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Allianspartierna och FörNyaLund vill utreda kollektivtrafiken
Allianspartierna och FörNyaLund föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att en
utredning tillsätts om bättre kollektivtrafik i hela Lunds kommun.
Utredningsarbetet ska ledas av en politiskt tillsatt styrgrupp med 11 ledamöter, där
samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige är representerade.
Utredningen ingår i den överenskommelse om politiskt samarbete i enskilda frågor,
som Allianspartierna träffade med det nya kommunpartiet FörNyaLund efter höstens
val.
Det är viktigt, framhåller man i skrivelsen till kommunstyrelsen, att skapa hållbara
lösningar som stärker kollektivtrafikens kapacitet. En utbyggd kollektivtrafik medför,
oavsett tekniklösning, förändringar i den fysiska miljön och investeringar. Därför
behövs ett breddat och fördjupat underlag med karaktär av ”second opinion” på
tidigare utredningar.
Utredningens utgångspunkt är att den är teknikneutral och ska innehålla
rekommendationer till beslut för den framtida kollektivtrafiken i hela Lunds kommun.
I arbetet ska man ta fasta på den senaste forskningen inom området och genomföra
utredningen i samverkan med akademin, Region Skåne, näringslivet och relevanta
myndigheter.
Den utsedda ”Styrgruppen för kollektivtrafikutredningen” ska precisera de närmare
direktiven. Kommunkontoret ska stödja arbetet och styrgruppen anlitar konsulter för
arbetet. Eftersom utredningen också ska granska tidigare utredningsresultat ser man
det som en fördel att ta hjälp av expertis som inte tidigare har anlitats.
I uppdraget ingår även att få till stånd en demolinje med eldrivna bussar som en del av
det befintliga stadsbussnätet.
Styrgruppen föreslås ta initiativ till medborgardialog och hearings. En budget ska
läggas fram av styrgruppen, vars arbete ska avslutas och redovisas för
Kommunstyrelsen senast vid utgången av år 2016.
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Kommentarer:
Christer Wallin (M):
-

Jag ser gärna att de rödgröna ansluter sig till vårt förslag om en
förutsättningslös kollektivtrafiksutredning. Det finns ingen anledning att hasta
fram spårvägen, säger Christer Wallin (M), oppositionsråd.

Philip Sandberg (FP):
-

Med tanke på att utbyggd kollektivtrafik sannolikt kräver betydande
investeringar vore det oansvarigt att inte ta fram ett fördjupat beslutsunderlag,
säger Philip Sandberg (FP), oppositionsråd.

Inga-Kerstin Eriksson (C):
-

Vårt förslag innebär att utredningen ska titta på kollektivtrafiken i hela Lunds
kommun. Det är naturligt eftersom trafiksystemet i kommunen hänger ihop,
säger Inga-Kerstin Eriksson (C), partiföreträdare.

Torsten.Czernyson (KD):
-

Det ställs allt större krav på kollektivtrafiken och utvecklingen måste ske i
dialog med medborgarna. Vi måste även stå öppna för nya trafiklösningar som
kan gagna medborgarna och underlätta rörligheten inom kommunen.
Förbättrade kommunikationer ska bidra till ökad rörlighet till jobb, säger
Torsten Czernyson (KD), partiföreträdare.

Anne Landin (FNL):
-

Utredningen ska leverera tysta, bekväma och klimatsmarta trafiklösningar,
som ger mest nytta för våra skattepengar, oavsett om de kommer från
kommunen, regionen eller staten. Med en öppen utredning får lundaborna
chans till insyn och kan påverka planeringen av kollektivtrafiken för hela
Lunds kommun inklusive tätorterna, säger Anne Landin, partiföreträdare

Ytterligare upplysningar
Kontaktuppgifter:
Alliansen
Christer Wallin (M)
e-post: christer.wallin@lund.se
mobil: 0709-43 27 27
Philip Sandberg (FP)
e-post: philip.sandberg@folkpartiet.se
mobil: 0721-94 05 53
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Inga-Kerstin Eriksson (C)
e-post: inga-kerstin.eriksson@lund.se
mobil: 0705-78 05 25
Torsten Czernyson (KD)
e-post: Torsten.czernyson@lund.se
mobil: 0707-31 62 36
FörNyaLund
Sverker Oredsson, ordförande
e-post: sverker.oredsson@hist.lu.se
tel: 046-33 55 60
Anne Landin, ordförande fullmäktigegruppen.
e-post: anne.landin@construction.lth.se
mobil: 0705- 22 77 40
Bakgrund
FörNyaLund är ett nytt politiskt parti i Lund, som bildades så sent som i januari 2014. Partiet
är sprunget ur Aktionsgruppen för ett Spårvägsfritt Lund, som fortsatt är en fristående
organisation som arbetar för alternativa lösningar av Lunds kollektivtrafik.
Vid kommunalvalet den 14 september i år fick FörNyaLund 6,37 % av rösterna och fyra
mandat i kommunfullmäktige. Allianspartierna samlade 25 mandat (Moderaterna 13,
Folkpartiet 7, Centerpartiet 3 och Kristdemokraterna 2). I kommunfullmäktige erhöll
Socialdemokraterna 15 mandat, Miljöpartiet 9, Vänsterpartiet 5, Sverigedemokraterna 5 och
Feministiskt Initiativ 2 mandat.
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