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§ 334 Förfrågan om oförändrat tillköp av trafik
för trafikåret 2021
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Besluta om inriktning för närtrafikens omfattning 2021 enligt alternativ C i
tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Att godkänna tillköp av helgturer samt morgon- och kvällstur för
samtliga närtrafikområden. Kostnaden för år 2021 minskar med 186
tkr jämför med trafikår 2020.
 Uppdra planarkitekt att föra en dialog med Skånetrafiken för att få till
stånd ovan inriktning.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun beslutade i april att efterfråga ytterligare alternativ utöver
oförändrat tillköp.
Hörby kommun har mottagit tre kostnadsberäkningar från Skånetrafiken för
tillköp av trafik för trafikåret 2021. De tre alternativen är: A) oförändrat
tillköp, B) tillägg av helgturer samt C) tillägg av helgturer och en morgon- och
en kvällstur på vardagar. Samtliga tre alternativ medför en minskning av
kostnaderna för trafiktillköpen på grund av ett minskat resande.
Skånetrafiken meddelar 2020-09-24 att det inte finns möjlighet att utöka
närtrafikens omfattning. De fordon som finns behövs för att täcka upp för
serviceresor som kör färre personer i samma bil p g a pågående pandemi.
Skånetrafiken förutsätter att det blir likadant även kommande år 2021.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Besluta om inriktning för närtrafikens omfattning 2021 enligt alternativ C i
tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Att godkänna tillköp av helgturer samt morgon- och kvällstur för
samtliga närtrafikområden. Kostnaden för år 2021 minskar med 186
tkr jämför med trafikår 2020.
 Uppdra planarkitekt att föra en dialog med Skånetrafiken för att få till
stånd ovan inriktning.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-08
Tillköp Hörby 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens beslut skickas till:
Skånetrafiken
Planering och utveckling
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