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Stockholms läns landstings trafiknämnd
Regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län

Uteblivet samråd med resenärerna angående det planerade busslinjenätet i
Stockholms innerstad

Resenärsforum konstaterat att Trafikftirvaltningen har bedrivit planeringen ftjr ett nW
busslinjenät helt utan samråd med resenärerna och deras organisationer. Resenärsforum har
genom foredrag på konferenser fåff reda på att planering har pågått, och vi har efterfrågat
uppgifter om det pågående arbetet, och fått besked att inget f.oor att lämna ut.
Resenärsorganisationerna har alltså inte fått reda på några detaljer. Trafikförvaltningen har
vid två tillftillen kallat till samråd under det senaste halvåret, men har inte vid någoiav dessa
två tillftillen nämnt ett ord om de pågående 2indringsplanerna i busslinjenätet. Vi har endast
kunnat dra slutsatsen att iindringarna inte var ftirestående och att samråd skulle komma
senare.

Vi skrev nyligen ett brev till RKM SLL och begåirde ett samråd. Till vår stora forvåning fick
vi dagen därpå en inbjudan till ett informationsmöte om det nya busslinjenätet i Stockholms
innerstad. Den så kallade informationen som ägde rum hos Trafikftirvaliningen meddelade
endast ATT den stora ftir2indringen skulle ske den 19 juni. Ingen som helst fresentation av
f<irslagets innehåll, ftirdelar och nackdelar och överväganden ftirekom

Vi kan bara konstatera att denna stora förändring har bedrivits helt utan samråd med
resenårema. Detta är inte acceptabelt. Kollektivtrafiklagen ftireskriver samråd om stora
förändringar. Sådana ftirändringar ska också beslutas av den regionala kollektivtrafik-
myndigheten. Det är myndigheten som ska besluta och besluteiska ftregås av samråd med
resenärsftireträdare. Eftersom det handlar om mycket stora ftirändringar kommer detta attha
stor betydelse ftjr invånarna och de dagliga besökama i Stockholms innerstad. Det är frir
resendrernas skull som kollektir,trafi ken utftirs.

Så stora ft)rändringar som det nu av allt att döma handlar om kommer att påverka
resenäremas dagliga liv på ett sätt som få andra förutsättningar ftir det dagliga livet. Att i detta
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läge inte bara underlåta samråd utan också undanhålla uppgifter ser vi från Reseniirsforums
sida som mycket anmlirkningsviirt och i strid med kollektivtrafiklagen.

Samråd innebär inte att resenärerna kräver någon form av vetorätt eller sista ordet. Det
handlar om att fiira en dialog i en seriös anda. Det finns oftast synpunkter som behöver
dryftas, det finns undersökningar som genomftirts och vars resultat kan vara av stort värde att
få del av, och det finns kommentarer och det kan finnas missuppfattningar som lätt kan
undvikas. Att undandra sig samrådskravet, och ftirklara att något samråd inte ska ftirekomma,
ser vi som en direkt bristande vilja att arbeta seriöst. Därftir vänder sig nu Reseniirsforum till
Trafikntimnden i Stockholms läns landsting ft)r att utverka en seriös behandling av denna
fräga, som i högsta grad angar Stockholms kollektivreseniirer.

Resenärsforum anser inte att någon foråindring av busslinjenätet kan genomftiras utan att
samråd ägt rum och inte ftiniin den regionala kollektir,trafikmyndigheten har beslutat i frågan.
Detta är i högsta glad en fråga som måste hanteras i myndigheten med dess politiska styrelse.

Men ftjrst vill vi ha ett samråd med en redogörelse fiir vilka ftirändringar som planeras och
vilka konsekvenser dessa iindringar kommer att medftjra.

Hälsningar

Kurt Hultgren
generalsekreterare Resenärsforum
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