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Liberalerna
2017-04-03
Till Kommunfullmäktige

i Sundsvalls kommun

Motion om åtgärder för att öka resandet med kollektivtrafik
Vi föreslår kommunfullmäktige

besluta:

att som en försöksverksamhet införa enhetstaxa på alla bussresor med destination inom kommunen
att införa ungdomsrabattkort

för bussresor inom kommunen av ungdomar skrivna inom Sundsvalls kommun.

Bakgrund
Sedan 2014 har bussresandet inom Sundsvalls kommun minskat, både vad gäller stadsbussarna men också
mellan Njurunda-Sundsvall Timrå. Samtidigt ser vi endast en marginell minskning av bilresandet. Sundsvalls
kommun är stor till ytan varför en större del av befolkningen bor utanför det område som täcks in av den
service som stadsbusstrafiken levererar. I stället sker den största andelen av resorna inom kommunen med
personbil. För att minska på bilåkandet är vi Liberaler övertygade om att det långsiktigt är mer effektivt med
positiva stimulansåtgärder for att få t1er att åka kollektivt än att skapa hinder tor privatbilismen.
Förslag
Våra förslag syftar till att öka andelen resor som sker med kollektivtrafik inom Sundsvalls kommun. För att
så långt möjligt göra det mer attraktivt att nyttja kollektivtrafiken vill vi införa en enhetstaxa för alla
bussresor som sker inom kommunen, dvs. att alla turer har samma taxa oavsett om det är stadstrafik eller
landsbygdstrafik. Det är en satsning på miljösmart kollektivtrafik och samtidigt en satsning på kommunens
ytterområden och landsbygd. Eftersom detta är en satsning vars samtliga konsekvenser inte blir tydliga
förrän efter en period är det lämpligt att driva satsningen som en torsöksverksamhet som därefter utvärderas
innan det pennanentas eller förändras.
Dessutom vill vi satsa på det sedan Hera år omdiskuterade ungdomskortet för busstrafik inom kommunen,
motsvarande hundralappen för pensionärer, nu till slut genomförs. Detta ger t1era positiva effekter, dels tor
att våra ungdomar som bor utanför stadsbussnätet till ett vettigt pris kan ta sig till olika verksamheter, dels
därför att det också tidigt gör ungdomarna vana vid att se kollektivtrafiken som ett förstahandsval, dels
därför att det tydligt visar hur vi i Sundsvall vill utveckla hela kommunen och skapa tillgänglighet oavsett
var man bor.
Liberalerna i Sundsvalls kommun

Stefan Falk, gruppledare

