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Landstingsstyrelsen

Motion 2008:33 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om deltagande i Europeiska
Trafikantveckan

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att landsting deltar i Europeiska trafikantveckan (European
Mobility Week 2009).

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

Stockholms läns landsting har höga miljöambitioner, inte minst inom transportområdet. Vi inom alliansen har satt upp tuffa och tydliga miljömål för att locka ännu fler
att resa med klimatsmart kollektivtrafik. SL är till exempel redan idag ett av världens
mest miljövänliga kollektivtrafikbolag. Hundra procent av spårtrafiken drivs med el
från förnybar källa, detta gäller både dagens tunnelbana, tvärbanenät och våra kommande utbyggnader av spårvagnsnätet. År 2025 ska dessutom alla bussar köras på
förnybara bränslen. Liknande exempel finns även inom andra verksamheter i landstinget.
Att ambitionerna är höga betyder inte att Stockholms läns landsting inte kan bli ännu
bättre på miljöområdet. Det finns också en vinst i att visa upp våra erfarenheter av
god transport- och miljöpolitik. Samtidigt bör ett deltagande utvärderas från fall till
fall efter noggrann bedömning av programmets innehåll och syfte.

Bilagor
1 Motion
2 SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

2009-02-15

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2009-12-16

2
LS 0810-0901

Under 2009 har SL deltagit i, och varit en av medarrangörerna till, ITS World Congress som samlat tusentals deltagare från hela världen. Av detta skäl har vi i alliansen
bedömt att deltagandet i Europeiska Trafikantveckan inte kan prioriteras under 2009.
SL:s medverkan har bedömts centralt för landstingets medverkan i Europeiska Trafikantveckan då transporterna är en viktig del av miljöpolitiken.
Detta betyder inte att framtida utvärderingar kommer att vara negativa för denna typ
av arrangemang då landstinget har stor kompetens inom miljöområdet. Ett framtida
engagemang i European Mobility Week skall noga utvärderas av landstinget och SL
utifrån program, tema, resenärsnytta, möjligheter till eget innehåll samt SL:s egen
trafikverksamhet och under den aktuella perioden.

Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Raymond Wigg m.fl. (MP) har i en motion (bilaga), väckt den 7 oktober 2008, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att SLL beslutar att
delta i European Mobility Week 2009, att SLL tar kontakt med länets kommuner,
statliga myndigheter och näringslivet för att diskutera ett samarbete runt arrangemangen, att miljöavdelningen på SLL ges i uppdrag att leda arbetet från SLL: s sida.

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och AB Storstockholms Lokaltrafik

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 mars 2009 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.
Förvaltningen och SL är i grunden positiva till deltagande i European Mobility
Week. År 2009 är emellertid SL involverat i genomförandet av ITS World Congress
i Stockholm. Denna kongress sammanfaller i tiden med European Mobility Week.
SL bedömer att man inte har resurser att delta i båda dessa arrangemang samtidigt.
SLs ledning har därför bedömt att deltagande i European Mobility Week inte är möjligt av praktiska skäl, och SLs styrelse har anslutit sig till ledningens bedömning
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet kan i viss mån sägas vara negativt för miljön genom att SL inte får möjlighet att ytterligare markera sitt starka miljöengagemang. Samtidigt är SLs deltagande
i ITS World Congress ett viktigt alternativt sätt att visa upp SLs kompetens och engagemang i miljöhänseende

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

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 december 2009.

