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Yttrande över Projektrapport 1j2oo8. Planering av kollektivtrafik - en förstudie och översiktlig granskning
Nämnden anser i likhet med den anlitade konsulten till Projektrapport 1j2oo8 att
det finns en rad möjligheter att få en ökad tydlighet och en bättre samordning
mellan den långsiktiga och den kortsiktiga trafikplaneringen inom Stockholms
läns landsting. Det pågår en mängd arbeten och förändringar som syftar till detta.
Särsldlt angeläget är det att samlat klargöra hur mål och åtaganden i den regionala utvecldingsplanen för stockholmsregionen som rör landstinget ska kunna
genomföras inom givna resursramar och att den långsiktiga planeringen, planeringen på medellång sikt och den kortsiktiga planeringen inom landstinget är
sammanhållen, över tiden konsistent och förtroendeskapande.
I landstingsfullmäktiges antagna Budget för 2oo9 ges Regionplane- och trafiknämnden i uppdrag att tillsammans med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) under
första halvåret 2009 överföra den trafikplanerande verksamheten till SL. I budgetförslaget preciseras SL:s uppdrag att ta fram en trafikplan på medellång sikt. SL ges i
uppdrag att årligen efter samråd med Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Regionplane- och trafiknämnden i samband med budget tilllandstingsfullmäktige lämna
förslag till trafikförsörjningsplan enligt lagen om ansvar för kollektiv persontrafik
och att vart fjärde år utarbeta en strategi för kollektivtrafikens utveclding på medellång sikt. SL ges även i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur det kollektiva trafiksystemet på land ska utvecldas. Kapacitetsplaneringen för kollektivtrafiken inom SL
ska intensifieras och förtydligas. SL ges även ansvaret för den långsiktiga trafikplaneringen, samråd ska ske med Regionplane- och trafiknämnden. Förslaget till ny
regional utvecldingsplan ska innehålla en översiktlig genomförandestrategi för trafikplaneringen, med möjlig etappindelning för genomförandet och förslag till finansiering av densamma.
Den ändrade ansvarsfördelningen mellan RTN och SL förändrar de förhållanden som tas upp i rapporten. Överläggningar på tjänstemannanivå om de
praktiska konsekvenserna av de beslutade förändringarna har påbörjats.

