Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2017-06-15, § 23

Tid

Torsdagen den 15 juni 2017 kl. 15.45 – 16.05

Plats

Piperska Muren, Scheelegatan 14

Justerat

Onsdagen den 21 juni 2017

Daniel Helldén

Cecilia Brinck

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Cecilia Brinck (M), vice ordföranden
Jan Valeskog (S)
Bawer Kevir (S)
Kristina Öberg (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Bo Arkelsten (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (L)

Tjänstgörande ersättare:
Roland Eliasson (S)

för Inger Lagerman (S)

Zakarias Zouhir (V)

för Sara Stenudd (V)

Anette Hellström (M)

för Peter Jönsson (M)

Jonas Lilleberg Eriksson (M)

för Karin Ernlund (C)

Ersättare:
Åsa Janlöv (S)
Petra Schagerholm (MP)
Viveca Wallqvist (MP)
Malin Ericson (Fi)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (L)
Mikael Valier (KD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Jonas Eliasson, Fredrik Alfredsson, Ted Ell, Åse
Geschwind, Lars Jolérus, Mattias Lundberg, Elisabet Munters, Ingrid
Mårtenson och personalföreträdarna Luis Lopez och Magnus Sundin
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

§§ 1-9, 11-12, Mattias Bengtsson Byström och borgarrådssekreterarna
Thomas Karlsson och Carolina Zandén.
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§ 23
Vinterväghållningsinsatserna vintern 2016-2017.
Uppföljning och redovisning
Dnr T2017-00573
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Daniel
Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zakarias Zouhir
(V):
1

Trafiknämnden godkänner kontorets uppföljning och
redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 20162017 samt förslag till förbättringar av stadens
vinterväghållning.

2

Trafiknämnden ger därutöver kontoret följande uppdrag:
a) Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att i ett
försök utöka sopsaltning på gångbana.
b) Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att utveckla
metoder för de trottoarer som idag är för smala att
snöröja effektivt.
c) Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att
tillgängliggöra Open Data av GPS-positionering för
vinterunderhållsfordon i vinterväghållsarbete och göra
det publikt genom till exempel en app.
d) Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att skärpa
prioritering av vinterväghållningen i stort och av gående
specifikt i kommande upphandlingar.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 maj 2017. Kontoret
föreslår att nämnden beslutar följande:
1 Trafiknämnden godkänner kontorets uppföljning och
redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 20162017 samt förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl.
(S) och Zakarias Zouhir (V) föreslår (se beslutet).
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Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Patrik
Silverudd (L) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets
förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zakarias
Zouhir (V).
Reservation

Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Patrik Silverudd (L)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl.
(M) enligt följande:
Inledningsvis vill vi tacka kontoret för en bra redogörelse och
utredning av vinterns väghållningsinsatser. Vi kan konstatera
att det förekommit en hel del brister, men också att åtgärder
vidtas för att dessa inte ska upprepas.
Vi stöder de prioriteringar som staden har avseende
snöröjningen. Däremot visar denna redovisning att jämställd
snöröjning, likt många andra projekt som den rödgrönrosa
majoriteten tagit fram, inte kan ses som något annat än ett
verkningslöst prestigeprojekt, ett retoriskt offer till det minsta
majoritetspartiet.
Vi står bakom de prioriteringar som görs och tycker det är
angeläget att prioritera framkomligheten och snöröjningen för
kapacitetsstarka trafikslag, vad det sen kallas är oväsentligt
enligt vår uppfattning.
Det är dock av stor vikt att kommunikationen med
medborgare gällande snöröjning förbättras. En slutsats vi drar
är att information till allmänheten inte varit tillräcklig, vilket
resulterat i både framkomlighetsproblem och missnöje.
Särskilt uttalande lämnas av Patrik Silverudd (L) enligt följande:
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Vi tackar för redovisningen av stadens snöröjning. Det
framgår att snöröjningen fortfarande är otillräcklig vid
extrema snöfall på ett sätt som lämnar risken öppen för att
snöoväder kan resultera i kraftigt nedsatt kollektivtrafik och
att nödvändiga samhällsfunktioner inte längre kan fungera.
Snöröjningen är en basal och samhällsviktig funktion som
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måste fungera även under ansträngda förhållanden. Rådande
kontrakt bör ses över med avsikt att kunna ta in ytterligare
hjälp vid snöoväder för att täcka den kapacitetsbrist som
uppstår. En moderniserad version av ”snösvängen” – kanske
ett ”Uber för snöskottning” skulle kunna hålla viktiga
trafikpunkter sandade och skottade betydligt bättre än hur
läget nu blev i november.
Ersättaryttrande

Malin Ericson (Fi) instämmer i beslut av ordföranden Daniel
Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zakarias Zouhir
(V).
Mikael Valier (KD) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M).

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:
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Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

