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Interpellation av Lars Dahlberg (S) om missnöjet
med neddragningarna i sommartidtabellen
Under sommaren har insändarsidor och reportage i lokaltidningar visat på ett stort
missnöje med sommartidtabellen. Vissa resenärer har till och med startat upprop och
namninsamlingar mot SL:s sommartidtabell. Vi har som ledamöter i SL:s styrelse fått
både e-post och samtal av trogna SL-resenärer som varit arga och ledsna. Inte sällan
har de varit äldre utan bil som i många år litat på att det går bra att resa med SL även
på sommaren.
Bakgrunden är den att turtätheten minskats på flera busslinjer i och med
sommartidtabellen. I flera fall har trafiken helt utgått på kvällstid.
Vi tror att det är viktigt att upprätthålla åtminstone en mininivå på kvällstid på många
linjer även om antalet resenärer vissa tider inte ensamt motiverar det. Om man inte
kan lita på att man kan ta bussen hem på kvällen när man åker i väg på eftermiddagen
väljer man annars bort kollektivtrafiken helt och hållet till förmån för bil. Då sjunker
antalet resenärer även på andra tider och risken är stor att man tar det till intäkt för
ytterligare nedskärningar i turtäthet.
Informationen inför försämringarna i sommartidtabellen verkar vidare ha varit
mycket bristfällig. Många resenärer blev överrumplade och stod där med ett säsongseller månadskort som de i praktiken upplevde att de inte hade någon nytta av.
För SL är det givetvis starkt negativt för varumärket att få sådan negativ publicitet
som denna sommar.
Med anledning av ovanstående frågar jag trafiklandstingsrådet:
1. Tycker du det är rimligt att en linje som normalt trafikeras med flera turer per
kväll helt upphör med kvällstrafik under sommaren?
2. Vilka åtgärder har du vidtagit med anledning av den bristfälliga informationen
till de berörda resenärerna om de kraftiga trafikförsämringarna i
sommartidtabellen?
3. Vilka åtgärder tänker du föreslå SL-styrelsen i samband med beslut om
trafikutbud för att undvika en tråkig repris kommande sommar?
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