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Svar på Skrivelse om Spårväg Syd
Bakgrund
Vänsterpartiet har i rubricerad skrivelse daterad 2012-09-25 önskat att Trafiknämndens
förvaltningschef återkommer med en redovisning av remissvaren rörande förstudien av
Spårväg Syd samt information om stomnätsstrategi 2. Skrivelsen bifogas.

Åtgärd
Rubricerad skrivelse rörande Spårväg syd anses vara besvarad i och med ärendet med
rubriken "Beslut om förstudie för Spårväg syd" (TN 1210-0207) inkluderande bilaga
med remissammanställning samt Trafiknämndens tilläggsbeslut" Beslut om att
godkänna förstudie för Spårväg syd" upptaget på Trafiknämndens sammanträde den
16 oktober 2012.
Angående önskan rörande stomnätsstrategi 2 avser Trafikförvaltningen att inom kort
återkomma till trafiknämndeii med information.

Förslag till beslut
Trafiknämndeii föreslås besluta
att

anse skrivelsen därmed besvarad
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S k r i v e l s e om Spårväg s y d
På trafiknämndens sammanträde i maj utlovades en redovisning av remissvaren rörande
förstudien av Spåiväg syd. Så skedde ej, inte heller på septembermötet finns ärendet på
dagordningen.
Däremot kan vi på SL:s hemsida om Spårväg syd läsa att:
En slutsats I förstudien är att det på kort sikt bör vara Intressant att förbättra busstrafiken. En utveckling
av busstrafiken bör därför utredas vidare. Arbetet bör ske samordnat med S L : s stomnätsstrategi. Det bör
även finnas en öppenhet för hittills oprövade trafikslag om dessa kan bidra till en effektiv trafiklösning.

Remisstiden för förstudien gick ut 30 november 2011 och vi förutsätter att de viktigaste
slutsatserna nu är satta på pränt. Vi skulle därför uppskatta att få en redovisning av hur
ärendet ligger och hur det ska integreras i stomnätsstrategin.

IVIecl utgångspunkt i ovanstående yrkar Vänsterpartiet på
att
trafiknämndens förvaltningschef.återkommer med en redovisning av remissvaren samt
information om stomnätsstrategi 2 på nämndmötet i oktober.
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