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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om
inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och
Löwenströmska sjukhuset (Närakuten Löwet)
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendet
Motionärerna föreslår att förutsättningarna utreds för inrättande av en
busslinje för trafik mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset
(Närakuten Löwet).

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Motionen rimmar väl med landstingets intentioner att den fysiska tillgängligheten till vårdinrättningar såsom närakuter och närsjukvårdscentra ska
förbättras. Trafiken ska i möjligaste mån anpassas så att patienter och andra
resenärer på ett enkelt och smidigt sätt kan ta sig till och från landstingets
vårdenheter.
Vad gäller SL-trafikens struktur så har landstingsfullmäktige uppdragit åt
SL-styrelsen att fatta dessa beslut.

Bilaga
Motion
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 februari 2007.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 februari 2007.

Ärendet och dess beredning
Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) har i en motion (bilaga), väckt den
23 november 2005, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta att utreda förutsättningarna för att inrätta en busslinje för trafik mellan
Löwenströmska sjukhuset och Danderyds sjukhus enligt motionens intentioner.

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och AB Storstockholms
Lokaltrafik.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 14 juni 2006 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt
AB Storstockholms Lokaltrafik att utreda förutsättningarna för att inrätta en
busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset
(Närakuten Löwet).
Motionärernas förslag rimmar väl med landstingets intentioner att den
fysiska tillgängligheten till vårdinrättningar såsom närakuter och närsjukvårdscentra ska förbättras. Trafiken ska i möjligaste mån anpassas så att
patienter och andra resenär på ett enkelt och smidigt sätt kan ta sig till och
från landstingets vårdenheter.
Av SL:s yttrande framgår att befintlig trafik kommer att förbättras genom en
genare busslinjesträckning samt tätare pendeltågsavgångar. Detta innebär att
restiden sannolikt förkortas men minskar inte antalet byten mellan trafikslag
och trafiklinjer, vilket är motionärernas intention.
Förvaltningen instämmer därför i motionärernas förslag att förutsättningarna
utreds för att inrätta den av motionärerna föreslagna busslinjen mellan
Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten Löwet). Om
en sådan utredning resulterar i att linjesträckningen genomförs föreslås att
driftkostnader för linjen inarbetas i kommande budget.
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AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 21 september 2006
avgett följande yttrande.
”Det finns i dag möjlighet att åka med pendeltåg mellan Sollentuna och
Upplands Väsby station. Mellan Vallentuna och Upplands Väsby finns en
tvärförbindelse.
Inför hösten 2006 kommer busstrafiken mellan Upplands Väsby station och
Löwenströmska sjukhuset att snabbas upp genom en genare linjesträckning.
Vidare kommer turtätheten att förbättras genom att dagens 30-minuters
trafik ersätts av 15-minuters trafik. Det innebär att man inte behöver ta
någon speciell avgång på pendeltåget för att passa till Löwenströmska
sjukhuset.
Busstrafiken mellan Vallentuna kommun och Upplands Väsby utökas under
kvällstid från och med hösten 2006.
Vi bedömer att kostnaden och efterfrågan inte står i proportion till varandra
för en linje som går direkt till närakuten vid Löwenströmska. Alternativa
färdvägar finns. Resande till en närakut har stora krav på snabbhet och
tillgänglighet. Det skulle medföra orimliga kostnader för att upprätthålla ett
sådant utbud.
Ärendet har även varit uppe hos norra regionstyrelsen som inte hade några
kommentarer.”
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Bilaga
Motionen
Den Närakut som sedan ett antal år är belägen vid Löwenströmska sjukhuset
har som främsta upptagningsområde Sollentuna, Upplands Väsby och
Sigtuna. Den vård som bedrivs där fungerar mycket bra och såväl patienter
som anhöriga är nöjda. Även vårdgivarna är mycket nöjda med den nu
fungerande organisationen.
Då är det emellertid beklämmande att tillgängligheten med kollektivtrafik
till Närakuten är så dålig. Att åka till närakuten på Löwenströmska från
någon plats i Sollentuna fordrar oftast mer än ett byte t.ex. mellan två
busslinjer och/eller mellan buss och pendeltåg. Det borde finnas någon
busslinje som medger att invånare i Sollentuna på ett enklare sätt kan nå
Närakuten vid Löwenströmska.
Detta skulle kunna lösas genom inrättande av en busslinje som trafikerar
sträckan mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset. Med rätt
placering av busshållplatser skulle invånare i Sollentuna och delar av
Upplands Väsby kunna nå denna busslinje med ett minimum av byten.
Eftersom invånarna i Upplands Väsby och Sollentuna numera skall vända
sig till Närakuten Löwet och/eller akuten vid Danderyds sjukhus i stället för
som tidigare akuten vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, skulle en
busslinje också förbättra tillgängligheten till Danderyds sjukhus.
Linjesträckningen skulle vara som följer:
Start vid Löwenströmska sjukhuset, därefter hållplatser vid Gamla Apoteket,
Vallentunavägen, Truckvägen, Rosendalsvägen, Sjukyrkoberget, Grimsta
By, Bollstanäs, Rotebro station, Forum, Norrvikens station, Häggviks
station, Malla Silverstolpes väg, Edsbergs centrum, Sjöberg, Rinkeby västra,
Mörby centrum och slutpunkt vid Danderyds sjukhus.
Med en linjesträckning enligt ovan kan hållplatserna nås med hjälp av nu
existerande busslinjer i Sollentuna och södra delar av Upplands Väsby. För
en person som bor i detta område och som vill åka till Närakuten Löwet
skulle högst ett byte räcka. Linjesträckningen skulle ta c:a en halvtimme att
köra och den skulle vara trafikerad mellan kl. 06:00 och 23:00 med hänsyn
till öppettiderna på Närakuten Löwet.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att landstingsfullmäktige beslutar:
att inrätta en busslinje för trafik mellan Löwenströmska sjukhuset och
Danderyds sjukhus enligt intentionerna i denna motion.
Stockholm den 23 november 2005

Bo Johansson

Rolf Bromme

