Kollektivtrafiknämnden
PROTOKOLL §§ 23-34
Datum

2020-04-17
1 (9)

Protokoll från Kollektivtrafiknämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-04-17 kl 10-12
Hotel Statt, Hässleholm

Beslutande
Carina Zachau (M), ordförande
Lars Hansson (C), 1:e vice ordförande
Andreas Schönström (S), 2:e vice ordförande, ej närvarande §§ 27-28 pga jäv
Christer Akej (M)
Christian Sonesson (M)
Karl Philip Nilsson (L)
Simon Diaz (KD)
Ulrika Thulin (S)
Tommy Augustsson (S)
Klara Twete (S)
Kami Petersen (MP)
Johan Wifralius (SD)
Lars Nyström (SD)
Ersättare
Alexander Svensson (M), tjänstgörande ersättare för Andreas Schönström (S),
§§ 27-28
Victoria Tiblom (SD)
Övriga
Linus Eriksson, trafikdirektör
Ulf Welin, Skånetrafiken
Jens Listrup, Skånetrafiken
Johan Gomér, Skånetrafiken
Emma Borin, Skånetrafiken, §§ 27-28
Patrik Engfors, Skånetrafiken, § 29
Helena Nanne, politisk sekreterare (M)
Emma Bruce, politisk sekreterare (S)
Henrik Bergman, nämndsekreterare

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum

2 (9)

2020-04-17

§ 23 Val av justeringsperson
Ulrika Thulin (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 24 Verksamhetsinformation
•
•
•

Resultatredovisning
Åtgärder i anledning av Covid-19
Medborgardialog, planering

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2019-POL000044
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut enligt bilagda sammanställningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-09
2. Sammanställning av delegationsbeslut 2020-03-05--2020-04-08
3. Sammanställning av delegationsbeslut enligt Lag om färdtjänst och Lag
om riksfärdtjänst 2020-03-01--2020-03-31
4. Delegationsbeslut Införande av tillfällig biljettyp ”7-dagarsbiljett”, 202004-01
Delegationsbeslut i Kollektivtrafiknämndens beredningsutskott
1. Upphandling av busstrafik 2021 och 2022 - Avtal Österlen Upphandlingsdokumentation, 2020-03-12

§ 26 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2019-POL000045
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-09
2. Inkommandelista och handlingar 2020-03-03--2020-04-07
3. Granskning av färdtjänst – kommunsamverkan - sammanfattande rapport
(rapport nr 24 – 2019)
4. Granskning av nämndernas arbete med medborgardialog och
regionstyrelsens uppsikt inom området (rapport nr 22 – 2019)
5. Kompetensförsörjningsplan 2020, Personalnämnden 2020-03-04 § 15
6. Initiativärende (SD) - Rapportering till nämnden om trygghetsrelaterade
incidenter 2020-04-16

§ 27 Begäran om medel för bussdepåer
Ärendenummer: 2020-POL000146
Kollektivtrafiknämndens beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen tilldelar 225 miljoner kronor ur redan beslutad
investeringsplan för depåetablering för fortsatt planering och anskaffning av
bussdepåer i Malmö.
Protokollsanteckning
På grund av jäv deltar inte Andreas Schönström (S) i handläggningen i detta
ärende.
Sammanfattning
I enlighet med storstadsavtalet och avsiktsförklaringarna som tecknats
med Malmö stad planeras för nya bussdepåer. I investeringsplan för 2020 finns
medel avsatta för bussdepåer för kollektivtrafiknämnden att avropa
från regionstyrelsen. För att Regionfastigheter ska kunna fortsätta utreda
förutsättningarna för depåerna i Malmö, förvärva mark samt påbörja
projektering under 2020, behövs 225 miljoner kronor. Det nu aktuella behovet
ryms inom kvarvarande ram. Ytterligare avrop kommer i samband med att
arbetet fortskrider.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-27
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 28 Genomförandeavtal linje 8
Ärendenummer: 2020-POL000144
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden godkänner föreliggande genomförandeavtal för
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linje 8 och ger ordföranden i uppdrag att signera avtalet förutsatt att
Malmö stad fattar likalydande beslut.
2. Kollektivtrafiknämnden godkänner tilläggsöverenskommelsen och ger
ordföranden i uppdrag att signera överenskommelsen förutsatt att Malmö
stad fattar likalydande beslut.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna anmäler
reservation enligt bilaga.
Protokollsanteckning
På grund av jäv deltar inte Andreas Schönström (S) i handläggningen i detta
ärende.
Sammanfattning
I enlighet med Ramavtal 8 inom Sverigeförhandlingen ska parterna besluta om
genomförandeavtal. Detta genomförandeavtal beskriver respektive parts
åtagande och ansvarsområde för införande av eldriven MalmöExpress på linje 8
i Malmö. Beslutsärendet innehåller även en tilläggsöverenskommelse som
reglerar följdändringar i överenskommelsen om provisoriska åtgärder för
Malmöexpressen linje 8.
Yrkanden
Johan Wifralius yrkar avslag på ordföranden förslag.
Ulrika Thulin (S) och Lars Hansson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Johan Wifralius yrkande och
finner att kollektivtrafiknämnden har beslutat enligt ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-05
2. Genomförandeavtal för kollektivtrafikobjektet Malmöexpressen med
eldrift linje 8 Lindängen-Hermodsdal-Västra hamnen inom Ramavtal 8 storstad Malmö
3. Bilaga 1 - Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i
Malmö inom Ramavtal 8 - storstad Malmö
4. Bilaga 2 - MEX-standarder storstadspaket Malmö
5. Överenskommelse om provisoriska åtgärder för Malmöexpressen linje 8 inför trafikstart december 2021
6. Tilläggsöverenskommelse till överenskommelse om provisoriska åtgärder
för Malmöexpressen linje 8 - inför trafikstart december 2021
7. Karta linjedragning linje 85
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.
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§ 29 Presentation av utredning prismodell
Ärendenummer: 2020-POL000022
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden beslutar genomföra en lokal justering
medförande ett lägre pris på sträckan Vinslöv - Hässleholm.
2. Justeringen ska vara genomförd senast 2020-06-15.
3. Förvaltningen ska fortsätta bevaka utvecklingen av den nya prismodellen
och återkomma med förslag till förändringar där så är möjligt utan att
äventyra intäktsneutraliteten.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna anmäler
protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
På sträckan Vinslöv - Hässleholm görs en lokal justering som medför en
prissänkning på enkelbiljetten från 51 kr till 42 kr, samt en sänkning av period
30 dagar från 850 kr till 690 kr. Förändringen genomförs senast 2020-06-15.
Yrkanden
Andreas Schönström yrkar, med instämmande av Kami Petersen (MP), på
följande ändring av beslutspunkt 3:
Förvaltningen ska fortsätta bevaka utvecklingen av den nya prismodellen och
återkomma med förslag till förändringar där så är möjligt utan att äventyra
intäktsneutraliteten.
Ordföranden yrkar, med instämmande av Lars Hansson (C) och Christer Akej
(M), bifall på sitt förslag vad gäller beslutspunkt 1 och 2, och bifall till Andreas
Schönströms ändringsyrkande för beslutspunkt 3.
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag vad gäller beslutspunkt 1 och 2
tillsammans med Andreas Schönströms ändringsyrkande för beslutspunkt 3, och
finner att Kollektivtrafiknämnden har beslutat sålunda, enligt ovanstående
beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-01

§ 30 Allmän trafikplikt system 3
Ärendenummer: 2020-POL000145
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt för tågtrafik med
System 3 på sträckorna Helsingborg--Köpenhamn, Älmhult--Köpenhamn
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och Ystad--Köpenhamn.
Reservation
Kami Petersen (MP) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Skånetrafiken arbetar med införandet av ett nytt tågsystem, kallat System 3. För
att förvaltningen ska kunna slutföra en upphandling om trafikering krävs enligt
lag (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att, innan avtal tecknas, besluta
om så kallad allmän trafikplikt. Detta ärende avser det beslutet.
Yrkanden
Johan Wifralius (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Kami Petersen (MP) yrkar på återremiss av ärendet.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras, och finner att kollektivtrafiknämnden beslutat att
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att kollektivtrafiknämnden beslutat enligt ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-05
2. Beslutsunderlag från Planeringsenheten 2019-11-01

§ 31 Redovisning av utredning om reklam i kollektivtrafiken
Ärendenummer: 2020-POL000142
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger utredningen om reklam i kollektivtrafiken
till handlingarna,
2. Kollektivtrafiknämnden ger trafikdirektören i uppdrag att justera
riktlinjerna för reklam så att ett bredare spektrum av reklamsamarbeten
kan möjliggöras, i syfte att öka reklamintäkterna.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler reservation
enligt bilaga.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att se över
möjligheterna att öka förvaltningens intäkter genom reklam. Genom en
utvidgning av riktlinjerna för reklam kan sådana intäkter möjliggöras.
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Yrkanden
Andreas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Klara Twete (S) och Kami
Petersen (MP), avslag på ordförandens förslag.
Christian Sonesson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag avseende
beslutspunkt 1 och följande tillägg till beslutspunkt 2, ”i syfte att öka
reklamintäkterna”.
Ordföranden yrkar bifall till sitt förslag med Christian Sonessons
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag med Christian Sonessons tilläggsyrkande mot Andreas Schönströms avslag, och finner att kollektivtrafiknämnden beslutat enligt ordförandens förslag med Christian Sonessons
tilläggsyrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-22
2. Utredning - Reklam i kollektivtrafiken
3. Riktlinjer för innehåll infotainment

§ 32 Remiss. Regional kulturplan för Skåne 2021-2024
Ärendenummer: 2019-POL000112
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden fastställer yttrandet
avseende Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 enligt föreliggande
förslag.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler
protokollsanteckning enligt bilaga.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
och anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Den 13 februari beslutade Region Skånes kulturnämnd om en remissversion av
Regional kulturplan 2021-2024. Planen är ett regionalt planeringsverktyg och
ett underlag till dialog med staten, som pekar ut Region Skånes
utvecklingsfokus för att nå de nationella och regionala kulturpolitiska målen.
Kollektivtrafiknämnden har tagit del av remissversionen och har inga
synpunkter på densamma.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag
2. Remiss. Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 KTN, 2020-03-05
3. Remissversion av Regional kulturplan för Skåne
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 33 Granskning av attestrutiner och stöldbegärliga inventarier
(sakgranskning), rapport nr 23/2019
Ärendenummer: 2020-POL000155
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden överlämnar föreliggande yttrande till Region
Skånes revisorer.
Sammanfattning
Revisorerna har översänt Granskning av attestbehörigheter och stöldbegärliga
inventarier (sakgranskning) rapport nr 23-2019 till Kollektivtrafiknämnden för
yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-16
2. Yttrande KTN
3. Missiv -Granskning av Attestrutiner och stöldbegärliga inventarier
(rapport nr 23-2019)
4. Rapport -Granskning av Attestrutiner och stöldbegärliga inventarier
5. Sammanfattning
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 34 Direktupphandling Serviceresor beroende på covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000172
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden uppdrar till kollektivtrafiknämndens
beredningsutskott att fatta beslut om fastställande av
upphandlingsdokumentation för "Direktupphandling serviceresor
beroende på covid-19".
2. Kollektivtrafiknämnden uppdrar till trafikdirektören att fatta beslut om
tilldelning och efter utgången frist teckna avtal för ovanstående
upphandling.
Sammanfattning
Behovet av att kunna transportera resenärer med konstaterad eller misstänkt
smitta av covid-19 genom Skånetrafikens försorg ökar. Då det ökade behovet av
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sådana transporter bedöms ligga utanför ramen för befintliga avtal fattar
kollektivtrafiknämnden beslut om att genomföra en direktupphandling.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

Vid protokollet

Henrik Bergman
sekreterare
Justerat 2020-05-07

Carina Zachau
ordförande
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Ulrika Thulin

Protokollsanteckning
Kollektivtrafiknämnden 2020-04-17
Ärende nr 7 ”Presentation utredning prismodell”
Sverigedemokraterna bifaller förslaget till beslut och välkomnar iofs den justering
som nu görs för resenärer mellan Hässleholm och Vinslöv, men vi befarar också att
många av Skånetrafikens resenärer kommer fortsätta uppleva prissättningen som
fyrkantig och orättvis. Problemet går inte att justera bort, utan ligger inbakat i själva
modellen. Sverigedemokraterna föreslog i förra mandatperioden ett system med 5
zoner, vilket hade skapat en mer flexibel prissättning och bättre förutsättningar för
att våra resenärer skulle uppleva prissättningen som väl anpassad och rättvis.

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Johan Wifralius
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RESERVATION
Socialdemokraterna i Region Skåne

KTN 2020-04-17

9. Redovisning av utredning om reklam i kollektivtrafiken
Det gjordes en utförlig utredning av reklam i kollektivtrafiken under förra perioden i samband
med att dåvarande avtal löpte ut. Det fanns flera problem med reklamen då och intäkterna var
jämförelsevis låga. Nämnden landade i att reklamplatserna främst skulle användas till reklam
och information som berör Region Skånes verksamheter. Vi tycker att det här var ett väl
genomarbetat beslut och ser inga skäl till att ändra Skånetrafikens hållning till reklam i
kollektivtrafiken nu.

Socialdemokraterna yrkade följande:
-

Att avslå förslaget

Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss.

För Socialdemokraterna i kollektivtrafiknämnden

Andréas Schönström

Protokollsanteckning
Kollektivtrafiknämnden 2020-04-17
Ärende nr 10 ”Remiss Regional kulturplan för Skåne 2021-2024”
Sverigedemokraterna är visserligen eniga om att synpunkter inte bör lämnas från
kollektivtrafikens sida i ärendet, men vi avstår deltagande i beslutet.
Sverigedemokraterna är kritiska till förslaget till regional kulturplan i andra instanser
och där har vi även avslagit att den ska skickas på remiss. Vi har bl.a reserverat oss
skriftligt i Kulturnämnden.

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Johan Wifralius
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