
Svar på interpellation från Lena Staf (V) angående antalet turer med
pendeltåg:

Människors möjlighet att ta sig till och från sitt arbete samt möjlighet att delta i olika
former av aktiviteter på fritiden är oerhört viktigt för att vardagspusslet ska fungera
och livet kännas meningsfullt. Till detta hör även möjligheten att ha ett tillförlitligt
system där man inte bara vet vilka tåg som borde gå utan vet att dessa tåg verkligen
går i enlighet med turtidtabellen.
Detta är en fråga av stor vikt för att man ska se kollektivtrafik som ett självklart val
samt för att få vardagen att fungera.
Här anser jag att det fortfarande finns ett arbete att göra, från trafikutförarens sida, då
tåg under vissa perioder i för stor utsträckning står utan förare eller dras med
förseningar på grund av signalfel.

Frågor:
1. Vad har majoriteten S + M i Gnesta gjort för att se till att den här frågan kommit
upp på dagordningen under innevarande år i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet?

Från majoriteten har vi vid flertalet sammanträden i kollektivtrafikmyndigheten haft
samtal kring det utbud som finns för våra invånare samt robustheten i det
kollektivtrafiksystem vi nu har. Vi arbetar här för att få fram ett utbud som är så brett
som möjligt där våra tåg kompletterar varandra för att skapa möjligheter till resande
såväl vardagar som helgdagar.

2. Vilka förslag och vilken planering har majoriteten S + M för att ta upp frågan nu
och inför vintern?

Vi har vid flertalet sammanträden i kollektivtrafikmyndigheten samt i de
planeringsmöten som sker mellan kommunens samhällsplaneringsavdelning och
kollektivtrafikmyndighetens tjänstemän fört samtal kring utbudet av tåg, av båda våra
tågslag, samt påtalat vikten av att de tåg som planeras går i en tidtabell då flest
människor efterfrågar möjligheten att resa kollektivt och att de tåg som finns i tabellen
verkligen går, går i tid och kommer fram i tid. Allt för att människor ska kunna planera
sin vardag och kunna lita på tjänster som trafikutövarna har ansvar för.

Vi ser här positivt på det utökade antalet turer vi fick till stånd under föregående
planperiod samt att de avgångar som nu finns i årets nya tabell i större utsträckning
än tidigare är anpassade utifrån de önskemål våra pendlande invånare efterfrågat.
Exempelvis de sena avgångar som nu trafikerar helgkvällar möjliggör att man kan
delta i kvällsaktiviteter och sedan ta sig hem sent på kvällen.

Utifrån efterfrågan och ekonomiska förutsättningar ser vi positivt på ett ökat resande
och ett utökat utbud av avgångar.
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