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Landstingsstyrelsen, ärende 7

Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

AB SL har länge brottats med en lång rad svårigheter. Kostnaderna har ökat snabbare
än antalet betalande resenärer, flera politisk initierade projekt har blivit mycket kostsamma, utbyggnader har fördyrats och avtalsuppföljningen har lämnat mycket i övrigt att önska. Revisorerna har med anledning av detta i flera år riktat skarp kritik av
hur verksamheten sköts. I huvudsak faller ansvaret på den styrande majoriteten som
inte agerat på uppenbara missförhållanden, och vad värre är, själva forcerat fram
beslut trots att adekvata underlag saknats. Med den nya organisationen skapades
bättre möjligheter att leva upp till kraven på god intern styrning och kontroll. Tyvärr
står det nu klart att landstingsmoderaterna har slarvat bort denna möjlighet.
Sedan landstingsstyrelsen i oktober fattade beslut om en handlingsplan har den negativa utvecklingen förvärrats. Raset för biljettintäkterna 2013 slutade på nästan en
halv miljard jämfört med budget. Faktum är att biljettintäkterna för AB SL 2013 till
och med minskade jämfört med 2012 trots oförändrade priser och ett ökat resande.
Bakom rekordtappet ligger givetvis ett svårbegripligt och krångligt zonsystem. Det är
hög tid att majoriteten tar problemen på allvar.
Bokslutet visar tyvärr att SL återigen går med förlust. Vad värre är att förlusten
skulle varit långt större om det inte gjorts nedskärningar på en lång rad områden.
Istället för välbehövliga effektiviseringar har landstingsmoderaterna valt att skjuta
underhåll och andra insatser på framtiden. På sikt kan uppskjutet underhåll bli mycket kostsamt då risken för såväl fördyringar som driftstörningar ökar.
Mest oroväckande är att investeringsbudgeten för tredje året i rad inte upparbetats.
Samtidigt som stockholmarna trängs på bussar och tåg klarar inte den styrande majoriteten att genomföra de nödvändiga utbyggnaderna.
Mot bakgrund av detta menar Socialdemokraterna att det krävs mer genomgripande
åtgärder än nu föreliggande handlingsplan för att vända den negativa utvecklingen.
Ett första och nödvändigt steg är en ny politisk ledning.

