
 

Fråga till UKF:s resp. kommunstyrelsens ordförande 

Hans Lindberg: 

 

Har S gjort en kursändring gällande 

tillgängligheten i kollektivtrafiken till 

förmån för funktonsnedsatta och 

personer med barnvagn? 

Till Umeå kommunfullmäktige 

2016-01-21 

 

I veckans VK 2016-01-18 gör Andreas Lundgren (S), ordförande 

i IFN/Funktionshinderrådet samt ersättare i UKF ett utspel om att det 

behövs mer utrymme för funktionshindrade och barnvagnar på bussarna i 

lokaltrafiken, vilket Vänsterpartiet lyft fram i flera års tid och helhjärtat 

stöder.  

S verkar ha gjort en kursändring jämfört med 

upphandlingsprocessen 2014 då S stoppade Vänsterpartiets krav på 

utökade platser för barnvagnar och rullstolar i bussarna. Senast V lyfte 

frågan om bättre tillgänglighet i kollektivtrafiken var i december 2015 i 

samband med KS uppdragsplan, då S röstade emot vårt förslag.  

 Om kursändringen är ett faktum så betyder det att vi nu har 

majoritet för ökad tillgänglighet på kollektivtrafikens bussar! För V är 

det en högt prioriterad fråga att i samverkan med bussförarna, 

Funktionshinderrådet och funktionshinderrörelsen se till att förbättra 

tillgängligheten för cykelkärror, barnvagnar, rullatorer, permobiler och 

andra hjälpmedel som idag inte ryms på Umeås lokalbussar.   

 

Det är naturligtvis bra att ordförande för både IFN och 

Funktionshinderrådet insett att utrymmet i bussarna för rullstolar och 

barnvagnar är alldeles för litet. Det är ett sent uppvaknande från S i 

denna fråga och vi hoppas att S nu är redo att ändra sin tidigare negativa 

inställning till att utöka ytorna så att alla resande kan komma med på 

bussen. Många Umebor vet av egen erfarenhet att bussen inte finns till 

för alla som behöver mer plats. Många resande blir dagligen väntande i 

kylan med hoppet att kanske få plats på nästa buss, eller tvingas ordna 

med taxi eller bilskjuts för att kunna göra sin resa. Om S nu ändrat 

inställning till bättre och större utrymme för rullstolsburna och andra så 

är vi i V villiga att gemensamt göra de förändringar som krävs. 

 

Vänsterpartiet frågar därför: 

 

- Kommer du att verka för en förändring av avtalet mellan 

Transdev (tidigare Veolia/Connex) och Länsstyrelsen för att få till 

stånd fler platser för barnvagnar, rullstolar och andra hjälpmedel i 

Umeås lokalbussar? 

 

Lasse Jacobson 

Vänsterpartiet
 


