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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-03-19 

Samhällsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsnämnden 

Remiss: Motion av Ninos Maraha (L) "Hållplats Hallunda - 
nästa för buss 748" 

Diarienummer: SBN-2017-02485 

Sammanfattning av ärendet 
Motion med diarienummer 17/382 som väckts vid kommunfullmäktige 6/1-17 har remitterats 

till Stadsbyggnadsnämnden för svar. I motionen framgår det att ”Södertälje kommuns 

representanter i SL:s samråd med kommunerna i länet att skyndsamt påtala behovet av en ny 

ändhållplats i Hallunda för busslinje 748 under den tid på dygnet som bussen trafikerar 

Södertälje- Fittja”.  

Som det även framgår i motionen har trafikförvaltningen det övergripande ansvaret för 

kollektivtrafiken som bedrivs i länet. Trafikförvaltningen har olika typer av trafikaval för olika 

trafikområden. Det finns två huvudtyper av avtal. Ett kallade produktionsavtal samt ett 

incitamentsavtal. Vidare förekommer det även en blandning av dessa två avtalstyper. 

Trafikförvaltningen samt trafikutövaren har olika roller i de olika avtalstyperna. I 

produktionsavtal styr trafikförvaltningen trafiken och trafikförändringar i större utsträckning, 

och trafikförändringar sker vid tidtabellskifte i december. Busstrafikavtalet för Södertälje är så 

kallat ett ”incitamentsavtal” där trafikutövaren styr den exakta utformningen på trafiken. 

I samband med att trafikutövaren, Nobina, presenterade förslaget för den årliga 

trafikförändringsremissen inför tidtabellsskifte i december 2018 (T19), lyfte Södertälje kommun 

frågan om behovet av tvärförbindelsen mellan Södertälje och Hallunda. Nobinas motivering till 

att varför de inte har valt att gå vidare med förslaget, dvs. att linje 748 ska åka in till Hallunda 

och få en ny hållplats vid Hallunda/Norsborg är att linjen är konstruerad att efter Fittja fortsätta 

till Kungens Kurva/Liljeholmen. Att behöva köra in till Hallunda skapar enligt Nobina en 

skaftkörning som påverkar restiderna för de passagerare som reser vidare efter Fittja. Nobinas 

bedömning är att fler gynnas om restiderna inte förlängs för de som väljer att resa vidare efter 

Fittja än de som gynnas av möjligheten att stiga av vid Hallunda/Norsborg. Vidare konstaterar 

Nobina att det finns både tunnelbana och flera busslinjer som trafikerar sträckan Hallunda- 

Fittja. 
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Stadsmiljö kommer även lyfta frågan om behovet av en tvärförbindelse mellan Södertälje och 

Hallunda på det årliga planeringsmöte där bl.a. långsiktiga strategiska frågor som berör 

kollektivtrafiken lyfts med Trafikförvaltningen, Trafikverket och kollektivtrafikutövaren 

Nobina.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser för Södertälje kommun. 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Att anse att motionen är besvarad. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Sbk 

   

 

  

Sune Eriksson Homan Gohari 

  T.f. Stadsmiljöchef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Farid Ruhani 

   

E-post: farid.ruhani@sodertalje.se 
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