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§ 97 Förfrågan om oförändrat tillköp,
Skånetrafiken
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att efterfråga kostnadsberäkning för
utökning helgturer samt återinföra morgon- och kvällstur som ett
alternativ till oförändrat trafiktillköp.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har från Skånetrafiken erhållit en förfrågan om
oförändrat tillköp av trafik för trafikåret 2021. Trafiktillköpen för
Hörby kommun berör samtliga närtrafikområden samt linje 471.
Hörby kommun har tre närtrafikområden. Skånetrafikens basutbud
för dessa områden omfattar 10 turer i veckan. Utöver Skånetrafikens
basutbud köper Hörby kommun i dagsläget till trafik till en
omfattning av 13 turer per närtrafikområde varje vardag. Det totala
utbudet för samtliga närtrafikområden är 39 turer per vardag.
Skånetrafiken skickar årligen ut en förfrågan till kommunen om
oförändrat tillköp inför kommande trafikår. Kommunen har då
möjlighet att se över antalet tillköpta turer. För dem tillköp som görs
tecknas sedan ett ettårs-kontrakt, ett så kallat Tillköpsavtal.
Trafikåret 2021 börjar den 13 december 2020 och avslutas vid
tidtabellskiftet i december 2021. Tillköpsavtalet med tillhörande
kostnadsberäkning skickas ut till kommunen för underskrift i slutet
av april månad.
I en motion ställd till kommunfullmäktige 2020-02-24 (2020-02-24
KF § 32) yrkar Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) att
kommunen återinför kvälls- och helgturerna inom samtliga
närtrafikområden. Motionen har beaktats och att även efterfråga en
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kostnadsberäkning för ett utökat turutbud föreslås som ett alternativ
till oförändrat tillköp.
Yrkanden
Ordförande yrkar att besluta att efterfråga kostnadsberäkning för
utökning helgturer samt återinföra morgon- och kvällstur som ett
alternativ till oförändrat trafiktillköp.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att
detta bifalles.

§ 97, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Svar till Skånetrafiken på förfrågan om oförändrat
tillköp av trafik för trafikåret 2021, daterad 2020-03-13
Förfrågan om oförändrat tillköp av trafik för trafikåret 2021,
Tillköpsbrev Hörby 2021
Beslutet skickas till
Skånetrafiken
Plan och utveckling
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