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Landstingsstyrelsen

Finansiering och anskaffning av miljöbussar

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

ÄRENDET
AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse hemställer om att landstingsfullmäktige
godkänner investeringen i miljöbussar inom ramen för 2010 års investeringsbudget.
Enligt principerna i landstingets investeringsprocess beslutas SL:s trafikinvesteringar
över 25 miljoner kronor av landstingsfullmäktige.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna investeringen i 85 stycken etanolbussar till en total kostnad av

250 000 000 kronor inom ramen för 2010 års investeringsbudget.
Enligt landstingets miljöpolitiska program ”Miljö steg 5” är målet för SL att minst
hälften av bussarna ska drivas med förnybara drivmedel av hög kvalitet vid utgången
av år 2011. För att uppnå målet krävs att äldre fordon fasas ut snabbare än ordinarie
utbytestakt enligt trafikavtalen.
Den aktuella investeringen avser 85 stycken etanolbussar som levereras under 2010
för totalt 250 miljoner kronor. Investeringen hanteras inom 2010 års investeringsbudget.

Bilagor
1 Verkställande direktörens i SL tjänsteutlåtande
2 S-ledamöternas reservation i SL
3 MP-ledamotens och V-ersättarens särskilda uttalande i SL
4 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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För att säkerställa att det aktuella miljömålet uppnås har Landstingsfullmäktige vid
sammanträdet den 8 december 2009 fattat beslut om att teckna erforderlig borgen för
AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende
finansiering av miljöbussar inom en totalram om 750 miljoner kronor.

Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Stockholms Lokaltrafiks styrelse har den 23 mars 2010, enligt verkställande direktörens förslag, föreslagit att hos Stockholms läns landsting nyttja befintlig borgen
inom borgensbeslut LS 0909-0740 för finansiering, att hemställa att landstingsfullmäktige godkänner investeringen i miljöbussar inom ramen för 2010 års investeringsbudget.
S-ledamöternas reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla verkställande
direktörens förslag, att uppdra åt verkställande direktören att se över hela inriktningen vad gäller anskaffning och finansiering av bussar i syfte att ta fram en ny enhetlig
modell (bilaga).
MP-ledamoten och V-ersättaren lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).
Verkställande direktörens tjänsteutlåtande den 8 mars 2010 bifogas (bilaga).
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 mars 2010 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna investeringen

i 85 stycken etanolbussar till en total kostnad av 250 000 000 kronor inom ramen för
2010 års investeringsbudget.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 april 2010.

