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§ 254 Besvarande av motion från Gunvor
Håkansson (C) angående tillköp av trafik
från Skånetrafiken för sommaren/hösten
2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Motionen är besvarad i enlighet med i ärendet föreliggande
tjänsteskrivelse, av vilken framgår att Hörby kommun kommer att
beakta inkommen motion i samband med att kommunen ser över
tillköpskontraktet för trafikår 2020 samt att kommunen då även kan
framföra önskemålet om en digital beställningscentral till
Skånetrafiken.

Sammanfattning av ärendet
När kommunstyrelsen tecknade tillköpskontraktet för trafikåret 2019
beslutade kommunstyrelsen att ha oförändrad pendlingstrafik, vilket
innebar att utbudet under pendlingstiderna behölls men att
helgtrafiken togs bort samt att kvällstrafiken minskades. Kommunens
beslut om ett minskat antal turer berodde på att Skånetrafiken höjde
kostnaderna mycket för tillköpen av närtrafikturer från och med
trafikåret 2019.
Gunvor Håkansson (C) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående tillköp av trafik från Skånetrafiken för
sommaren/hösten 2019. Motionsställaren påpekar bland annat att
alla de som saknar körkort och bil blir isolerade till följd av att antalet
närtrafikturer dragits ner, att boende på landsbygden har svårt att ta
sig till jobbet på helgerna, att miljön påverkas negativt och att
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ungdomar ute på landsbygden inte kan delta på kvälls- och
helgaktiviteter. Därutöver påpekas att seniorkorten inte kan utnyttjas
och att färdtjänsten kommer att öka.
Sammanfattningsvis föreslår motionen att kommunen beslutar:
att skyndsamt ta kontakt med Skånetrafiken och senaste fr.o.m.
sommaren 2019 återinföra borttagna turer.
att bevilja medel för detta ur kommande budget.
att framför till Skånetrafiken att undersöka möjligheten till en digital
Beställningscentral för att underlätta för resenärerna och minska
kostnaderna.
I en tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen framgår:
Skånetrafiken skickar årligen ut en förfrågan till kommunen om att
teckna ett så kallat tillköpskontrakt. Kommunen har då möjlighet att
ändra antalet tillköpta turer. Hörby kommun kommer att beakta
inkommen motion i samband med att kommunen ser över
tillköpskontraktet för trafikår 2020.
Hörby kommun kan även framföra önskemålet om en digital
beställningscentral till Skånetrafiken vid kommande dialoger.
Yrkanden
Ordföranden Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar att kommunstyrelsens
arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta:
– Motionen är besvarad i enlighet med i ärendet föreliggande
tjänsteskrivelse, av vilken framgår att Hörby kommun kommer att
beakta inkommen motion i samband med att kommunen ser över
tillköpskontraktet för trafikår 2020 samt att kommunen då även kan
framföra önskemålet om en digital beställningscentral till
Skånetrafiken.
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med
detta.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 222
Motion 2018-11-21, Tillköp av trafik från Skånetrafiken för
sommaren/hösten 2019
Tjänsteskrivelse 2019-05-27
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionären.
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