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Trafiknämnden
2015-03-12, punkt 25

Avslutande av medlemskap i föreningen
Spårvagnsstäderna
Ärendebeskrivning
SL/trafikförvaltningen är sedan 2009 medlem i föreningen Spårvagnsstäderna
och avser med detta beslut utträda ur föreningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 6 mars 2015
Verkställande direktörs skrivelse angående ”Medlemskap i föreningen
Spårvagnsstäderna”, 2009-10-07
Protokoll från AB SL:s styrelse, 2009-10-20

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att avsluta medlemskapet i föreningen Spårvagnsstäderna.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Trafikförvaltningen föreslår utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna.
Bakgrund
Styrelsen till AB SL beslutade 2009-10-17 att bolaget skulle ingå medlemskap i
den då nybildade föreningen.
Trafikförvaltningen ser nu över alla dylika engagemang och inriktar
förvaltningens arbete i linje med trafikförvaltningens strategier. Medlemskapet i
Spårvagnsstäderna är ett av de engagemang som föreslås avslutas.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Trafikförvaltningen spar medlemsavgiften på nuvarande 50 000 kr per år.
Riskbedömning
Den eventuella risken att trafikförvaltningen går miste om information och
kunskap som presenteras och sprids genom föreningens verksamhet minimeras
genom trafikförvaltnings ordinarie arbete med omvärldsbevakning och
engagemang i andra forum.

Anders Lindström
Förvaltningschef
Jens Plambeck
Avdelningschef Strategisk utveckling
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AB
Storstockholms
Lokaltrafik
Datum

2009-10-07
Styrelsen
Vår referens

Helena Sundberg
0 8 - 6 8 6 1480

Medlemskap i föreningen Spårvagnsstäderna
Allt fler städer i Sverige visar intresse för att bygga eller bygga ut spårvägsnät för stadstrafik. Därmed kan Sverige bli en del av den våg av utbyggnader
som just nu sker i många städer över hela världen - inte minst i länder som
Tyskland och Frankrike.
Växande insikt om spårvägarnas förmåga att bidra till bättre kollektivtrafik,
attraktivare städer, förbättrad miljö och till att främja social utveckling bidrar
till det ökade intresset. Samtidigt möter utbyggnaden utmaningar bl.a. i form
av komplicerade planeringsprocesser.
Behov finns av att förbättra planeringsprocesserna, finansiering och
regelverk. Likaså finns ett behov av att utveckla spårvagnstrafiken som
sådan, och att öka kunskapen om den.
Spårvagnsstäderna är en nybildad förening. Medlemmar kommer att vara
kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer som vill
utbyta kunskap och erfarenheter och påverka de förhållanden som styr
utbyggnaden av spårvägar. Årsavgiften är f.n. 50 000 kronor.
Genom att bli medlem kan SL påverka utvecklingen av såväl spårvagnstrafiken som sådan som av planeringsprocesserna. Genom medlemskapet
kan SL också delta i ett utbyte av kunskap och erfarenheter, vilket också
bidrar till utvecklingen och SLs förutsättningar att genomföra framgångsrika
och kostnadseffektiva utbyggnader.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att

SL går in som medlem i Spårvagnsstäderna.

Göran Gunnarsson
Verkställande direktör
Helena Sundberg
Trafikdirektör
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Styrelsen
2009-10-20
Tid 14.00-15.30

Protokoll

§193
Svar på skrivelse om SL Access och lagring av personuppgifter
(Bilaga T)
I ärendet förelåg skrivelse 2009-10-01 från verkställande direktören.
Styrelsen beslöt
att

anse skrivelsen besvarad.

§194
Förslag till sammanträdesdagar för SLs styrelse 2010
(Bilaga U)
I ärendet förelåg skrivelse 2009-09-29 från verkställande direktören.
Styrelsen beslöt
att

godkänna föreslagna sammanträdestider för 2010.

§195
Medlemskap i föreningen Spårvagnsstäderna
(Bilaga V)
I ärendet förelåg skrivelse 2009-10-07 från verkställande direktören.
Styrelsen beslöt
att

SL går in som medlem t Spårvagnsstäderna

§196

1

Tillsättande av representanter till samrådsmöten med brukar- respektive
pensionärsorganisationerna
(Bilaga X)
I ärendet förelåg skrivelse 2009-10-08 från verkställande direktören.
Yvonne Blombäck med ersättarinstämmande yrkade bifall till eget förslag till
beslut, bilaga 15.
Styrelsen beslöt att avslå Yvonne Blombäck med ersättarinstämmande från/
Gunilla Roxby Cromvalls återremissyrkande,
^
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