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Motion angående inrättande av en samåkningsservice
Bakgrund
I resultatet från den resvaneundersökning, i form av en enkät, som Sorundanet genomförde
bland 1.500 kommuninvånare 2007, framkom det tydligt att många av kommunens invånare
upplevde många problem med att resa till och från samt inom kommunen med kommunala
färdmedel. De största svårigheterna var risk för förseningar, bristande turtäthet, att
förbindelserna inte passar med varandra och att det inte finns några kollektiva färdmedel alls
dit man vill/behöver resa. P.g.a. detta resultat, men också beroende på att många invånare
tvingas till bilåkning p.g.a. farliga vägar i kombination med avsaknaden av cykelvägar, har
Sorundanet diskuterat olika lösningar för att försöka hjälpa kommuninvånarna att kunna resa
på ett mer effektivt och samtidigt mer miljövänligt sätt utan bilåkandet ökar, utan snarare i
syfte att minska antalet resor med bil. Vårt förslag är att kommunen inrättar en
samåkningsservice, d.v.s. en hemsida där man kan anmäla när, varifrån man vill åka och vart
samt att man har platser över i bilen vissa tidpunkter och vissa sträckor, för att möjliggöra
samåkning. Vi är säkra på att det är många, som bor grannar, som inte vet om varandras
resvanor och som skulle kunna samåka, och det finns säkert även personer på samma
arbetsplats, som bor i samma område utan att känna till det. Ett exempel på en kommun som
har startat samåkningsservice är Olofströms kommun. Med en motsvarande lösning i
Nynäshamn, skulle tjänsten kosta ca10.000-13.500:- per år. En sådan samåkningsfunktion
skulle vara en mycket fin service till kommunens invånare och skulle säkert också uppfattas
som en mycket positiv möjlighet av dem som funderar på att flytta till kommunen. Genom att
bjuda invånarna på en sådan service, skulle Nynäshamns kommun även kunna få god PR och
visa ett gott exempel för andra kommuner på bra åtgärder för miljön.
Syfte
Syftet med denna samåkningsservice är att kommunens invånare skulle kunna resa till och
från samt inom kommunen på ett snabbare, effektivare, mer ekonomiskt och miljövänligt sätt
genom att samåka med andra.
Yrkande
Sorundanet yrkar att
1. kommunen ordnar en samåkningsservice, antingen i egen regi eller i samarbete med
någon. Denna samåkningsservice ska kunna nås via kommunens hemsida, där
kommunens invånare kostnadsfritt kan anmäla när de vill åka, varifrån och vart och de
som har platser över i bilen kan ange restider och sträckor, då de kan tänka sig att ta
passagerare för samåkning. På det sättet kan invånare som kan samåka med andra få
kontakt med varandra.
2. kommunen marknadsför denna samordningstjänst, så att invånarna får kännedom om
den.
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