Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2015-04-13, § 15

Tid

Måndagen den 13 april 2015 kl. 16.00 – 16.15

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Onsdagen den 22 april 2015

Daniel Helldén

Cecilia Brinck

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Cecilia Brinck (M), vice ordföranden
Jan Valeskog (S)
Anna Wedenlid (S)
Bawer Kevir (S)
Kristina Öberg (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Lorena Delgado (V)
Bo Arkelsten (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (FP)
Karin Ernlund (C)

Tjänstgörande ersättare:
Jonas Lilleberg Eriksson (M)

för Peter Jönsson (M)

Ersättare:
Martin Engman (S)
Roland Eliasson (S)
Petra Schagerholm (MP)
Zakarias Zouhir (V)
Malin Ericson (Fi)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (FP)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Per Anders Hedkvist, Fredrik Alfredsson, Karin
Dahkal, Ted Ell, Åse Geschwind, Inga-Lill Hultin, Lars Jolérus, Mattias
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
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Lundberg och personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-18 samt
borgarrådssekreteraren Jonas Thörnqvist.
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§ 15
Färja mellan Södermalm/Tanto och Årsta Holmar.
Slutredovisning och genomförandebeslut
samt svar på skrivelse från Tobias Johansson (V) och
Malte Sigemalm (S)
Dnr T2013-420-06256 och T2014-01506
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden godkänner kontorets slutredovisning av 2014
års färjetrafik.

2

Trafiknämnden beslutar att färjetrafiken även kan bedrivas
under 2015 i en mer begränsad omfattning.

3

Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som
svar på skrivelse från Tobias Johansson (V) och Malte
Sigemalm (S).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 mars 2015.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl.
(S), Lorena Delgado (V), vice ordföranden Cecilia Brinck
m.fl. (M) och Patrik Silverudd (FP) föreslår (se beslutet).

2)

Karin Ernlund (C) föreslår att nämnden beslutar enligt
följande:
1 Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.
2 Att permanenta färjan till Årsta holmar och utöka trafiken.
Tack vare Centerpartiet kunde stockholmarna besöka Årsta
holmar sommaren 2014. Innan den eldrivna färjan började
trafikera holmarna var väldigt svårtillgängliga och kunde bara
besökas av de som äger en egen båt. Tack vare Centerpartiet
pågår också arbetet att göra holmarna till naturreservat.
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Syftet med införandet av färjan och beslutet att bilda
naturreservat var både att göra Årsta holmar mer tillgängliga
för stockholmare och att skydda naturmiljön på holmarna.
Farhågorna från kritikerna om ”busliv” och förstörelse har
uteblivit.
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Centerpartiet är glada att den nya majoriteten vill fortsätta
göra Årsta holmar tillgängliga för alla stockholmare. Dock
vill Centerpartiet att färjetrafiken permanentas samt att
trafiken inte minskas utan utökas. Utökningen av trafiken ska
ske genom fler turer under augusti och september samt genom
angöring även på Liljeholmskajen/Marievik. Genom att
permanenta färjan skapas tydlighet och framförhållning vilket
kommer att leda till att fler kommer att nyttja färjetrafiken.
Det är glädjande att kontoret kan kontantera att många
förskoleklasser nyttjat färjan. Med Centerpartiets förslag görs
färjetrafiken än mer tillgänglig och fler förskole- och
skolklasser får möjlighet att besöka Årsta holmar. För att göra
Årsta holmar än mer intressanta för skol- och förskoleklasser
vill Centerpartiet se fler informationsskyltar och förslag på
naturaktiviteter som lärarna kan leda.
Den färja som Centerpartiet och Alliansen introducerade 2014
var eldriven. I kontorets förslag framgår det inte huruvida det
krävs en ny upphandling eller om samma eldrivna färja
kommer kunna trafikera även 2015. Det är oerhört viktigt att
det ställs höga miljökrav på den färja som trafikera Årsta
holmar.
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Daniel Helldén
m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S), Lorena Delgado (V), vice
ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Patrik Silverudd (FP).
Reservation

Karin Ernlund (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:
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104 20 Stockholm
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