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Protokoll från Kollektivtrafiknämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-10-01 kl 09.15-12.00
Teams-möte

Beslutande
Carina Zachau (M), ordförande
Lars Hansson (C), 1:e vice ordförande
Ambjörn Hardenstedt (S), tjänstgörande ersättare för 2:e vice ordförande
Andreas Schönström (S) (deltar på distans)
Christer Akej (M) (deltar på distans)
Christian Sonesson (M) (deltar på distans)
Torbjörn Ekelund (L), tjänstgörande ersättare för Karl Philip Nilsson (L) (deltar
på distans)
Henric Sjöstrand (C), tjänstgörande ersättare för Simon Diaz (KD) (deltar på
distans)
Ulrika Thulin (S)
Tommy Augustsson (S) (deltar på distans)
Klara Twete (S) (deltar på distans)
Kami Petersen (MP) (deltar på distans)
Johan Wifralius (SD) (deltar på distans)
Lars Nyström (SD) (deltar på distans)
Ersättare
Alexander Svensson (M) (deltar på distans)
Fredrik Schlyter (M) (deltar på distans)
Katarina Kasmarvik (M) (deltar på distans)
Robert Barnes (L) (deltar på distans)
Anita Ullman Kradjian (S) (deltar på distans)
Samuel Hammerå (V) (deltar på distans)
Magnus Olsson (SD) (deltar på distans)
Patrik Jönsson (SD) (deltar på distans)
Övriga
Maria Nyman, trafikdirektör
Ulf Welin, Skånetrafiken
Mikael Espling, 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
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Mårten Rignell, Skånetrafiken
Sara Kroon, Skånetrafiken
Johann Bjurhagen, Skånetrafiken
Helena Nanne, politisk sekreterare (M)
Emma Bruce, politisk sekreterare (S)
Patrik Ohlsson, politisk sekreterare (SD)
Henrik Bergman, nämndsekreterare, Koncernkontoret

§ 70 Val av justeringsperson
Ulrika Thulin utses att jämte ordföranden justera protokollet från dagens
sammanträde.

§ 71 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2021-POL000003
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut enligt bilagda sammanställningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-24
2. Sammanställning av delegationsbeslut 2021-08-09--2021-09-20
3. Sammanställning av delegationsbeslut enligt Lag om färdtjänst och Lag
om riksfärdtjänst 2021-08-01--2021-08-31

§ 72 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2021-POL000004
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-24
2. Inkommandelista och handlingar 2021-08-02--2021-09-20
3. Infrastrukturdepartementet 2021-08-16: Ersättning till regionala
kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av
covid-19 -- svar på skrivelse från Region Skåne daterad 10 maj 2021
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4. Månadsrapport augusti (tidigare utsänd)

§ 73 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021
Ärendenummer: 2021-POL000106
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden fastställer Kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse för perioden januari till augusti 2021, i vilken uppföljningen av den
interna kontrollplanen ingår, och översänder den till regionstyrelsen.
Protokollsanteckning
Samuel Hammerå (V) anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Verksamhetsårets åtta första månader är avslutade. Kollektivtrafiknämnden har
att fastställa verksamhetsberättelse samt att överlämna den till regionstyrelsen.
Yrkanden
Ulrika Thulin (S) yrkar, med instämmande av Kami Petersen (MP), att stycket
under rubriken ”Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata
utförare” kompletteras med en kort beskrivning av problematiken för personalen
samt av det pågående arbetet med att ställa högre krav på personalens arbetsvillkor i trafikupphandlingar.
Efter kort ajournering av sammanträdet reviderar ordförande Carina Zachau
(M), med instämmande av Torbjörn Ekelund (L), sitt förslag genom att lägga till
följande text i verksamhetsberättelsen under tidigare nämnda rubrik: ”Under
året har en diskussion om den personal som är anställd av privata utförare förts i
kollektivtrafiknämnden. Nämnden har därvid skickat ärendet vidare till regionstyrelsen.”
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt reviderade förslag och finner att
Kollektivtrafiknämnden har bifallit detta.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-01
2. Bilaga 1 - KTN verksamhetsberättelse jan-aug 2021
3. Bilaga 2 - Resultatrapport Ackumulerat Augusti 2021 Skånetrafiken
4. Bilaga 3 - Internkontrollplan DR 2021

§ 74 Tillkommande samarbetspartners i biljettsystemet
Ärendenummer: 2021-POL000390
Kollektivtrafiknämndens beslut
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1. Kollektivtrafiknämnden beslutar att upphäva
kollektivtrafiknämndens beslut om inträdesavgift från 23 mars 2018 (§ 19
"Samarbete nytt biljettsystem").
2. Kollektivtrafiknämnden beslutar att införa en ny ersättningsmodell för
samverkan kring biljettsystem enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Flera trafikhuvudmän i Sverige har visat intresse för att gå in i den samverkan
som idag finns mellan Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Östgötatrafiken
gällande utveckling av biljettsystem för kollektivtrafiken. En ny
ersättningsmodell krävs för att det ska bli möjligt för fler intressenter att
ansluta.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-30
2. Bilaga 1: Ersättningsmodell för samverkan kring Skånetrafikens
biljettsystem

§ 75 Remiss. Uppdaterad medarbetaridé
Ärendenummer: 2021-POL000135
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden godkänner remissyttrandet enligt föreliggande
förslag och överlämnar det till personalnämnden.
Sammanfattning
Personalnämnden har, i samråd med professionen och fackliga
representanter, arbetat fram ett förslag på uppdaterad medarbetaridé för
medarbetare inom Region Skåne. Medarbetaridén beskriver hur Region Skånes
medarbetare skapar framtidstro och livskvalitet för invånare, Region Skånes syn
på arbetsplatsen och medarbetarskapet samt hur medarbetare skapar en attraktiv
och hållbar arbetsplats.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-26
2. Remissyttrande Kollektivtrafiknämnden
3. Remissversion Medarbetaridé
4. Personalnämnden 2021-06-24 § 29
5. Beslutsförslag personalnämnden 2021-06-24
6. Tidigare version av medarbetaridén från 2005
Ärendet protokolljusteras omedelbart på sammanträdet.
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§ 76 Initiativärende. Rapportering till nämnden om synpunkter och
klagomål inom färdtjänsten
Ärendenummer: 2021-POL000423
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden ger trafikdirektören i uppdrag att bereda
initiativärendet till nämnden 1 november.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med initiativärende om att en rapportering
av inkomna synpunkter på Skånetrafikens färdtjänst, inklusive
förbättringsförslag och klagomål, delges Kollektivtrafiknämnden regelbundet,
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-24
2. Initiativärende 2021-09-14

§ 77 Initiativärende. Pilotprojekt – Ordningsvakter i områden särskilt
utsatta för tjuvåkande
Ärendenummer: 2021-POL000426
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden ger trafikdirektören i uppdrag att
bereda initiativärendet till nämnden 17 december.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med initiativärende om att ett pilotprojekt
genomförs där några ordningsvakter anställs för att verka inom ett geografiskt
avgränsat område, förslagsvis del av Malmö, i syfte att förbättra tryggheten för
resenärer och personal i allmänhet och för att bistå biljettkontrollanter i
synnerhet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-24
2. Initiativärende 2021-09-15

§ 78 Sammanträdesplanering 2022
Ärendenummer: 2021-POL000180
Kollektivtrafiknämndens beslut
1. Kollektivtrafiknämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2022:
2 februari, 2 mars, 7 april, 5 maj, 16 juni, 30 september, 11 november,
21 december.
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Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna anmäler reservation
enligt bilaga.
Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden fastställer sammanträdesschema för 2022.
Yrkanden
Johan Wifralius (SD) yrkar på följande ändrade datum för 2022.
Istället för 2 feb, 4 feb.
Istället för 2 mars, 4 mars.
Istället för 7 april, 8 april.
Istället för 5 maj, 6 maj.
Istället för 16 juni, 17 juni.
30 sept (ej ändring).
11 nov (ej ändring).
Istället för 21 dec, 16 dec.
Ordförande Carina Zachau (M) ställer proposition på sitt förslag mot yrkandet
från Johan Wifralius och finner att Kollektivtrafiknämnden bifallit ordförandens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-09

§ 79 Verksamhetsinformation
a) Verksamhetsinformation från trafikdirektören
b) Pilot MaaS i Malmö
c) Hur fungerar ersättningstrafik
d) Uppdatering – datalagring i molnet

Sammanträdet sker på grund av synnerliga skäl (covid-19) på distans.
Vid protokollet

Henrik Bergman
nämndsekreterare
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Justerat 2021-10-14

Carina Zachau
ordförande
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Ulrika Thulin

Kollektivtrafiknämndens sammanträde 2021-10-01

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 4. Verksamhetsberättelse Januari-Augusti 2021
Även om Vänsterpartiet helst hade velat se betydligt mer trafik i egen regi så utifrån
rådande omständigheter ser vi att det är av yttersta vikt att man säkerställer arbetsvillkor
och arbetsmiljö för personalen som arbetar hos privata utförare.

Jag ställer mig därför bakom Socialdemokraternas yrkande.

Hässleholm 2021-10-01

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Samuel Hammerå, representant i kollektivtrafiknämnden för Vänsterpartiet

Reservation
Kollektivtrafiknämnden 2021-10-01
Ärende 9 ”Sammanträdesplanering 2022”

Sverigedemokraterna menar att Kollektivtrafiknämnden borde behålla fredagar som
standard för sina mötesdatum, eftersom vi är övertygande om att fler ledamöter
och ersättare då skulle få möjlighet att delta. Vårt yrkande om alternativa
mötesdatum för 2022 följer denna standard.

Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Johan Wifralius (SD)
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