Kollektivtrafiknämnden
PROTOKOLL §§ 47-56
Datum

2020-08-20
1 (6)

Protokoll från Kollektivtrafiknämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-08-20 kl 09.30-11.00
Hotel Statt, Hässleholm

Beslutande
Carina Zachau (M), ordförande
Lars Hansson (C), 1:e vice ordförande
Andreas Schönström (S), 2:e vice ordförande
Christer Akej (M)
Christian Sonesson (M)
Karl Philip Nilsson (L)
Simon Diaz (KD)
Hanna Jokel (S), tjänstgörande ersättare för Ulrika Thulin (S)
Tommy Augustsson (S)
Klara Twete (S)
Kami Petersen (MP)
Johan Wifralius (SD)
Lars Nyström (SD)
Ersättare
Alexander Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Torbjörn Ekelund (L)
Robert Barnes (L)
Henric Sjöstrand (C)
Ambjörn Hardenstedt (S)
Anita Ullman Kradjian (S)
Samuel Johansson (V)
Patrik Ohlsson (SD)
Patrik Jönsson (SD)
Övriga
Henrik Norrman, facklig företrädare LO
Linus Eriksson, trafikdirektör
Ulf Welin, Skånetrafiken
Jens Listrup, Skånetrafiken

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
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2020-08-20

Helena Nanne, politisk sekreterare (M)
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Emma Bruce, politisk sekreterare (S)
Henrik Bergman, nämndsekreterare

§ 47 Val av justeringsperson
Andreas Schönström (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 48 Verksamhetsinformation
•
•
•

Trafikdirektören informerar
Resultatredovisning
Sammanställning av sjukskrivningstal

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2020-POL000002
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut enligt bilagda sammanställningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-13
2. Sammanställning av delegationsbeslut 2020-05-11--2020-08-12
3. Sammanställning av delegationsbeslut enligt Lag om färdtjänst och Lag
om riksfärdtjänst 2020-05-01--20-05-31
4. Sammanställning av delegationsbeslut enligt Lag om färdtjänst och Lag
om riksfärdtjänst 2020-06-01--20-06-30
5. Sammanställning av delegationsbeslut enligt Lag om färdtjänst och Lag
om riksfärdtjänst 2020-07-01--20-07-31
Delegationsbeslut i Kollektivtrafiknämndens beredningsutskott
1. Avtalsområde Söderslätt - upphandlingsdokumentation, 2020-06-23
2. Avtalsområde Lund Väster och Öster - upphandlingsdokumentation,
2020-06-23
3. Avtalsområde Nordväst - upphandlingsdokumentation, 2020-06-23
4. Avstalsområde Österlen - upphandlingsdokumentation, 2020-06-23
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§ 50 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2020-POL000003
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-13
2. Inkommandelista och handlingar 2020-05-12--2020-08-10
3. Regionfullmäktige 2020-04-16 § 24 Politiska möten - deltagande på
distans
4. Regionstyrelsen 2020-04-28 § 79 Begäran om medel för bussdepåer
5. Regionstyrelsen 2020-04-28 § 82 Politiska möten - riktlinjer för
deltagande på distans
6. Avsägelse 2020-06-02
7. Regionstyrelsen 2020-06-04 § 115 Sammanträdesplanering 2021
8. Regionfullmäktige 2020-06-16 § 43 Revideringar i reglemente för
regionstyrelse och nämnder i Region Skåne
9. Regionfullmäktige 2020-06-16 § 46 Sammanträdesplanering 2021
10. Regionfullmäktige 2020-06-16 § 51 Val som ska förrättas av
regionfullmäktige

§ 51 Månadsuppföljning med prognos och analys maj
Ärendenummer: 2020-POL000132
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden fastställer månadsuppföljning januari till och
med maj 2020, innefattande prognos och analys.
Sammanfattning
Verksamhetsårets första fem månader har sammanställts och
kollektivtrafiknämnden har att fastställa månadsuppföljningen inklusive
prognos och analys.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-11
2. Månadsuppföljning 430 Kollektivtrafiknämnd 2005

§ 52 Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av Covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000132
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Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger informationen till handlingarna.
2. Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att genomföra en
konsekvensanalys av vidtagna åtgärder med utgångspunkt i Region
Skånes trafikförsörjningsprogram 2020-2030 och att återrapportera detta
till nämnden vid sammanträdet i november.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler
protokollsanteckning enligt bilaga.
Kami Petersen (MP) anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Samuel Johansson (V) anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Förvaltningen återrapporterar de åtgärder som vidtagits med anledning av
Covid-19.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag
2. Vidtagna åtgärder

§ 53 Begäran om medel för bussdepåer Lund
Ärendenummer: 2020-POL000146
Kollektivtrafiknämndens beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen tilldelar 85 miljoner kronor ur redan beslutad
investeringsplan för depåetablering för fortsatt planering och
anskaffning av bussdepåer i Lund.
Sammanfattning
I investeringsplan för 2020 finns medel avsatta för bussdepåer för
kollektivtrafiknämnden att avropa från regionstyrelsen. För att
Regionfastigheter och Skånetrafiken ska kunna fortsätta utreda förutsättningarna
för depåer i Lund, förvärva mark samt påbörja projektering under 2020, behövs
85 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 2020-06-09

§ 54 Upphandling av fordonsförsäkring

Region Skåne

Datum

5 (6)

2020-08-20

Ärendenummer: 2020-POL000355
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden utökar upphandlingen av fordonsförsäkring till
att även omfatta spårvagnar.
2. Kollektivtrafiknämnden uppdrar till trafikdirektören att genomföra
upphandlingen i enlighet med anvisningarna i "Upphandlingsplan 2020".
Sammanfattning
Skånetrafiken ska genomföra en upphandling av fordonsförsäkring för
Öresundstågen. Då förvaltningen även identifierat ett behov av försäkring för de
tillkommande spårvagnarna finns det skäl att utvidga beslutad upphandling till
att även omfatta dessa.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-07-27

§ 55 Initiativärende. Minska smittspridningen - sätt in fler fordon och
avgångar i peaktid
Ärendenummer: 2020-POL000367
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Trafikdirektören får i uppdrag att bereda initiativärendet till
kollektivtrafiknämndens sammanträde 1 oktober.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med initiativärende enligt rubrik.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende från Socialdemokraterna ”Minska smittspridningen - sätt
in fler fordon och avgångar i peaktid”, 2020-08-20

§ 56 Initiativärende. Införande av krav på munskydd i den skånska
kollektivtrafiken
Ärendenummer: 2020-POL000361
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Trafikdirektören får i uppdrag att bereda initiativärendet till
kollektivtrafiknämndens sammanträde 30 oktober.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med initiativärende enligt rubrik.
I ärendet finns följande dokument
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1. Initiativärende från Sverigedemokraterna ”Införande av krav på
munskydd i den skånska kollektivtrafiken”, 2020-08-19

Vid protokollet

Henrik Bergman
nämndsekreterare
Justerat 2020-

Carina Zachau
ordförande

Region Skåne

Andreas Schönström
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

KTN 2020-08-20

6. Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av Covid-19
Socialdemokraterna vill föra följande synpunkter till protokollet.

Under våren ställdes vi inför en ny utmaning i och med utbrottet av corona-pandemin. Det har
vidtagits ett flertal olika åtgärder för att skåningarna som behöver resa kollektivt ska kunna
fortsätta göra det. Dock har det under sommaren kommit allt fler rapporter om ökad trängsel i
kollektivtrafiken. Vi vet att det mest effektiva sättet för att inte smittspridningen ska öka är att
hålla avstånd till varandra. Vi är därför bekymrade över att trafiken inte ökats ytterligare på de
linjer med flest resenärer.
Vi ser fram emot en tydlig konsekvensanalys av hur de vidtagna åtgärderna påverkat
resenärerna och möjligheten att hålla avstånd i kollektivtrafiken.

För Socialdemokraterna i Kollektivtrafiknämnden

Andreas Schönström

Protokollsanteckning
Kollektivtrafiknämnden 20 augusti 2020
Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av Covid-19
Diarienr: 2020-POL000132
Miljöpartiet de gröna anser att åtgärder som vidtas med anledning av Covid-19 bör vara
sådana att de inte långsiktigt underminerar valet av kollektivtrafik framför bilen och utbudet
på landsbygden eller får orimliga konsekvenser på arbetsmiljö eller anställningsförhållanden
eller långsiktig personalförsörjning. Dessa konsekvenser behöver studeras noga och i det
längsta undvikas. Att det nu kommer tecken på återkommande trängsel samt varsel om
uppsägningar är ett tecken på att åtgärderna är dåligt utformade. Därtill är det viktigt att
ständigt prova sig fram till effektiva anpassningar. Vi tror att den kris som vi nu är inne i med
fördel kan användas för att prova nytänkande lösningar inom kollektivtrafiken.
Kami Petersen
Ledamot

Kollektivtrafiknämndens sammanträde 2020-08-20

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 6. Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av Covid-19

Vänsterpartiet anser att Skånetrafiken inte agerat tillräckligt kraftfullt för att undvika
trängsel i kollektivtrafiken. På flera håll rapporteras om överfulla bussar och tåg samtidigt
som Skånetrafiken minskar turtätheten på många ställen. Människor utanför städerna får
svårare att ta sig till och från arbete, skola och fritidsintressen och de som saknar andra
sätt att resa på måste söka sig till där fler människor åker vilket ger ännu mer trängsel.
Utan tvekan slår det hårdast mot de som inte har möjlighet att ta bilen, jobba hemifrån eller
har flexibel arbetstid.

Det behövs snabba kommunikationskanaler med de som arbetar ute i trafiken och
möjligheter att snabbt sätta in fordon för att både anställda och resenärer skall kunna åka
säkert med Skånetrafiken. Det behövs också en gedigen grundtrafik i hela Skåne som ser
till att man inte behöver resa via de hårt belastade stråken för att kunna resa
överhuvudtaget.

Ekonomi får aldrig vara viktigare än anställdas och resenärers hälsa.

Hässleholm 2020-08-20

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Samuel Johansson, representant i kollektivtrafiknämnden för Vänsterpartiet

