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Samsyn gällande tomgångskörande
bussar
Denna samverkan initierades 2019 av Susanne Backlund, Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor, och har godkännts av styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län.
Du som vill delta i samverkan inom området anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syftet med samverkan?
Kanske inte ett samverkansprojekt men mer ett ställningstagande i samsyn.
Arriva, SL eller annat bussföretag lämnar ofta in dispensansökan gällande tomgångskörning till
många kommuner. De vill kunna tomgångsköra bussarna för att få upp innertemp till en nivå
som är arbetsmiljömässigt ok i de fall det t ex är "extremväder" eller vid driftsstopp e dyl.
Vissa kommuner beviljar undantag och vissa avslår ansökan. Det verkar som bussbolagen har
satt i system att lämna begära dispensansökan. Men det bli tokigt när kommunerna fattar olika
beslut när det ser ut som förutsättningarna är de samma. Vad är viktigt, hur och varför görs den
bedömningen som görs? Vilka krav ska ställas på verksamheten om dispens beviljas alt inte
beviljas? Hur ska bedömning göras om det inkommer ansökan från annan typ av
transportverksamhet? Finns säkert fler relevanta frågeställningar inom detta ämne?

Mål med samverkan?
Att alla kommuner i Sthlms län bedömer dessa ärenden relativt lika, bedömer utifrån samma
information och krav på verksamheterna (oftast samma VU, bara olika bussgarage i olika
kommuner).

Vilken inriktning har samverkan?
Operativ tillsyn/ kontroll. Jämförande tillsyn/ kontroll. Handläggarstöd (vägledning, checklista,
utbildning etc.).

Samverkansgruppens bemanning
I kommuner där dispens ansökts.

Förslag på projektledare för samverkan

Tidsinsats för deltagare i samverkan

Start för samverkan och tidsplan

Ekonomi

Implementering

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Utvärdering
Genom likartade utredningar, bedömningar och beslut.

Har en sökning gjorts av befintligt material, projekt eller utbildning?
Vet ej.

Samverkansförslaget lämnat av
Susanne Backlund, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, e-post
susanne.backlund@srmh.se, telefon 0857866317.
Läs mer på miljosamverkanstockholm.se.
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