Reservation mot kommunfullmäktiges beslut den 18.12
2017 att inte bifalla Danderydscenterns motion om att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att skriva till och
uppvakta Landstingets trafikförvaltning för att få till
stånd en lösning på hur de boende i Danderyd, som fått
försämrad bussförsörjning, kan tillgodoses till exempel
genom mindre matarbussar.
Danderydscenterns ledamöter reserverar sig mot fullmäktiges beslut
till förmån för Siv Sahlströms (C) yrkande:
att bifalla Danderydscenterns motion om att besluta ge
kommunstyrelsen i uppdrag
att skriva till och uppvakta Landstingets trafikförvaltning i
avsikt att få till stånd en lösning på den uppkomna situationen
genom att till exempel använda små matarbussar, som kör
kortare sträckor.

Bakgrund
Ovan nämnda motion väcktes i kommunfullmäktige den 6 mars
2017. I svaret på motionen står följande ”Motionen har remitterats
till tekniska nämnden som i sitt svar framför att tekniska kontoret
sedan länge har en kontinuerlig dialog med Landstingets
trafikförvaltning angående trafiksituationen i Danderyd.
Avstämningsmöten mellan Danderyds kommun och
trafikförvaltningen genomförs två gånger per termin. På dessa
möten har tekniska kontoret under ett flertal år (min kursivering)
tydliggjort kommunens starka önskan att komplettera
kollektivtrafiken med både mindre bussar och en generellt bättre
busstrafik i hela kommunen.”
”Kommunledningskontoret framför, i likhet med tekniska nämnden,
att det vore bra med mindre bussar för matartrafik och att detta
framförs i kontinuerlig dialog med landstingets trafikförvaltning.”

Slutsats
Vi har inte skäl att ifrågasätta tekniska kontorets uppgifter, att man
”under ett flertal år tydliggjort...” . Vi har inte heller anledning att
tvivla på att kommunledningskontoret tycker att det vore bra med
mindre bussar för matartrafik och att man framför detta i
”kontinuerlig dialog med landstingets trafikförvaltning”.
Vi konstaterar emellertid det för alla uppenbara: alla dessa möten
och kontakter har inte lett till något resultat. Matarbusstrafiken är en
viktig fråga för ett stort antal Danderydsbor. Den omläggning som
ägt rum innebär att många som tidigare åkte kommunalt tvingas ta
egen bil. Föräldrar måste skjutsa sina barn i större utsträckning, och
en del får helt enkelt svårt att överhuvudtaget ta sig ut. Det har
sammantaget blivit stora problem för många Danderydsbor.
Det här är en utveckling som även strider mot Danderyds strävan att
underlätta för Danderydsborna att av miljöskäl kunna åka
kollektivt. Hela tunnelbanesystemet bygger för övrigt på att det ska
finnas lättillgängliga matarbussar till stationerna.
Det duger inte för kommunledningen att sitta med armarna i kors.
Det är för oss obegripligt att majoriteten inte ingriper i detta. Som
framgår av ovanstående yrkande i motionen, föreslog vi att
kommunstyrelsen ska ta över frågan. Det är hög tid för en
förhandling med landstinget på högsta politiska nivå.
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