Förlängning av försöket med buss till Vallkärra och Stångby
I augusti 2019 drog Skånetrafiken in förlängningen av busslinje 3 till Stångby med
motiveringen att det räckte med tåg för att tillgodose ortens behov av kollektivtrafik. Vi anser
att den bedömningen är helt felaktig.
Idag bor ca 2000 personer i Stångby, men inom ett antal år kan byn ha upp emot 5000
invånare enligt kommunens utbyggnadsplaner. Stångby är för närvarande ett av kommunens
biltätaste områden och det krävs därför en attraktiv kollektivtrafik för att minska bilberoendet.
Alla resenärer från Stångby ska dessutom inte till Lund C, bland annat har skolelever ett
behov av andra hållplatser. Vallkärra som ligger mellan Lund och Stångby saknar tågstation
och behöver därför busstrafik för att de boende ska kunna ta sig till staden med
kollektivtrafik.
Med bakgrund av ovanstående faktorer fattade tekniska nämnden i mars 2020 beslut om att
under ett års prövotid betala för tilläggstrafik till och från Stångby med den sträckning som
gamla linje 21 hade. Denna försöksperiod har varat från december 2020 och kommer att pågå
till december 2021. Tyvärr kommer i princip hela försöksperioden sammanfalla med
coronapandemin. Under pandemin har antalet resor med kollektivtrafik störtdykt med
anledning av de restriktioner och rekommendationer som funnits. Det kommer därför inte
vara möjligt att göra en realistisk utvärdering av försöket nu i december och vi anser att
försöksperioden därför bör förlängas i ytterligare ett år.
Samtidigt anser vi att slutmålet är att busslinjen ska bli en del av Skånetrafikens ordinarie
trafikutbud och inte permanent hanteras genom tilläggsköp från kommunen.
Vi yrkar:
Att försöket med busstrafik till Stångby förlängs i ytterligare ett år
Att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att förhandla fram ett tillköp med Skånetrafiken
Att nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om utökad driftsram för finansiering av
förlängningen
Att en utvärdering sker efter den förlängda försöksperiodens slut
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