Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2019-06-13, § 12

Tid

Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 16.00 – 16.20

Plats

Stora kollegiesalen, Stadshuset

Justering

Tisdagen den 25 juni 2019 §§ 1-6, 9, 10, 12-19, 21-23

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Torsdagen den 13 juni 2019, §§ 7, 8, 11, 20

Daniel Helldén

Maria Mustonen

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Rikard Warlenius (V), vice ordföranden
Ulla Hamilton (M)
Jan Tigerström (M)
Eva Ekmehag (M)
Peter Backlund (L)
Johan Fälldin (C)
Mikael Valier (KD)
Jan Valeskog (S)
Inger Edvardsson (S)
Åsa Odin Ekman (S)
Maria Mustonen (V)
Tjänstgörande ersättare:
Tomas Tetzell (M)

för Mads Lundgaard (SD)

Ersättare:
Bo Arkelsten (M)
Bo Wilhelm Lindner (M)
Maria Johansson (L)
Camilla Kylenfelt (MP)
Svante Linusson (C)
Ida Mohlander (S)
Bengt Ohlsson (S)
Joel Höglund (V)
Malin Ericson (Fi)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Gunilla Glantz, Ted Ell, Åse Geschwind, Philip Hall,
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Anne Kemmler, Mattias Lundberg, Elisabet Munters, Rakel Nilsson, Julia
Steen och personalföreträdarna Luis Lopez och Magnus Sundin §§ 1-6
samt borgarrådssekreteraren Thomas Karlsson.
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§ 12
Bristande snöröjning som hinder för kollektivtrafiken.
Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V)
Dnr T2019-00553
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 maj 2019.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton m.fl. (M),
Peter Backlund (L), Johan Fälldin (C), Mikael Valier (KD)
och Jan Valeskog m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V) föreslår att
nämnden beslutar enligt följande:
1 Att kontoret skyndsamt påbörjar återtagandet av
snöröjningen och barmarksunderhållet i egen regi i
området Farsta/Skarpnäck och avbryter förberedelser för
en ny upphandling samt att därutöver anföra följande:
Vänsterpartiet tackar för svaret och välkomnar de
förbättringsåtgärder som kontoret har vidtagit och planerar att
vidta. Vi är dock oroliga för att allmänhetens förtroende för
kontoret avseende snöröjning har tagit skada i och med de
brister som avslöjats vid de genomförda revisionerna. Därför
behövs nytänk kring organiseringen av snöröjningen.
Vänsterpartiet ser att den nuvarande verksamhetsmodellen
med upphandlade entreprenörer har, med facit i handen,
möjliggjort för omfattande fusk och har inte heller gett
tillräckliga incitament för de upphandlade entreprenörerna att
sköta uppdraget med tillfredsställande kvalitet. Man kan
konstatera att önskad kvalitet är väldigt svår att uppnå med
upphandlad snöröjning. Detta sker idag med omfattande
detaljreglering och hot om viten.

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Vi ser att snöröjning i egen regi har en stor potential för att
åstadkomma den önskade kvaliteten. Personal med
lokalkännedom och områdesansvar och lokal arbetsledning
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som kan prioritera åtgärder ger en flexibilitet som överträffar
den nuvarande upphandlingsmodellen. På längre sikt kommer
detta troligtvis ge även kostnadsbesparingar när man räknar
med kostnaden för upphandlingen, kontroller, uppföljning och
administration.
Från kontorets svar framgår att avtalstiden för snöröjningen i
Farsta/Skarpnäck håller på att ta slut och att en förnyad
upphandling planeras. Vi ser detta som ett bra tillfälle att testa
snöröjning i egen regi istället. Farsta/Skarpnäck kan bli ett
pilotområde för detta.
Vi vill även uttrycka vår oro för vintersäsongen 2019/20 då
samma entreprenör ska sköta uppdraget i området.
Handlingsplaner och dialog med entreprenören har inte lett
till resultat tidigare och vi undrar om viten kommer leda till
att bussarna till Fagersjö kommer fram nästa vinter.
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds
av ordföranden Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton m.fl. (M),
Peter Backlund (L), Johan Fälldin (C), Mikael Valier (KD) och Jan
Valeskog m.fl. (S)
Reservation

Vice ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Åse Geschwind
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