Skrivelse till Värnamo Kommun om nya
Stadsbusstrafiken och trafik i östra delen.

Det ska vara enkelt för människor i vår kommun att på
olika sätt ta sig fram till sina arbeten, sina skolor, sin
sjukvård, sina föreningar, sina idrotts‐ och
kulturevenemang. En klimatsmart, hållbar och tillgänglig
kollektivtrafik är en viktig del i kommunens attraktivitet
och fungerande infrastruktur.
Till hösten kommer Stadstrafiken i Värnamo att utökas
med fler linjer, tätare turer, helgtrafik och elhybridbussar.
Vi föreslår att man också i samband med detta inför
avgiftsfria resor.
Vi påminner också om behovet av förbättrad
kollektivtrafik i östra kommundelen. Dialog lär pågå men
något resultat har ännu inte redovisats. Lämpligt att göra
det vid kommande KF, anser vi.

(S) Vision:
Värnamo, en
framtidskommun
för alla
Övergripande mål:
Jobb och framtidstro;
”Verksamheten i Värnamo Kommun
ska främja fler och bättre jobb”

Ansvar för kommande
generationer; ”Verksamheten i
Värnamo Kommun ska på ett
meningsfullt och långsiktigt hållbart
sätt främja trygg och skapande miljö”.

Pålitlig samhällsservice;
”Verksamheten i Värnamo Kommun
ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt
möta medborgarna”

Kollektivtrafiken gör det möjligt för fler människor att ta sig till och från bostaden. Bil och
cykel använder en del, men inte alla. En väl fungerande kollektivtrafik innebär också att
fler människor kan välja detta resande och därmed belastas inte miljön lika mycket med
enskilda bilar och behovet av parkeringsplatser.
Både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige har berättats om den unika satsning
som skall testas i Värnamo stad, stadsbusstrafik med klimatsmarta fordon. En
samverkan med bl.a. kommunen, länstrafiken/regionen och Volvo. Denna intressanta
satsning är vi politiskt överens om kommer att göra nytta. Den innebär också ett
omfattande arbete med att bygga en del nya hållplatser och öppna vissa bussgator,
kostnader som kommunen får stå för. I investeringsbudgeten finns pengar till detta.
Hösten 2017 skall det nya systemet vara på plats. Det blir en stor förändring mot
nuvarande. I samband med detta nya system anser vi att det åter är dags att diskutera
och göra det möjligt med avgiftsfria resor i denna busstrafik. Vi känner till att intern
diskussion förts angående att låta resorna vara avgiftsfria i början. Men vi tycker man
ska steget fullt ut. Förutom enklare för resenären slipper man bl.a. installera
betalningssystem i bussarna, en kostnad som sparas.
Vi påminner också om problemet med låg service inom kollektivtrafiken i östra
kommundelen. Efter införandet av Krösabussarna i västra kommundelen och våra
grannkommuner Gnosjö och Gislaved, utlovades att man skulle titta på en lösning för
östra delen. Vi har uppfattat att dialog förs, men vi har ännu inte sett något konkret
förslag eller information om vad nuläget är. En sådan uppdatering med åtgärdsförslag är
lämpligt att både Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får ta del av.
Värnamo den 6 december 2016
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