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Interpellation av Erika Ullberg (S) om busskaoset i
norrort
Arrivas övertagande av busstrafiken i norrort har varit kantat av problem och
klagomål. Resenärerna har drabbats hårt av förseningar, trängsel och uteblivna turer.
Resenärerna har haft ändlösa berättelser om en trafik som helt verkar ha havererat.
Samtidigt vittnar busschaufförerna om en arbetsmiljö som har är oacceptabel. Det är
en ohållbar situation för både anställda och resenärer. Förtroendet för SL äventyras
och i slutändan riskerar en usel arbetsmiljö även trafikanternas säkerhet.
Frustration kring flera av busslinjerna är enorm. Det har till och med startats
kommunala bussinitiativ för att få invånarna till sitt arbete och skolbarnen till sina
nationella prov. Ekonomiskt innebär busskaoset en påtaglig påfrestning för alla
inblandade. Detta är självklart inte rimligt. Busspendlarna måste få en hållbar
resandesituation. Det är trevligt att SL i ett öppet brev ber resenärerna ha tålamod
och att använda sig av resegarantin – men det är ingen lösning på problemen. Att
använda sig av resegarantin innebär att resenären måste ligga ute med egna pengar
och det är inte möjligt för alla. Framför allt inte när bussen återkommande är kraftigt
försenad och överfull under flera veckor och månaders tid.
SL:s varumärke har knappast förstärkts av den senaste tidens händelser. Oavsett vem
som vinner anbud och driver trafikverksamheten så har vi som beställare ett ansvar
att se till så att det fungerar. Det är nu därför mycket angeläget att SL agerar och det
måste också tas ett politiskt ansvar för att säkerställa fungerande trafik nu och i
framtiden.
Mot den bakgrunden vill jag rikta följande frågor till trafiklandstingsrådet:
•
•
•
•
•

Är du nöjd med trafikövertagandet inom E20-avtalet för busstrafiken i
norrort?
Vilka åtgärder har genomförts och kommer att vidtas för att lösa situationen
för resenärerna?
Vilka åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön för bussförarna?
Vilka lärdomar drar du politiskt av det som inträffat?
När kommer busstrafiken att vara punktlig i norrort?
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