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Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och
trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att i första hand återremittera ärendet samt,
att i andra hand avslå förslaget
För att tydliggöra landstingets trafikplanering beslutade den moderatledda
majoriteten med mycket snäva tidsmarginaler i samband med budget 2009, att
överföra trafikplaneringen från (regionplane- och trafikkontoret) RTK till SL.
Underlaget som styrelsen nu får ut är dåligt underbyggt och saknar konsekvensanalyser. Med den korta tidsplanering majoriteten satt för arbetet är det inte annat
att vänta. RTK ansvarar i dag för den översiktliga trafikplaneringen. I dessa
begrepp ingår vägar, spår, sjöfart och flygtrafik. Det är obegripligt på vilket sätt
den helheten ska kunna inlemmas i SL: s trafikplanering.
Kommunerna runt om i hela Stockholms län är viktiga parter i det arbetet och SL
behöver stärka samarbetet både gentemot enskilda kommuner men även ta
initiativ till bredare samverkansgrupper för de många projekt som omfattar flera
parter.
Samverkan mellan olika trafik- och planeringsorgan inom Stockholms läns
landsting behöver stärkas men utsänt förslag till beslut kan inte sägas ge önskat
resultat, med bas i det knappa underlag vi fått oss till del. Trafikplaneringen på
medellång sikt behöver förstärkas och förtydligas både hos RTK och SL.
Ärendet behöver återremitteras så att inblandade kontor ska kunna ges längre tid
att komma med förslag till hur en långsiktig trafikplanering ska kunna förbättras
samt hur de olika nämnder och bolag som i dag jobbar med sina delar, bättre ska
samverka.
Att genomföra denna organisationsförändring mitt i pågående arbete med ny
regionplan, tyder på bristande respekt för pågående processer. Varje organisationsförändring kräver stora resurser och det tar flera år innan en ny struktur satt
sig. Resurser som bättre behövs för att få mer kollektivtrafik och för att klara av
att slutföra arbetet med en bra genomarbetad regionplan som ska gälla under
många år framåt.

