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Interpellation av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafiken
Landstinget har en tydligt uttalad ambition att genom bättre handikappanpassning
öka möjligheterna för funktionshindrade att åka med SL i så stor utsträckning om
möjligt. En resenär som kan klara sina resbehov med hjälp av SL får naturligtvis
mycket större frihet och oberoende än om man ska behöva förlita sig på den särskilda kollektivtrafiken.
För de medborgare som är synskadade finns det dock många förbättringar kvar
att genomföra. Till exempel så måste det bli en etablerad självklarhet att hållplatserna ska ropas ut på varje buss varje dag oavsett vilken chaufför som kör. Det
finns många exempel på att detta fungerar precis som det ska, men det finns också alldeles för många exempel på att det brister och brister rejält. Så här ska det
inte behöva vara.
Det är inte bara inne i bussen informationen behöver ges. För den synskadade
som står vid hållplatsen och väntar behövs det också information. Detta skulle effektivt kunna avhjälpas genom att varje buss är utrustad med en extern högtalare
som informerar om vilken buss som anländer till en hållplats.
För att öka förståelsen och underlätta för de synskadade kanske SL med sina
samarbetspartners bör titta på hur man jobbar på Länstrafiken i Sörmland. Där
lägger man stora resurser på att anpassa verksamheten till funktionshindrade.
Bland annat genom en pågående förarutbildning där samtliga bussförare under två
heldagar utbildas i dessa frågor. I detta arbete medverkar naturligtvis representanter från olika handikapporganisationer.
Mot denna bakgrund vill jag därför fråga trafiklandstingsrådet Anna Berger Kettner:
1 Är du beredd att ställa krav på att bussarna i Stockholm ska utrustas med extern högtalare för att kunna ge information till synskadade?
2 Vilka åtgärder tänker du vidta för att säkerställa att varje hållplats ska bli ordentligt utropad på bussarna?
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