Motion
(180306)
Motion om driftsäker busstrafik
Strax innan julhelgen drabbades busstrafiken i Ekerö hårt av inställda turer. Pendlare och skolbarn på
Munsö och Adelsö som drabbats fick förslaget från SL att utnyttja resegarantin och åka taxi. Det är få
barn som har pengar på sig att lägga ut för en taxiresa, dessutom är det svårt att på så kort varsel få
en taxi ut till Munsö för en kortare körning. Instabilitet i busstrafiken skapar en osäkerhet som gör att
många väljer bort bussen, till förmån för bilen. Vilket är till nackdel för miljö, ekonomi och
trafiksituationen som redan är hårt belastad.
Socialdemokraterna förstår att det kan uppkomma extrema situationer som är svåra att lösa, som
när en stor andel av personalen insjuknar samtidigt, men det behöver finnas ett genomtänkt system
för att enstaka sjukdomsfall inte går ut över Ekerös resenärer.
SL står inför att upphandla busstrafiken i Ekerö, redan under 2019 löper dagens avtal ut. Nu finns
möjligheten att ställa andra krav på den som fortsatt ska köra trafiken i Ekerö. Socialdemokraterna
anser att en av punkterna bör vara att bussbolaget vid sjukdom ska prioritera den trafik som finns
längst ut i kommunen. Där riskerar annars bland annat skolbarn att bli stående på smala vägar med
höga hastigheter och få andra alternativ att ta sig vidare än till fots. Dessa bussar passerar även mer
centrala delar av Ekerö och kan plocka upp resenärer som ska mot Brommaplan.
Socialdemokraterna anser också att Ekerö kommun bör framföra till SL att den reseapp som idag
används bör uppdateras och moderniseras. Eventuella störningar ska vara möjligt att få som pushnotiser till telefonen för att enkelt och snabbt få reda på när det är större förseningar eller
förändringar som berör ens närhet.
För att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen måste busstrafiken vara trygg och driftsäker.
Ingen vill lämna sin 9-åring efter landsvägen och chansa på att det kommer en buss.
Ekerö behöver en bättre fungerande kollektivtrafik med utökad turtäthet för att fler ska ha möjlighet
att välja bussen istället för bilen.

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att

Ekerö kommun i samråd med SL ställer krav på utföraren att prioritera trafiken
utanför tätorten vid driftstörningar

Att

Ekerö kommun ställer krav på SL att utveckla sin app med aktuell och lokal
störningsinfo och push-notiser

Socialdemokraterna genom
Hanna Svensson

