Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att hos SL:s
trafiknämnd begära en redovisning av vad som gjorts och
vad som planeras för att Danderyd ska få en fungerande
och pålitlig busstrafik.
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-28 yttrade sig styrelsen
över Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss. Förslaget till beslut
var: 1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets
yttrande enligt tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Siv Sahlström (C) yrkade följande tillägg till beslutsförslaget:
2. Kommunstyrelsen begär att 602x skall trafikera Danderyd alla veckor
på året och att den ändringen genomförs snarast.
3. Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt KSAU att tillskriva
trafiknämnden med begäran om en tidsatt redovisning över vilka
åtgärder trafiknämnden och entreprenören vidtar för att säkerställa en
fungerande och pålitlig busstrafik i Danderyd med anledning av att
busstrafiken under mycket lång tid dagligen drabbats av inställda turer.
Kommunstyrelsen avslog Siv Sahlströms yrkande. Mot detta
reserverade sig Siv Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C).
Eftersom vi inte fick gehör för våra tilläggsyrkanden återkommer vi nu
med en gruppmotion i fullmäktige.

Bakgrund till våra yrkanden i kommunstyrelsen och till
denna motion till fullmäktige
Busstrafiken i Danderyd har i det närmaste kollapsat sedan
linjeomläggningen för 1,5 år sedan. I vissa områden är missnöjet stort
med de nya linjedragningarna. Till det kommer att alla bussresenärer på
de nya linjerna 601 och 602 numera är uppgivna. Det går nämligen inte
längre att lita på busstrafiken.
Under en vanlig arbetsvecka i maj var dagligen i genomsnitt tre av åtta
slumpmässigt valda turer inställda på grund av vagnfel eller vagnbrist.

Turer på linjerna 601 och 602 ställs ideligen in. Den som arbetspendlar
med buss räknar numera kallt med att minst en tur i veckan är inställd.
Det finns arbetspendlare som råkar ut för att precis varenda tur de skulle
ha åkt med under en hel arbetsvecka har varit inställd. Det har gått så
långt att när resenärer kontaktar SL:s kundtjänst kan medarbetare där
säga: ”Jaså den linjen igen.”
Till det kommer att SL ofta inte känner till att turen ställts in eftersom de
inte har fått någon rapport om det förrän resenärer informerar SL.
Entreprenören har en skyldighet att anmäla avvikelser till SL, men den
aktuella entreprenören gör allt som oftast inte det på linjerna 601 och
602. Det leder också till att resenärer i SL:s realtidsbevakning och
störningsinformation inte informeras om inställda turer. Hur stor
skillnaden är mellan det SL känner till och hur verkligheten ser ut går
inte att veta. Men rimligtvis finns det turer som inte rapporterats som
inställda av vare sig entreprenör eller resenärer.
pNu måste busstrafiken börja fungera och förtroendet för den
återupprättas. Kommunen har också som mål att få fler att åka kollektivt
istället för att ta egen bil. Men det förutsätter en fungerande och pålitlig
kollektivtrafik. Om kommunen ska nå detta mål måste kommunen därför
agera.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi därför att kommunfullmäktige
beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att hos SL:s trafiknämnd:
1. Begära att buss 602x ska trafikera Danderyd alla veckor på året
och att den ändringen genomförs snarast.
2. Kräva att SL:s trafiknämnd redovisar vilka konkreta åtgärder
som gjorts och en tidsatt plan för att snarast åstadkomma och
säkerställa en fungerande och pålitlig busstrafik i Danderyd.
Danderyd den 11 juni 2018
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