sätt att möta detta är att SL uppmärksammar den bilfria dagen i enlighet med motionens intentioner.
Vi har förståelse för att SL inte hann med detta i år men ’bilfria dagen’ och European
Mobility Week återkommer redan nästa år.”

Ärendet har tidigare behandlats av landstingsrådsberedningen den 23 oktober och
landstingsstyrelsen den 4 november och av landstingsfullmäktige den 25-26 november 2008.
Landstingsfullmäktige återremitterade ärendet.
Landstingsrådsberedningen behandlade på nytt ärendet den 25 mars 2009.

