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Identitet
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Vår referens

Styrelsen

Ann-Sofie Chudi
08-686 3957

Yttrande över motion 2008:33 om deltagande i
Europeiska Trafikantveckan
Bakgrund
Raymond Wigg m.fl (mp) har i landstingsfullmäktige motionerat om att
Stockholms läns landsting (SLL) ska delta i European Mobility Week 2009, att
kontakter ska tas med myndigheter och näringsliv i frågan och att landstingets
miljöavdelning ska leda arbetet. Landstinget har begärt ett yttrande från AB
Storstockholms lokaltrafik (SL) senast 2009-04-30. Motionen bifogas.
I motionen skriver Wigg m.fl. bland annat att SLL har ”chansen att tjäna som
inspiratör och föregångare för att visa på vägar att förbättra Stockholms luft”.
Motionärerna hänvisar även till ett positivt svar från miljölandstingsrådet
Gustav Andersson (c) på en interpellation från miljöpartiet den 10 juni 2008.
Tiden ansågs dock för knapp för ett deltagande redan 2008.
Tidpunkten för den Europeiska trafikantveckan 2009 är 16-22 september.
Dagsläge
SL är positiv till Europeiska trafikantveckan och samarbetar gärna med övriga
parter inom landstinget för att möjliggöra denna. År 2009 kommer SL dock att
ha en viktig roll vid genomförandet av ITS World Congress (ITS = intelligent
transport solutions) i Stockholm. Kongressen som arrangeras på
Stockholmsmässan och samlar tusentals deltagare från hela världen infaller
under tiden 21-25 september. Många SL-medarbetare kommer att vara
engagerade i olika delprojekt för att få SLs del i världskongressen att fungera
väl. Förberedelsearbetet inför ITS World Congress är redan igång och det är
ytterst tveksamt om SL dessutom mäktar med att bidra till den Europeiska
trafikantveckan som infaller vid nästan samma tidpunkt. Av detta skäl bedöms
det inte som möjligt för SL att delta i den Europeiska Trafikantveckan år 2009.
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Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att

som svar på motion 2008:33 om deltagande överlämna verkställande
direktörens förslag till yttrande.
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