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Svar på remiss SL 2017-0653 - Förslag till trafikförändringar i SLtrafiken 2018/2019 (T 19)
Sammanfattning
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen angående de trafikförändringar som
föreslås för 2019. Ingen av de föreslagna ändringarna som berör Österåkers Kommun är av den
karaktären att det innebär påtaglig försämring av kollektivtrafiken. Kommunen har sammanställt
synpunkter i ett skriftligt remissvar (bilaga 1).

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens planarbetsutskott förslår Kommunstyrelsen besluta
Godkänna remissvar till Trafikförvaltningen angående förslag till trafikförändringa r i SL-trafiken
2018/2019.

Bakgrund
Österåkers Kommun har fått en remiss inför de trafikförändringar som sker i SL-trafiken
2018/2019. Trafikförändringarna innefattar både möjliga trafikutökningar men även eventuella
reduceringar i trafiken och omfördelningar. Kommunen får härmed möjlighet att skriftligen uttrycka
sig över föreslagna ändringar och att framföra övriga synpunkter på kollektivtrafiken.
Trafikförvaltningen vill ha in sy npunkterna senast 28 maj 2018.

Förvaltningens slutsatser
Inget av de föreslagna ändringarna är av den karaktären att det innebär påtaglig försämring av
kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill dock uppmärksamma behovet av en översyn
av lokaltrafiken som med föreslagen förändring försämras. Föreslagen förändring kan dock
motiveras av betydande förbättring av restid och därigenom attraktivitet för linjen i sin helhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbeta med att utveckla kollektivtrafiken och ser behov av
en utökad dialog med Trafikförvaltningen, Arriva och Waxholmsbolaget för en kontinuerlig
utveckling av kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det som en viktig fråga för
samhällsutvecklingen och för att kunna erbjuda en enklare vardag för kommunens medborgare.

Österåkers kommun | 184 86 Å kersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se

Sida I a v 2

0 Österåker
Tjänsteutiåtande
Bilagor
1. Remissvar — Österåkers kommun inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019.
2. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019.

Ivent Gullberg
Samhällsbyggnadschef

Anna Anderman
Väg- och trafikchef

Expedieras
Samhällsbyggnads förvaltningen
Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
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