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Landstingsstyrelsen

Motion 2008:27 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om inrättande av mötesplatser
vid knutpunkter och större stationer

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

ÄRENDET
Motionären föreslår att mötesplatser vid knutpunkter och större stationer inrättas.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

SL slog under 2008 rekord i antalet resenärer och Stockholms län har idag den högsta marknadsandelen för kollektivtrafik i Sverige. Vid maxtimmen är marknadsandelen över innerstadssnittet cirka 78 procent. Den genomsnittliga nöjdheten för 2008
var 72 procent för hela kollektivtrafiken, den högsta andelen nöjda kunder någonsin i
SL:s historia.
För att ytterligare öka kvaliteten inom kollektivtrafiken och därmed locka fler och
mer nöjda resenärer har SL:s styrelse beslutat att genomföra en rad förbättringar när
det gäller kollektivtrafikens stations- och resemiljöer. Initiativ har tagits för att renodla ansvaret för landstingets kollektivtrafikanläggningar och avtal har skrivits med
Stockholms stad för att ytterligare stärka möjligheter till utveckling av SL:s fastighetsbestånd.

Bilagor
1 Motion
2 SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
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Genom att skapa mer attraktiva och kundanpassade resemiljöer stärks SL:s varumärke samtidigt som det skapar ökade hyresintäkter. På de viktigaste knutpunkterna och
större stationerna planerar redan SL erbjuda ett utvidgat utbud av varor och tjänster,
bättre trafikinformation men också ett ökat kulturutbud.
Utbudet bestäms i nära samverkan med de externa partners som SL samarbetar med.
Alla förfrågningar kommer att behandlas likvärdigt och utvärderas och SL har en
tydlig ambition att ha ett varierat utbud. Redan idag bedriver exempelvis Stockholm
stad biblioteksverksamhet i kollektivtrafiken.
SL genomför nu en större inventering för att se var det är lämpligt att utöka med nya
evenemangsplatser. Erfarenheterna av det pågående projektet Mötesplats SL Östermalmstorg kommer också att ge nyttiga erfarenheter som SL kommer att ha stor nytta av.
Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Gunilla Roxby Cromvall (v) har i en motion (bilaga), väckt den 10 juni 2008, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt AB Storstockholms lokaltrafik att utreda möjligheten tillinrättande av ickekommersiella mötesplatser i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter och större stationer.

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och AB Storstockholms Lokaltrafik.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 24 mars 2009 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige beslut att anse motionen besvarad.
Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik (SL) har antagit ett förslag till yttrande
från verkställande direktören som svar på motionen. I yttrandet beskrivs SLs arbete
med att förbättra trafikantmiljön i stationfastigheterna. I ett nyligen ingånget avtal
med Stockholm stad regleras SLs möjligheter att vidareutveckla stationerna för
kommersiella ändamål. I yttrandet beskrivs också SLs ambitioner att även tillvarata
icke kommersiella intressens önskemål om utrymme inom stationsfastigheterna.
Förvaltningen anser att yttrandet från SLs styrelse i allt väsentligt besvarar och i stor
utsträckning bejakar de förslag som framförs i motionen, och att yttrandet därför bör
få utgöra svar på denna.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga väsentliga konsekvenser för miljön.

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 17 mars 2009 avgett yttrande
enligt förvaltningens förslag (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 april 2009.

