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Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde
Tid:

2018-11-30 kl. 09:30-12:30

Plats:

Rum Söderslätt, Skånetrafiken, Hässleholm

Beslutande
Stefan Svalö (S), ordförande
Cristina Glad (L), 2:e vice ordförande
Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande
Christer Akej (M)
Klara Twete (S)
Lars Nyström (SD)
Emma Köster (M), tjänstgörande ersättare för Carina Wutzler (M)
Ove Johansson (MP)
Lars Hansson (C)
Ingela Andersson (S)
Helena Winter (MP), tjänstgörande ersättare för Vakant (S)
Ersättare
Jörgen Grubb (SD)
Tommy Augustsson (S)
Henrik Silfverstolpe (L)
Anita Lata (S)
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
Tonni Andersson (SD)
Övriga
Linus Eriksson, trafikdirektör
Jens Listrup, stf trafikdirektör
Ulf Welin, stabschef
Jonas Nilsson, politisk sekreterare för (S)
Sara Wettergren, politisk sekreterare för (L)
Anna Appelgren, sekreterare

Postadress: 281 83 Hässleholm
Besöksadress: Andra Avenyn 7, Hässleholm
Telefon (växel): +46(0)451288400 Fax: +46(0)451288401
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum

2018-11-30
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§ 67 Val av justeringsperson

Cristina Glad (L) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 68 Trafikdirektören informerar

1.
2.
3.
4.

Resultat
Information om in-och utfasning av biljettsystem
Tillbakablick på mandatperioden
Information om system 3

§ 69 Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer 1800360

Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger rapporterna till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut enligt bilagda sammanställningar sedan
föregående nämndsammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-21
2. Sammanställning av delegationsbeslut 2018-10-18 - 2018-11-16
3. Sammanställning av delegationsbeslut enligt Lag om färdtjänst och
4. Lag om Riksfärdtjänst 2018-10-01-2018-10-31

§ 70 Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer 1800390

Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående nämndssammanträde
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-22
2. Inkommandelista 2018-10-18-2018-11-16

Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden

Datum

2018-11-30
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§ 71 Bussdepå Helsingborg - övertagande av ägandeandel
Diarienummer 1802126

Kollektivtrafiknämndens beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige beslutar att Region Skåne övertar Helsingborgs
Stads aktieandel i Busspunkten i Helsingborg AB. Andelen omfattar
26 av totalt 100 aktier till ett värde av 26 000 kronor.
Sammanfattning
Region Skåne är en av tre delägare i bolaget Busspunkten i Helsingborg AB.
Helsingborgs Stad har erbjudit Region Skåne att överta deras aktieandel i
bolaget, till ett värde av 26 000 kr.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-25
2. Aktieägaravtal bussdepån Hbg

§ 72 Ny ersättningsmodell för fria resor i den allmänna
kollektivtrafiken för färdtjänstkunder
Diarienummer 1802141

Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att ta fram ett
förslag på ny ersättningsmodell för fria resor i den allmänna
kollektivtrafiken för färdtjänstkunder.
2. Uppdraget återrapporteras till kollektivtrafiknämnden senast den 30
juni 2019.
Sammanfattning
Nuvarande modell för ersättning för fria resor i den allmänna
kollektivtrafiken för färdtjänstkunder behöver uppdateras för att bättre
spegla det faktiska resandet i kundgruppen. Kollektivtrafiknämnden ger
trafikdirektören att ta fram ett förslag på ny ersättningsmodell. Arbetet med
en ny ersättningsmodell ska främja Region Skånes långsiktiga mål, att
samtliga skånska kommuner ska vara anslutna till regionens färdtjänst, så att
en skatteväxling kan genomföras.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-20

Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden

Datum

2018-11-30
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§ 73 Upphandling av spårvagnsdepåbyggnad i Lund - Tilldelning av
medel
Diarienummer 1800681

Kollektivtrafiknämndens beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige att:
1. Regionfullmäktige tilldelar medel innebärande en ekonomisk ram
om 170 miljoner kronor för upphandling och uppförande av
spårvagnsdepåbyggnad i Lund.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Cristina Glad (L), Christer Akej (M), Lars Hansson (C), Emma Köster (M)
och Lars Nyström (SD) avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckningar
Cristina Glad (L), Christer Akej (M), Lars Hansson (C), Emma Köster (M)
och Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) lämnar bifogad anteckning till
protokollet.
Lars Nyström (SD) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Projektering av spårvagnsdepå är klar och vid upphandling av
generalentreprenad har inga anbud inkommit. Projektet har därför
projekterat för ett genomförande i två steg. Steg ett omfattar upphandling av
markentreprenad, där upphandlingen är genomförd. Steg två omfattar
uppförandet av själva depåbyggnaden. Projektet begär medel för att kunna
gå vidare med entreprenaden i syfte att uppföra depåbyggnaden.
Regionstyrelsen tilldelas medel innebärande en ekonomisk ram om 170
miljoner kronor så att projektet kan genomföras.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-29

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 74 Upphandlingsplan 2019
Diarienummer 1802214

Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden fastställer Upphandling T1 2019.
2. Kollektivtrafiknämnden uppdrar till presidiet att fastställa mål och
riktlinjer för nämnda upphandlingar och fatta tilldelningsbeslut.
3. Kollektivtrafiknämnden uppdrar till trafikdirektören att inom ramen
för ovan fastställda riktlinjer, samt direktiv och riktlinjer i Region
Skåne, genomföra upphandlingar och teckna avtal.
Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden
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Sammanfattning
Upphandling T1 2019 beskriver behov av varor och tjänster.
Upphandlingarna överstigen den fastställda delegationsordningens övre
beloppsgräns.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-07
2. Upphandling T1 2019

§ 75 Strategi återförsäljare för Skånetrafiken
Diarienummer 1800674

Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden fastställer strategi för återförsäljare för
Skånetrafiken.
2. Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att teckna
försäljningsavtal med återförsäljare.
3. Skånetrafiken ska föra dialog med kommunerna gällande placering
av återförsäljare.
Sammanfattning
Dagens Serviceombud och Ombud kommer att omvandlas till Återförsäljare
som alla erbjuder fullt sortiment. Det kommer att finnas minst en
återförsäljare i varje skånsk kommun.
Yrkanden
Stefan Svalö (S) yrkar bifall till reviderat förslag från ordförande
innebärande att Skånetrafiken ska föra dialog med respektive kommun när
det gäller placering av återförsäljare.
Christer Akej (M) yrkar bifall till ordförandes reviderade förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att
kollektivtrafiknämnden beslutar i enlighet med det.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-29
2. Bilaga 1) Så här köper man biljett
3. Bilaga 2) Förteckning ÅF
4. Bilaga 3) Återförsäljare Skånetrafiken 2020

§ 76 Effektivisering av Skånetrafikens lokaler i Hässleholm
Diarienummer 1802269

Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden beslutar godkänna effektiviseringsåtgärderna innebärande en ombyggnad av Skånetrafikens lokaler i
Hässleholm.
Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden

Datum

2018-11-30

6 (8)

Reservationer
Cristina Glad (L), Christer Akej (M), Lars Hansson (C) och Emma Köster
(M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Lars Nyström (SD) reserverar sig till förmån för yrkandet från Cristina Glad
(L) m.fl.
Sammanfattning
I samband med att Skånetrafiken koncentrerar ytterligare delar av
verksamheten till Hässleholm genomförs en översyn av befintligt
lokalbestånd. Lokaler i Helsingborg avyttras medan lokalerna i Hässleholm
byggs om för att motsvara framtida behov.
Yrkanden
Cristina Glad (L) yrkar, med instämmande av Christer Akej (M), Lars
Hansson (C) och Emma Köster (M) att ärendet ska återremitteras för att
kunna kompletteras med bättre underlag och med hänsyn till budget.
Ordföranden Stefan Svalö (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kollektivtrafiknämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs av Cristina Glad (L) och kollektivtrafiknämnden
fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja.
Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.
Ja-röster ges av: Nicklas Ljungström (MP), Klara Twete (S), Ove Johansson
(MP), Ingela Andersson (S), Helena Winter (MP) och Stefan Svalö (S).
Nej-röster ges av Cristina Glad (L), Christer Akej (M), Lars Hansson (C),
Emma Köster (M) och Lars Nyström (SD).
Kollektivtrafiknämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, ordförandens
förslag, och finner att kollektivtrafiknämnden beslutar i enlighet med det.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-30
2. Ritningar

Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden

Datum
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§ 77 Initiativärende. Krisplan för evakuering av tågresenärer i Skåne
Diarienummer 1801868

Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger med godkännande informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Cristina Glad (L) och Henrik Silfverstolpe (L) har genom initiativärende
föreslagit att Trafikdirektören ska redovisa krisplanen för evakuering av
tågresenärer i Skåne. Ordföranden föreslår att informationen läggs till
handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-22
2. Initiativärende

§ 78 Resultatredovisning
Diarienummer 1701161

Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden godkänner och lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning
Verksamhetens resultat för perioden redovisas.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-14
2. Månadsrapport för oktober 2018

§ 79 Upphandling betalväxel (PSP) - Beslut om delegation
Diarienummer 1802270

Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden uppdrar till presidiet att godkänna
upphandlingsdokumentation och fatta tilldelningsbeslut rörande
upphandling av betalväxel.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Då avtal med nuvarande betalväxelleverantör (Klarna) upphör i december
2019, behöver en ny aktör upphandlas. Då ärendet är av uppkommen
karaktär behöver kollektivtrafiknämnden fatta ett delegeringsbeslut till
nämndens presidium.

Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-07

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.
____________________________________________________________
Vid protokollet

Anna Appelgren
Sekreterare
Justerat 2018-12-13

Stefan Svalö (S)
Ordförande

Region Skåne
Kollektivtrafiknämnden

Cristina Glad (L)
2:e vice ordförande

Reservation
10. Effektivisering av Skånetrafikens lokaler i Hässleholm
Diarienummer 1802269

Kollektivtrafiknämnden har i detta ärende beslutat att godkänna effektiviseringsåtgärderna
innebärande en ombyggnad av Skånetrafikens lokaler i Hässleholm. Ombyggnadskostnaderna
förväntas uppgå till maximalt 12 miljoner kronor. Finansieringen sker genom ett hyrespåslag som
belastar Skånetrafiken löpande under en femårsperiod. Samtidigt avyttras lokalerna i Helsingborg
innebärande en total besparing på 1,9 miljon kronor per år, varav hyreskostnaden uppgår till 1 miljon
kronor. Det innebär att driftsbudgeten påverkas negativ med 0,5 miljoner kronor från start och att det
efter 5 år uppstår en nettobesparing på 1,2 miljoner kronor om året.
Allians för Skåne yrkade på att ärendet skulle återremitteras för att återkomma med ett underlag som
mer specifikt visade på de olika kostnaderna. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till
förmån för eget yrkande.
För Allians för Skåne i kollektivtrafiknämnden, den 30 november 2018
Cristina Glad (L) 2:e vice ordförande
Christer Akej (M), ledamot
Lars Hansson (C), ledamot
Emma Köster (M), ledamot
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD), ersättare

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har ingått ett
formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk
samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade
mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

