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Tomelilla den 11 mars 2020 Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau 18 mars 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Anna Hagenkötter
2. Samråd med bolag och förbund, budget 2021

- Österlenhem/TIAB (ordf. Anders Larsson och vd Pia Brink) 
kl. 09.00

- Ystad-Österlenregionens miljöförbund (förbundschef Carina 
Barthel) kl. 10.00

- Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (räddningschef Mats 
Svensson och administrativ chef Anette Jönsson) kl. 11.00

- Österlens Kommunala Renhållnings AB (ordförande Christer 
Akej, vice ordförande Margith Svensson, ekonom Bo Persson 
och områdeschef Jonny Meerwald) kl. 11.30

3. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
4. Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson

- ÅVS väg 11 Simrishamn – Tomelilla, presentation av 
problembeskrivning och målbild 

- RSB-konceptet ansvar och avtal Skånetrafiken – hur går vi 
vidare?

- Eventuellt presentation av T21, Skånetrafikens planering för 
2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 11 mars 2020.
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Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent
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Årsredovisning för
Ystad-Österlenregionens

Miljöförbund

Räkenskapsåret 
2019-01-01 - 2019-12-31
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1. Uppdrag

Medlemskommunernas uppdrag till Direktionen

Kommunförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades den 1 juni 2009 och har sedan 
dess ansvar för myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn. 
Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning. Konkret är det myndighetsutövning 
inom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen 
(folköl), lagen om sprängämnesprekursorer samt tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel som 
åligger miljöförbundet.

Medlemskommunerna styr förbundet via en direktion. En förvaltning är underställd direktionen och 
verksamheten leds av en miljöchef. Organisationen inom förvaltningen är platt utan mellanchefer och 
gruppledare.

Miljöförbundet har ett flertal verksamheter som kontrolleras varje år med stöd av gällande 
lagstiftningar. Miljöförbundet har även en rådgivande funktion till allmänheten. Rådgivningen är framför 
allt riktad till invånare i medlemskommunerna som vill starta företag eller på annat sätt har frågor enligt 
de lagstiftningar som miljöförbundet arbetar med.  

Miljöförbundet är även remissinstans till medlemskommunerna när det gäller översikts- och 
detaljplaner, strandskydd, alkoholservering och kommunala miljömål.

ÅRETSÅRETS  HÄNDELSERHÄNDELSER  OCHOCH  ARBETEARBETE  
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2. Årets verksamhet

Årets verksamhet har följt den verksamhetsplan som beslutades av direktionen under hösten 2018. 

Allmänt

Miljöförbundet har sedan 2012 haft en ekonomi i balans. 

Samtliga verksamheter där miljöförbundet har tillsynsansvar har klassats vilket gör att tillsynsarbetet 
kan planeras långsiktigt. Det finns verksamhetsplaner långt fram i tiden inom samtliga områden och 
handläggarna kan i god tid planera och läsa in sig inför nya arbetsuppgifter. 

Genomgång av samtliga taxor där miljöförbundet har tillsynsansvar sker kontinuerligt. Det är viktigt att 
miljöförbundet kan stå bakom det antal timmar som verksamheterna debiteras för gällande 
inspektioner/kontroller. Effektivare tillsyn är något som ständigt utvecklas då en inspektör vid vissa 
tillfällen kan utföra tillsyn med stöd av flera lagstiftningar. På så sätt är det inte flera inspektörer som 
besöker verksamhetsutövaren utan bara en inspektör. Direktionen har sedan tidigare tagit beslut på 
att årlig tillsynsavgift skall vara utskickad senast sista februari innevarande år. 

Miljöförbundet tog i oktober 2018 fram en plan för att utveckla ett arbetssätt med att arbeta i projekt 
som kommer att gälla från 2020. Tillsammans med konsult har vi arbetat med att utveckla 
teamkänslan på miljöförbundet och att arbeta med att stärka vårt varumärke. Vi har berört olika avsnitt 
som bland annat ledarskap/medarbetarskap, att leda sig själv, attityd och motivation. Arbetet har skett 
både individuellt, i grupp och tillsammans med direktionen. Under våren har vi också arbetat fram 
spelregler och värdegrunder som antogs under hösten. 

Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant och 
därför följer vi hela tiden utvecklingen med att hitta nya moderna arbetssätt som att till exempel genom 
att bli digitala även ute på fältet. Genom att arbeta med avgränsningar i tillsynen finns det möjlighet att 
anpassa personalresurser och arbetsinsatser efter målgrupp och behov. 

Arbetet med E-blanketter har kommit igång under året och lanserades i september. En plattform har 
installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter där man kan följa sina ärenden under ”Mina 
sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor.

I juni fyllde miljöförbundet 10 år och detta firades med ”Öppet hus” och på plats för att svara på frågor 
från allmänheten om vår verksamhet fanns både direktion och förvaltning.

7



2020-02-03 4(13)

Vi har en aktuell hemsida och sedan i våras även en facebook sida som uppdateras kontinuerligt med 
rapporter från olika tillsynsprojekt och annan information som vi vill dela med oss av. Facebooksidan 
får fler och fler följare och beroende på våra inlägg är det stundtals många kommentarer. 

Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft som gäller tobak och liknande produkter. 
Ansökningsförfarandet ställer betydligt högre krav på den som söker tillstånd idag mot tidigare. 
Miljöförbundet har under året också hjälpt Sjöbo kommun med att handlägga ärende som gäller 
tillstånd. Alla verksamheter som tidigare varit anmälda för att sälja tobak och liknande produkter har 
fått ansöka igen för att få nya aktuella tillstånd.

I februari blev vår informationsfilm om miljöförbundet klar och har fått gott betyg av våra medborgare 
och kolleger.

Miljöförbundet har stora lokaler och flera rum har stått oanvända under några år. I februari flyttade 
överförmyndarenheten in och delar vissa gemensamma utrymmen med oss. 

Under våren har det handlagts två ansökningar för provborrning (djupborrning) inom Tomelilla 
kommun. Det har varit en gedigen handläggning där bland annat alla som känner sig berörda har 
beretts möjlighet att inkomma med synpunkter.  Ärendena har krävt extra direktionsmöten och har 
överklagats upp till högsta instans som i detta fall är Mark- och miljööverdomstolen. Tyvärr blev det 
avslag på att få prövningstillstånd i högsta instans och domen från Mark- och miljödomstolen står 
därför fast.

Under våren har det beslutats i SÖSK-kommittén att gå vidare med att alkoholenheten ska flyttas över 
till miljöförbundet. Revidering av förbundsordning och reglemente har påbörjats. I samband med detta 
ser vi även över andra paragrafer som kommit att bli aktuella. Det gäller till exempel var våra akter 
förvaras efter avslutad handläggning. 

Under 2018 togs beslut i samråd med våra medlemskommuner att det ska finnas extra insatser för att 
få ett aktuellt register över enskilda avlopp. Extra personalresurser för att få ett aktuellt register har 
funnits under året och arbetet fortlöper på med riskinventering, inventering och ansökningar om att 
åtgärda enskilda avlopp. Senast 2022 ska alla som släpper ut orenat avloppsvatten fått krav på sig att 
åtgärda sina enskilda avlopp.

Löne- och medarbetarsamtal har utförts under året med alla medarbetare. Under våren 2015 togs ett 
dokument fram ”lönebildning på Miljöförbundet” som det beslutades att arbeta efter. Lönerna på 
miljöförbundet ligger i linje och något i överkant med de tio största arbetsplatserna i Skåne och i hela 
landet. 
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Previa anlitades för att genom föra en arbetsmiljöenkät och alla medarbetare har erbjudits en 
hälsokontroll. Arbetsmiljöenkäten kommer att presenteras i slutet av januari.

Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern grupp som 
arbetar mot näringslivet) där vi känner att miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla. 

Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag i Simrishamn där förtroendevalda politiker och 
tjänstemän deltog för att diskutera olika frågor som berör miljöförbundets framtid. Dagen avslutades 
med en guidning av Nordic Sea Winery.

Förvaltningen hade haft några gemensamma sammankomster under året där vi bland annat tillverkat 
ljuslyktor och sprungit Staffettmaran för att främja teamkänslan.

Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter information 
på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser bland annat frisörer, 
strandbad och tillsyn av mindre livsmedelsverksamheter.
 
Avtalet med SÖRF och att de använder omklädningsrummet i källaren har förlängts.

Avtalet med Unity Line avseende livsmedelskontroller på m/s Skania och m/s Polonia har förlängts till 
och med 2022. Två gånger om året utförs livsmedelskontroll samt provtagning av livsmedel, is och 
rengöring.  Då många av våra invånare reser till Polen är det bra med insikt i livsmedelshanteringen 
ombord. 

Under året har det utförts 6000 riskinventeringar och 1290 inventeringar av enskilda avlopp. 
Livsmedelskontrollerna uppgick till 438 stycken. Det utfördes 93 inspektioner av tobak-, öl och 
receptfria läkemedel. Det utfördes 242 stycken hälsoskyddsinspektioner och ytterligare 50 
inspektioner på klagomål. På lantbruk och fruktodlare utfördes 192 inspektioner. Det utfördes 185 
inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet. Sammanlagt har det under året utförts 1200 
kontroller/inspektioner/tillsyn.

Arbetet med en översyn av vilka arbetsuppgifter som ska utföras av miljöförbundet och respektive 
kommuners plan- och byggavdelningar påbörjades under 2012. Under året har arbetet utökats med 
bland annat att miljöförbundet varit inbjuden till planavdelningen i Simrishamn för att diskutera nya 
planer detaljplaner. Minst en gång om året träffar vi resp kommuns plan- och bygg för att diskutera hur 
vi tillsammans kan underlätta för varandra och att ingenting ”ramlar mellan stolarna”. 
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3. Ekonomi

Allmänt

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 3 tkr och en självfinansieringsgrad 
på 54 %. Det motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1 073 tkr. I budgeten var det finansiella 
målet att förbundet ska gå med positivt resultat inte uppfyllt i budgetåren 2019 och 2020. Direktionen 
åberopade i budgetprocessen synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet under kommande 
år på grund av en nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister. Syftet är att kommunerna ska 
klara sina miljömål och att förbundet får uppdaterade register för att kunna leverera data till andra 
myndigheter. Att inte leverera uppgifter kan sluta med att förbundet kan förlora tillsynen vilket hade 
varit förödande för våra medborgare och miljöförbundet. Inför budget 2019 och 2020 kommunicerades 
detta med revisorerna och medlemskommunerna.

Trots en negativ budget lyckades förbundet utföra riskinventeringen enligt plan och samtidigt uppfylla 
balanskravet om intäkter som överstiger kostnaderna, något som är mycket glädjande!

2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda 
medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgifterna. 
Eftersom förbundet redovisar ett positivt resultat som understiger 1 % av medlemsavgifterna kommer 
ingen återbetalning av medlemsavgifterna avseende 2019 göras. 

Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,5 mkr. 
Avvikelsen beror till största del på den nya tobakslagen som genererat timavgifter uppgående till 0,5 
mkr vilket avviker mot ett normalår med nästan motsvarande belopp. I övrigt finns mindre avvikelser 
jämfört med budget på årsavgifterna för hälsoskydd (+0,1 mkr), timavgifterna för lantbruk (-0,1 mkr) 
samt timavgifterna för avlopp (+0,1 mkr). Sammanlagt avviker miljö- och hälsoskyddsavgifter positivt 
jämfört med budget på 6,7 %.

Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mkr, varav 0,2 mkr avser intäkter för 
nystartsjobb och 0,1 mkr försäljning av tjänst till Sjöbo avseende ny tobakslag. 

Personalkostnaderna uppgår till 11,4 mkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr eller 
1,0 % av personalbudgeten. Övriga kostnader redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,4 mkr 
vilket bland annat beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktionens förfogande inte 
använts, samt positiva budgetavvikelser inom konsultation och övriga inköp. Förändring av 
semesterlöneskulden redovisade en mindre positiv resultateffekt (+46 tkr). Årets avskrivningar 
redovisade en mindre negativ resultateffekt jämfört med budget (-37 tkr).

På balansdagen 2019 har miljöförbundet 413 tkr (168) i kundfordringar mot verksamhetsutövare, detta 
efter att reserv för osäkra kundfordringar på 26 tkr (78) hänförligt till äldre fordringar har beaktats i 
bokslutet. De osäkra kundfordringarna täcker 100 % av de sammalagda fordringarna som är äldre än 
sex månader; för dessa gör miljöförbundet bedömningen att en osäkerhet råder. 

Miljöförbundets likviditet är god med likvida medel på 2,5 mkr (3,6) vid verksamhetsårets utgång. Det 
motsvarar en kassalikviditet på 229 % (187). Likvida medel klassificeras under övriga fordringar i 
balansräkningen eftersom förbundet har en koncernkontofordran på Ystads kommun. 

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning (tkr)
Prognos 

2019
(aug)

Budget 
2019

Utfall 
2019

Resultat 
mot 

budget

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

Medlemsavgifter 7 150 7 150 7 150 0 6 980 6 689 6 285
Miljö o 
Hälsoskyddsavgifter 7 860 7 550 8 054 504 7 329 7 533 7 151

Diverse övriga intäkter 430 140 463 323 145 111 265
Personalkostnader -11 440 -11 300 -11 414 -114 -10 341 -10 278 -9 760
Övriga kostnader -4 000 -4 370 -4 019 351 -3 951 -3 949 -3 812
Semesterlöneskuld 0 0 46 46 82 69 48
Avskrivningar -270 -240 -277 -37 -241 -105 -108
Återställande av 
underskott
Resultat -270 -1 070 3 1 073 3 70 70
Självfinansieringsgrad 53 % 48% 54% 52 % 54 % 54 %

Medlemsavgiftens historik

För verksamhetsår 2013 var ägarkommunernas medlemsavgift ursprungligen fastställd till 8 025 tkr. 
På grund av den goda ekonomiska utvecklingen beslutade ägarkommunerna att sänka årsavgiften för 
2013 till 7 000 tkr. För 2014 var medlemsavgiften fastställd till samma belopp, 7 000 tkr. 2015 
räknades ägarkommunernas medlemsavgift upp med 2,5 % till 7 175 tkr. 2016 sänktes medlems-
avgifterna till 6 980 tkr på grund av att timavgifterna höjdes och medlemsavgiften har varit oförändrad 
under 2017 och 2018. 2019 räknades medlemsavgiften upp med 2,5 % till sammanlagt 7 150 tkr.

Timtaxa

Timtaxan har under 2019 varit följande:
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1015 kr
Livsmedelstillsyn 1 240 kr
Prövning av livsmedel och extra offentlig kontroll 1148 kr.
Prövning och tillsyn av öl/tobak/läkemedel 1015 kr.
Samtliga taxor har höjts med ca 2,5 %. 

Investeringar

De investeringar som gjorts under året är att direktionsrummet har uppgraderats med ny utrustning för 
att kunna möta framtiden med skypemöte och utbildningar via webben. Plattform har installerats för att 
kunna debitera med E-fakturor och ytterligare program har installerats för att kunna ta emot digitala 
ansökningar direkt in till diariesystemet. 
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Personal

Personalen var vid årsskiftet 17 stycken tillsvidareanställda, en extra tjänst och ca 2,5 tjänster tillfälligt 
anställda. Det motsvarar 16,0 heltidstjänster (15,7 tjänster ifjol). Av tillsvidareanställda är 14 
miljöinspektörer, 2 miljöassistenter samt en miljöchef.  Fördelade på kön som var tillsvidareanställda 
vid årsskiftet är 8 män och 9 kvinnor. 

Under året har det inte varit några längre sjukskrivningsperioder eller sjukskrivningar som är 
relaterade till arbetet.

Miljöinspektörerna har precis som tidigare krav på sig genom att utarbeta personliga verk-
samhetsplaner där 1 000 timmar ska vara debiterbara.  En tidsschablon är upprättad där 600 timmars 
debitering ska gälla tillsynsavgifter eller timavgifter. Utöver detta ska det finnas 400 timmar som kan 
debiteras genom till exempel prövningar, obefogade- och befogade klagomål, remisser från medlems-
kommunerna när det gäller bygglov och alkohol, uppföljande besök, rådgivning etcetera. Det är miljö-
inspektörens eget ansvar att 1 000 timmar ska kunna vara debiterbara.

Tillsynsplaner framtagna långt fram i tiden och arbetet med att se över personalstyrkan fortlöper. Det 
pågår hela tiden ett arbete för att tillsynen ska bli så effektiv så möjligt. 

På miljöförbundet råder sedan 2012 en platt organisation, det vill säga en chef och inga mellanchefer, 
gruppledare eller teamledare. Denna organisation ställer högre krav på handläggarna. De olika 
arbetsgrupperna samarbetar själv för att lösa arbetsuppgifterna som ligger på respektive grupp att 
utföra. Det finns en ställföreträdande miljöchef som vid ordinarie miljöchefs frånvaro tar över ansvaret 
med samma befogenheter. Ställföreträdande miljöchefs arbetsroll ändrades under året för att möta 
miljöförbundets framtid med att arbeta i projekt. 
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Framtiden

Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är 
angeläget om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet vill vara ett miljöförbund som 
ligger i framkant och vara den myndighet vi själv vill möta med ett starkt varumärke genom att se över 
hur vi kan vara effektiva i vår myndighetsutövning och med ett positivt bemötande. Hemsidan kommer 
därför kontinuerligt uppdateras med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla 
de nationella miljömålen med att anpassa sin myndighetsutövning.

Under 2019 beslutade direktionen om nya mål som gäller från och med 2020 och dessa är följande:

Övergripande mål:

Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer

Myndighetsutövning
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn 
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning
Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet

Stöd 
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet

Personal
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje
Mål 2. Utveckling

Ekonomiska mål
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag

Fokusområden 2020

 Städrutiner på skolor: Tillse att skolor följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning. 

 Fastighetsägare: Kontroll av radon. Förvaltningen arbetar efter miljömålet god bebyggd miljö 
och folkhälsomål nr 5 Boende och närmiljö.

 Uppdatering av register inom lantbruksområdet: Uppdatering av register inom ett 
begränsat område och miljömålet är ingen övergödning.

 Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följa den plan för enskilda avlopp som beslutats av 
direktionen. Att från planen kunna göra avsteg för att handlägga de enskilda avlopp där det 
sker direktutsläpp. Förvaltningen arbetar efter de nationella miljömålen grundvatten av 
god kvalité, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning och hav i balans samt levande 
kust och skärgård.

 Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning: Ge kunskap om avfallsminimering till 
verksamhetsutövare i samband med avfallsförebyggande tillsyn. Förvaltningen arbetar efter 
miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. I Länsstyrelsen 
Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat område 
för att nå aktuella miljömål.

13



2020-02-03 10(13)

 Spårbarhet, redlighet och fusk inom livsmedelsområdet:  Kontrollera märkning av 
egenproducerade produkter så att märkning och recept stämmer överens. Fokusområdet är 
operativt livsmedelsmål nr 9.

 Kunskapsbank inom livsmedelsområdet: Efter kontroller upprätta informationsblad inom de 
områden som verksamheterna behöver utveckla eller få mer information om.

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att vi framöver ser var vi bör 
lägga mer resurser, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriver rapporter som blir 
tillgängliga för medborgarna och delar med oss av kunskap vid tillsynsbesöken. Vi kommer även 
fortsättningsvis utför inspektioner och kontroller på ett coachande sätt. 

Fokus kommer att läggas på vår kärnverksamhet och det uppdrag vi har från våra 
medlemskommuner, det vill säga myndighetsutövning.

Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att 
miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv.

Operativa mål för 2019

Finansiella mål 

 Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt 
resultat.

Måluppfyllelse: Ekonomin är i balans och redovisar ett positivt utfall på 3 tkr. 
Självfinansieringsgraden uppgår till 54 %. 

Verksamhetsmål

 Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med hög grad av tillgänglighet

Måluppfyllelse: Målet anses vara uppfyllt genom E-blanketter och att tillgängligheten på 
hemsidan har ökat.

 Tillsynen ska vara effektiv.

Måluppfyllelse: Målet anses vara uppfyllt.

 Som indikator skulle 1 130 inspektioner/kontroller och 6 000 riskinventeringar av enskilda 
avlopp utföras. Under året har det 1 200 inspektioner/kontroller och 6 000 riskinventeringar 
och 1 290 inventeringar av enskilda avlopp utförts. 
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RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31
Verksamhetens intäkter 1 15 667 14 453
Verksamhetens kostnader 2,3 -15 388 -14 212
Avskrivningar 4 -277 -241
Verksamhetens nettokostnader 2 0
Finansiella intäkter 2 3
Finansiella kostnader -1 0
Årets resultat 5 3 3

BALANSRÄKNING (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 6 1 082 1 211 1 317
Summa anläggningstillgångar 1 082 1 211 1 317

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 413 168 463
Övriga fordringar 7 3 839 4 692 4 560
Kassa bank 0 0 0
Summa omsättningstillgångar 4 252 4 860 5 023

SUMMA TILLGÅNGAR 5 334 6 071 6 340

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 3 478 3 475 3 405
Årets resultat 3 3 70
Summa eget kapital 3 481 3 478 3 475

Långfristiga skulder
Övriga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 173 522 994
Övriga skulder 8 1 680 2 071 1 871
Summa kortfristiga skulder 1 853 2 593 2 865
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

5 334 6 071 6 340

Ansvarsförbindelser 2019 2018
Leasingbilar, framtida åtagande 87 87

15



2020-02-03 12(14)

KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 3 3
Justering för av- och nedskrivningar 277 241
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

280 244

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 607 164
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -740 -272

Kassaflöde från den löpande verksamheten 147 136

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar -147 -136

Kassaflöde från investeringsverksamheten -147 -136

Finansieringsverksamheten - -
Förändring av låneskuld

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper
Ystad-Österlenregionens miljöförbund följer i allt väsentligt den Kommunala Redovisningslagen (KRL) 
och tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

De anställdas fordringar
Sparade semesterdagar har skuldbokförts som kortfristig skuld och inkluderar PO påslag. 
Beräkningen är gjord per 2019-12-31.

Anläggningstillgångar
Tillgångarna har i balansräkningen tagits upp till det värde som åsattes inventarierna i samband med 
försäljningen från förbundsmedlem Simrishamns kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
minskat med avskrivningar. Nya investeringar har upptagits till anskaffningsvärdet.

Avskrivningar
Kostnaderna består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer och 
avskrivningarna påbörjas innevarande år.

Kundfordringar
Kundfakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har fordringsbokförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. Fordringarna är värderade till det belopp de beräknas inflyta.

Leverantörsskulder
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och 
belastar årets redovisning. 
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Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Noter (tkr)

Not 1
Verksamhetens intäkter avser medlemsintäkter från de tre medlemskommunerna samt externa 
intäkter från tillsynsområden Miljöskydd, Livsmedel och Hälsoskydd.

Medlemsintäkter 2019 2018 Ägarandel i %
Ystad 3 082 3 008 43,1
Simrishamn 2 409 2 352 33,7
Tomelilla 1 659 1 620 23,2
Summa 7 150 6 980

Myndighetsutövning 8 054 7 328
Övriga intäkter 463 145
Totala intäkter 15 667 14 453

Not 2
Anställda och personalkostnader:

Antal anställda 2019-12-31 2018-12-31
Antal tillsvidareanställda 17 17
varav kvinnor 9 10
varav män 8 7
Antal anställda omräknat till heltid 16,9 15,7

Löner, arvoden och ersättningar
Förbundsledning och direktion 1 118 970
Övriga anställda 6 914 5 980
Summa 8 032 6 950

Pension och övriga sociala 
kostnader
Pensioner och liknande förpliktelser 1 390 1 508
Övriga sociala kostnader 2 428 2 175
Summa 3 818 3 683

Sjukfrånvaro (%)
Total sjukfrånvaro 1,2 2,9
Andel av sjukfrånvaro som avser 60 
dagar eller mer

0,0 8,3

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7 2,0
Sjukfrånvaro för män 0,7 4,3
Sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år 1,2 2,8
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 0,8 1,6
Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller 
äldre

1,5 3,8

Not 3
Total kostnad för räkenskapsrevision är 72 tkr (72) för räkenskapsår 2019.
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna är 64,8 tkr (64,8). Förbundet gör 
bedömningen att 90 % av revisionsuppdraget avser de sakkunnigas granskning av räkenskaperna.
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Not 4
Avskrivningar:
277 tkr (241 tkr) utgörs av planenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på investeringar till och med december 2019.

Not 5
Året resultat, avstämning mot balanskravet
2019 års resultat på 3 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2019 uppfyller 
balanskravet enligt kommunallagen. 

2019 2018
Enligt resultaträkning 3 3
Avgår reavinst - -
Justerat resultat 3 3

Not 6
2019-12-31 2018-12-31

Materiella 
anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden 2 377 2 257
Inköp under året 148 135
Försäljning/utrangering - - 15
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

2 525 2 377

Ingående avskrivningar - 1 166 - 940
Försäljning/utrangering - 15
Årets avskrivningar - 277 - 241
Utgående ackumulerade 
avskrivningar

- 1 443 - 1 166

Summa 1 082 1 211

Not 7
2019-12-31 2018-12-31

Övriga fordringar
Avräkning Ystads kommun 2 492 3 606
Fordran moms och skatt 962 658
Förutbetalda kostnader 367 421
Övriga interimsfordringar 18 7
Övriga fordringar - -
Summa 3 839 4 692

Not 8
2019-12-31 2018-12-31

Övriga skulder
Personalskatt och sociala avgifter 389 349
Upplupen semesterlön 345 391
Upplupen pensionskostnad 885 1 331
Övriga interimsskulder 62 -
Avräkning medlemskommunerna - -
Summa övriga skulder 1 680 2 071
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Förbund: Ystad-Österlenregionens miljöförbund                 

Finansiell information

Ekonomi (tkr) 2019 2018 2017

Intäkter (tkr) 15 667 14 453 14 333 
Budgeterade intäkter (tkr) 14 840 14 715 14 600
Kostnader (tkr) -15 664 -14 450 -14 263 

Budgeterade kostnader (tkr) -15 910 -14 685 -14 558 
925

Resultat efter fin. poster (tkr) 3 3 70
Budgeterat resultat (tkr) -1 070 30 42
Soliditet (%) 65 57 55
Budgeterad soliditet XX XX XX
Antal tillsvidareanställda 17 17 17
   varav män 8 7 5
   varav kvinnor 9 10 12
Antal anställda omräknat till 
heltid 16,0 15,7 15,2

Nettoinvesteringar (tkr) 148 135 1 219

Avstämning mot kommunal-
lagens balanskrav (tkr) 2018 2018 2017

Årets resultat enligt resultat-
räkning 3 3 70

Realisationsvinst, anläggnings-
tillgångar - - -

Justerat resultat 3 3 70

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 3 tkr och en självfinansie-
ringsgrad på 54 %. Det motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1 073 tkr. I budgeten 
var det finansiella målet att förbundet ska gå med positivt resultat inte uppfyllt i budgetåren 
2019 och 2020. Direktionen åberopade i budgetprocessen synnerliga skäl att inte behöva åter-
ställa underskottet under kommande år på grund av en nödvändig satsning på ett uppdaterat 
avloppsregister. Syftet är att kommunerna ska klara sina miljömål och att förbundet får upp-
daterade register för att kunna leverera data till andra myndigheter. Att inte leverera uppgifter 
kan sluta med att förbundet kan förlora tillsynen vilket hade varit förödande för våra medbor-
gare och miljöförbundet. Inför budget 2019 och 2020 kommunicerades detta med revisorerna 
och medlemskommunerna.

Trots en negativ budget lyckades förbundet utföra riskinventeringen enligt plan och samtidigt 
uppfylla balanskravet om intäkter som överstiger kostnaderna, något som är mycket glädjan-
de!

2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetal-
da medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlems-
avgifterna. Eftersom förbundet redovisar ett positivt resultat som understiger 1 % av med-
lemsavgifterna kommer ingen återbetalning av medlemsavgifterna avseende 2019 göras. 
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Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,5 mkr. 
Avvikelsen beror till största del på den nya tobakslagen som genererat timavgifter uppgående 
till 0,5 mkr vilket avviker mot ett normalår med nästan motsvarande belopp. Sammanlagt av-
viker miljö- och hälsoskyddsavgifter positivt jämfört med budget på 6,7 %.

Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mkr, varav 0,2 mkr avser intäkter 
för nystartsjobb och 0,1 mkr försäljning av tjänst till Sjöbo avseende ny tobakslag. 

Personalkostnaderna uppgår till 11,4 mkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 0,1 
mkr eller 1,0 % av personalbudgeten. Övriga kostnader redovisar ett överskott jämfört med 
budget på 0,4 mkr vilket bland annat beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktio-
nens förfogande inte använts, samt positiva budgetavvikelser inom konsultation och övriga 
inköp. Förändring av semesterlöneskulden redovisar en mindre positiv resultateffekt. Årets 
avskrivningar redovisar en mindre negativ resultateffekt jämfört med budget.

Det finansiella målet med en självfinansieringsgrad på 50 procent samt ett positivt resultat 
uppfylls.

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år. 

Årets viktigaste händelser

Arbetet med Castor fortsätter och vi arbetar för ett digitalt arbetssätt. I september lanserades 
de första E-blanketterna som kan fyllas i digitalt och ärendena kan följas via ”mina sidor”. 
Plattform har under året installerats för att kunna hantera E-fakturor.

Direktionen tog under 2018 beslut på att stärka vårt varumärke och att arbeta för att ha kun-
den i centrum. För att utveckla miljöförbundet med ett förändrat arbetssätt anlitades konsult 
som under året arbetat med vårt varumärke, teamkänslan, att leda sig själv, medarbetarskapet, 
attityd och inställning. 

Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning om tobak och liknande produkter i kraft. Ansök-
ningsförfarandet ställer större krav än tidigare på den som vill sälja tobak. Handläggningen av 
ansökningar är gedigen och resurskrävande. Detta medförde en högre arbetsbelastning än tidi-
gare och extra resurs anställdes under hösten. Vi har även handlagt ansökningar om tobakstill-
stånd från Sjöbo kommun, vilket varit väldigt uppskattat.

Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern 
grupp som arbetar mot näringslivet) där vi känner att miljöförbundet har en viktig och aktiv 
roll att fylla. 

Under hösten har avtalet med SÖRF för att använda omklädningsrummet i källaren förlängts. 
Avtalet med Unity Line har förhandlats om när det gäller livsmedelskontroll på m/s Skania 
och m/s Polonia och gäller till och med 2022.

Under året har det utförts 6000 riskinventeringar och 1290 inventeringar av enskilda avlopp 
och sammanlagt 1200 inspektioner/kontroller. Fördelningen av inspektioner/kontroller är föl-
jande: 438 kontroller med stöd av livsmedelslagen, 93 inspektioner av tobak-, öl och recept-
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fria läkemedel, 292 inspektioner på hälsoskydd, 192 inspektioner på lantbruk och 185 inspek-
tioner på industriell miljöfarlig verksamhet.

Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter in-
formation på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser 
bland annat frisörer, strandbad och tillsyn av mindre livsmedelsverksamheter. 

Måluppfyllelse

Samtliga mål som satts upp både vad gäller ekonomiskt mål och verksamhetsmål är uppfyll-
da.

Verksamhetsmål Utfall 
2019 Budget 2019 Utfall 

2018
Uppnått 
målet?

Verksamheten ska bedrivas i 
samverkan och med hög grad 
av tillgänglighet. Uppfyllt Uppfyllt Ja 

Verksamheten ska effektivise-
ra sin tillsynsverksamhet Uppfyllt Uppfyllt Ja

Finansiella mål Utfall 
2019

Utfall 
2018

Uppnått 
målet?

Verksamheten ska bedrivas 
inom givna ekonomiska ramar 
och vara i balans. En själv-
finansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas samt ett bokslut 
som visar på ett positivt resul-
tat.

54 % 52 % Uppfyllt 

Personal

På miljöförbundet finns medarbetare som har möjlighet att ta ut pension men har valt att/eller 
meddelat att de kommer att stanna kvar efter att fyllt 65 år. Skulle någon av personerna välja 
at ta ut pension kommer tjänsterna att återbesättas. Under året har grupper inom de olika till-
synsområdena träffats för att utbyta erfarenheter tillsammans med bland annat Sjöbo, Trelle-
borg och Skurup. Det har under året även varit utbildningar inom olika tillsynsområden som 
flera av medarbetarna varit med på. Under hösten har Previa utfört en arbetsmiljöenkät som 
ännu inte är sammanställd. Alla medarbetare har under hösten erbjudits att genomgå en hälso-
kontroll, vilket varit uppskattat. En mindre arbetsgrupp för att utveckla arbetsmiljön som be-
står av två personalrepresentanter och miljöchef har regelbundna träffar och som förbereder 
ärende inför arbetsplatsträffarna. Kvalitéten på arbetsplatsträffarna har blivit bättre med ett 
öppnare och positivare klimat men det finns fortfarande utvecklingspotential. Sjukfrånvaron 
under 2019 uppgick till 1,2 % vilket är en minskning från 2,9 % under 2018. 
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Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 2019

Total sjukfrånvaro 1,2
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängan-
de tid av 60 dagar eller mer 0,0

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7
Sjukfrånvaro för män 0,7
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre 1,2
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 30-49 år 0,8
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre 1,5

Framtid

Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är 
angeläget om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet vill vara ett miljöför-
bund som ligger i framkant och vara den myndighet vi själv vill möta med ett starkt varumär-
ke genom att se över hur vi kan vara effektiva i vår myndighetsutövning och med ett positivt 
bemötande. Hemsidan kommer därför kontinuerligt uppdateras med information och rappor-
ter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla de nationella miljömålen med att anpassa sin 
myndighetsutövning.

Direktionen på miljöförbundet har tagit beslut om mål för 2020 som förvaltningen kommer att 
arbeta mot. Dessa mål är: 

 Övergripande mål:
 Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker 

livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

 Myndighetsutövning
 Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn 
 Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning
 Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet

 Stöd 
 Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet

 Personal
 Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje
 Mål 2. Utveckling

 Ekonomiska mål
 Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt
 Mål 2: Rättvist avgiftsuttag

Förvaltningen tagit fram några verksamhetsområden som är fokusområde under 2020 och 
hänvisar till miljömålen, folkhälsomålen och myndighetsmålen för livsmedelskontroll. Dessa 
är:

22



2020-02-03

5

 Städrutiner på skolor: Tillse att skolor följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för 
städning. 

 Fastighetsägare: Kontroll av radon. Förvaltningen arbetar efter miljömålet god be-
byggd miljö och folkhälsomål nr 5 Boende och närmiljö.

 Uppdatering av register inom lantbruksområdet: Uppdatering av register inom ett 
begränsat område och miljömålet är ingen övergödning.

 Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följa den plan för enskilda avlopp som beslutats 
av direktionen. Att från planen kunna göra avsteg för att handlägga de enskilda avlopp 
där det sker direktutsläpp. Förvaltningen arbetar efter de nationella miljömålen grund-
vatten av god kvalité, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning och hav i ba-
lans samt levande kust och skärgård.

 Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning: Ge kunskap om avfallsminime-
ring till verksamhetsutövare i samband med avfallsförebyggande tillsyn. Förvaltningen 
arbetar efter miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd mil-
jö. I Länsstyrelsen Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut 
som ett prioriterat område för att nå aktuella miljömål.

 Spårbarhet, redlighet och fusk inom livsmedelsområdet:  Kontrollera märkning av 
egenproducerade produkter så att märkning och recept stämmer överens. Fokusområ-
det är operativt livsmedelsmål nr 9.

 Kunskapsbank inom livsmedelsområdet: Efter kontroller upprätta informationsblad 
inom de område som verksamheterna behöver utveckla eller få mer information om.

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att vi framöver ser var 
vi bör lägga mer resurser, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriver rapporter 
som blir tillgängliga för medborgarna och delar med oss av kunskap vid tillsynsbesöken. Vi 
kommer även fortsättningsvis utför inspektioner och kontroller på ett coachande sätt. 

Fokus kommer att läggas på vår kärnverksamhet och det uppdrag vi har från våra medlems-
kommuner, det vill säga myndighetsutövning.

Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att mil-
jöförbundet har ett gott framtidsperspektiv.

Annat av betydelse

Vi vill vara den myndighet som vi själva vill möta genom att vi underlättar för våra kunder att 
följa lagar och krav. Vi lyssnar, vi för en respektfull dialog och förklarar på ett tydligt sätt vad 
lagen kräver för verksamheten.
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Trafikverket 
Box 366 

201 23 Malmö 
Besöksadress: Gibraltargatan 7 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 

trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Magnus Gustavsson 
PLsyu 

Direkt: 010-123 22 44 
magnus.gustavsson@trafikverket.se 

 

[Titel]  

 Johan Linander, Tomelilla kommun  
 
 
 

Diariet, Trafikverket 
Sara Lundgren, Trafikverket 
Ida Abrahamsson, Tomelilla kommun 
 

Svar på yttrande: TRV 2018/113784 – 

Upphörande av underhåll av spår och växlar i 

Tomelilla 

 

Tomelilla kommun har yttrat sig över Trafikverkets remissförfarande för upphörande av 

underhåll av spår och växlar i Tomelilla kommun. Nedan följer yttranden samt svar och 

kommentarer på dessa från Trafikverket: 

  

Yttrande: Tomelilla kommun efterlyser beslutsunderlag och utredning som påvisar att 

spår 6 är bästa alternativet för uppställning av drifttåg. Har man i det underlaget 

värderat samhällsnyttan och barriäreffekten gentemot att placera drifttåget på annan 

plats längs banan? Tomelilla kommun motsätter sig att spår 6 ska användas för 

uppställning av drifttåg eftersom det finns mer lämpliga alternativ längs banan. 

Svar: Trafikverket har i samarbete med kommunen och Region Skåne genomfört en 

åtgärdsvalsstudie, ÅVS, Superbuss Tomelilla. Trafikverkets behov av uppställningsspår 

på Österlenbanan har aktualiserats i och med upprustningen av banan. I studien 

konstaterade Trafikverket att spår 6 i Tomelilla är lämpligt för detta ändamål, då andra 

alternativ saknas på Österlenbanan. Trafikverket har tillsammans med kommunen och 

Region Skåne tecknat en avsiktsförklaring (TRV 2018/13479)  kring de åtgärder som 

föreslogs i ÅVS:en, däribland upprustning av spår 6, (Åtgärd 2) samt den spårsanering 

som nu är aktuell (åtgärd 3 i avsiktsförklaringen). 

 

 

Yttrande: I kontakt med Trafikverket i planprocessen gällande gamla stärkelsefabriken 

och slakteriområdet har förvaltningen fått information om att spår 6, om det ska vara i 

fortsatt drift, måste stängslas in. En sådan åtgärd skapar en barriäreffekt på hela 

området och ger utmaningar för näringslivet och människors möjlighet att röra sig längs 

med och över spåret. Stängslet utgör en stor barriär och upplevs som en otrygg och ”död” 

yta.  

Svar: Ett eventuellt stängsel kring spåret föranleds av Trafikverkets interna riktlinjer och 

förhållningssätt kring järnvägsanläggningen och rör inte själva beslutet om upphörande 

av underhåll. 

 

[Skapat av] [Dokumentdatum] 
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Trafikverket 
Box 366 

201 23 Malmö 
Besöksadress: Gibraltargatan 7 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 

trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Magnus Gustavsson 
PLsyu 

Direkt: 010-123 22 44 
magnus.gustavsson@trafikverket.se 

 

Yttrande: Tomelilla kommun anser även att kartunderlaget är otydligt och behöver 

förtydligas, bland annat avseende spårnummer och färghänvisning. Vad avser de blåa 

och gröna spåren? I skrivelsen står det att lokstallet kommer att rivas på sikt, detta är 

felaktigt då byggnaden är utpekad i kulturmiljöprogrammet som historisk värdefull. 

Svar: De blåa och gröna spårens färger har ingen betydelse i dokumentet. Det är enbart 

på orange och röda spår som färgen har betydelse. Detta är oklart vilket Trafikverket ber 

om ursäkt för. Vi vill även be om ursäkt för skrivelsen om lokstallet och instämmer i det 

ni mycket riktigt påpekar, att det inte kommer rivas. 
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Helena Berlin
Utvecklingschef
Direkt 0417 182 17
Mobil 0709 95 80 32
helena.berlin@tomelilla.se

Tomelilla den 21 februari 2020 Dnr KS 2020/16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra generell provtagning på 
inkommande avloppsvatten för kartläggning av narkotikasubstanser, men 
att vid osäkerhet eller misstanke om narkotikaproblem kan mätning i ett 
mindre geografisk avgränsat område eller vid ett enstaka evenemang vara 
en verkningsfull metod.

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har den 21 januari 
2020 inkommit med en skrivelse om kartläggning av narkotikaförekomster 
i Tomelilla kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020, Ks § 16, att överlämna 
ärendet till förvaltningen för beredning med instruktionen att polisen och 
kommunens missbruksenhet involveras och det ska också ingå hur en 
jämförelse med tidigare testresultat kan göras.

Av beredningen framgår att droganalyser av avloppsvatten har tidigare 
genomförts vid fyra tillfällen (2015–2016). Resultatet från dessa 
undersökningar kan användas som jämförelsematerial vid framtida 
mätningar. För att kunna följa förändringar över tid bör kontinuerliga 
mätningar göras.

Tillsammans med andra undersökningar kan resultatet användas som 
underlag för strategiska beslut. Men det kan även användas som 
diskussionsunderlag vid föräldramöte och i andra forum. 

Polis och förvaltning ger en likartad bild av vilka substanser som används. 
Deras bedömning är att vanligast förekommande är cannabis, tramadol 
och olika bensodiazepiner. Amfetamin, kokain, Lyrica samt andra 
smärtstillande läkemedel används också och det är vanligt att olika 
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substanser kombineras, till exempel alkohol tillsammans med olika typer 
av snabbverkande bensodiazepiner.

Det kan konstateras att vi vet att vi har en problematik med 
narkotikaanvändning. Med syfte att få en gemensam problem- och 
lägesbild har samverkansarbetet intensifierats mellan polis och förvaltning. 
Samverkansmodellen omfattar även orsaksanalys och aktivitetsplan. 
Fokusområdet är narkotika och barn och unga.

Värdet av att generellt mäta avloppsvattnet får anses som ringa utifrån den 
kunskap som redan finns. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för själva analyserna beräknas uppgå till omkring 6000 kr per 
tillfälle. Den största kostnaden ligger i det efterarbete som krävs för att 
kunna använda resultatet. Främst i form av arbetstid. Hur omfattande 
styrs av vår ambitionsnivå. Nödvändig insats är tid för analys, 
handlingsplan, uppföljning och aktiviteter.

Vid beslut om genomförande av kontinuerlig mätning av 
narkotikaförekomster i avloppsvatten föreslår förvaltningen att medel tas 
från kommunstyrelsen ofördelade medel.

Barnperspektivet
Barnperspektivet får anses tillgodosett genom de 
mätningar/undersökningar som redan idag görs och den 
myndighetsöverskridande samverkan som sker. Att utöver detta 
genomföra provtagningar på avloppsvattnet kan inte anses ha någon 
ytterligare påverkan utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Provtagning av avloppsvatten bedöms inte medföra någon förändring 
utifrån miljöperspektivet, då kännedom om vilka drogsubstanser som 
förekommer redan finns och arbete med att förebygga och motverka 
användning av narkotika redan pågår utifrån denna kunskap.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2020.xx
Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten, handlingsid: Ks 
2020.xx
Beslut kommunstyrelsen Ks § 16/2020.
Skrivelse angående krtläggning av narkotikaförekomster i Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2020.146.
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Kommunledningskontoret

Helena Berlin
Utvecklingschef

Beslutet skickas till:

Socialdemokraterna i Tomelilla
Utvecklingschef Helena Berlin
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Kommunledningskontoret

Kartläggning av narkotikaförekomster i Tomelilla kommun

En förhållandevis ny metod för att uppskatta narkotikakonsumtionen i ett väldefinierat 
geografiskt område är att analysera rester av narkotika i avloppsvattnet. Metoden är intressant 
ur ett folkhälsoperspektiv då det är ett snabbt sätt att få överblick över 
narkotikaanvändningen.
Speciellt verkningsfullt är att mäta vid ett enstaka större evenemang eller festival. Med en före- 
och eftermätning visas direkt vilka behov av insatser som finns. 

Mätning i ett mindre geografisk avgränsat område skulle kunna ge en mer specifik information 
över vilka substanser som används. 

Tidigare testresultat Tomelilla kommun
Droganalyser av avloppsvatten har tidigare genomförts vid fyra tillfällen (2015–2016). 
Mätmetoden var då säkrad avseende identifiering, men något osäker avseende kvantifiering av 
substanserna. Mätningen genomfördes vid reningsverket dit 6 319 personer fanns anknutna. 
Vid de fyra mätningarna hittades mellan 31,3 – 59,7 doser cannabis per 1 000 invånare. För 
amfetamin låg antalet uppmätta doser per 1 000 invånare mellan 4,1 – 21,3 och för kokain 
mellan 0,1 – 1,7. Vid mätningarna under 2016 identifierades även ecstasy, dock oklart i vilken 
omfattning.
Resultatet från dessa undersökningar kan användas som jämförelsematerial vid framtida 
mätningar.

Hur gör andra?
Några skånska kommuner har visat intresse för att genomföra mätningar under 2020. För att 
kunna jämföra mellan kommunerna och för att kunna se skillnad mellan helg och vardagsbruk 
samordnas provtagningsdagar. Substanser som ska mätas är cannabis, tramadol, kokain, 
ecstasy och amfetamin. 
Skurups kommun har sedan 2015 genomfört mätningar två gånger per år. Resultatet används 
som underlag för strategiska beslut tillsammans med bland annat Region Skånes 
folkhälsoenkäter. 

Kostnad, omfattning och användning av resultat 
Kostnaden för frakt och analys av substanser är cirka 6 000 kr per provtillfälle. Vid 
samordnad frakt kan kostnaden minska något. 

För att kunna använda resultatet krävs efterarbete. Främst i form av arbetstid. Hur 
omfattande styrs av vår ambitionsnivå. Nödvändig insats är tid för analys, handlingsplan, 
uppföljning och aktiviteter.
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Kommunledningskontoret

För att kunna följa förändringar över tid bör mätningar göras två gånger per år och under flera 
års tid.
Tillsammans med andra undersökningar kan resultatet användas som underlag för strategiska 
beslut. Men det kan även användas som diskussionsunderlag vid föräldramöte och i andra 
forum.

Andra mätningar i Tomelilla
En omfattande folkhälsoenkät för elever i årskurs 6 och 9 samt år 2 i gymnasiet genomförs 
2021. Enkäten innehåller frågor om bland annat skola, fritid, familj, trygghet, aktiviteter, 
tobaks- och alkoholvanor. Resultaten från Tomelilla kommer att kunna jämföras med alla 
skånska kommuner men kan också följas över tid.

Malmöuniversitet genomförde i början av höstterminen 2019 en alkohol- och 
drogvaneundersökning bland högstadieelever i Tomelilla. Undersökningen visade att andelen 
elever som uppgav att de någon gång provat narkotika var 3 %. Genomsnitt för alla 
deltagande kommuner var 5 %. Bland de elever som hade provat var cannabis den vanligaste 
typen av narkotika. Undersökningen, som genomförts sedan 2016, är en del av förvaltningens 
långsiktiga förebyggande arbete inom ramen för Öckeröprojektet.

Vad vet vi?
Polis och förvaltning ger en likartad bild av vilka substanser som används. Deras bedömning 
är att vanligast förekommande är cannabis, tramadol och olika bensodiazepiner. Amfetamin, 
kokain, Lyrica samt andra smärtstillande läkemedel används också och det är vanligt att olika 
substanser kombineras, till exempel alkohol tillsammans med olika typer av snabbverkande 
bensodiazepiner.

Vad är effektivt?
Kunskapsläget för narkotikaprevention visar att det generellt är många frågor som är 
obesvarade om såväl orsaker till problemen som vilka åtgärder som är mest effektiva. Inom 
preventionsforskning om narkotikaförebyggande metoder, men även för alkohol och tobak är 
det viktigt att identifiera och ta hänsyn till risk- och skyddsfaktorer. Forskningen visar att risk- 
och skyddsfaktorer i stort sett är samma för alkohol-, tobak- och narkotikabruk, kriminalitet 
och våld, bristande skolanpassning samt psykisk ohälsa. Enstaka risk- och skyddsfaktorer för 
narkotikabruk har i regel liten effekt, men fler faktorer tillsammans ger större effekt på 
individens beteende. Det gäller således att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. 
Effekten blir också större om man utformar insatser som verkar på olika nivåer samtidigt.

Hur går vi vidare?
Det kan konstateras att vi vet att vi har en problematik med narkotikaanvändning. Med syfte 
att få en gemensam problem- och lägesbild har ett arbete påbörjats i samverkan mellan polis 
och förvaltning. Samverkansmodellen omfattar även orsaksanalys och aktivitetsplan. 
Fokusområdet är narkotika och barn och unga. 
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Ett fortsatt utvecklingsarbete och samarbete ger förutsättningar för att kunna göra rätt 
insatser vid rätt tidpunkt. Allt pekar på att det även fortsättningsvis finns behov av 
förebyggande insatser och att fånga upp unga som riskerar att hamna i missbruk. 

Värdet av att generellt mäta avloppsvattnet får anses som ringa. Vid osäkerhet eller misstanke 
om narkotikaproblem kan mätning i ett mindre geografisk avgränsat område eller vid ett 
enstaka evenemang vara en verkningsfull metod. Förvaltningen menar att den större, men 
också viktiga utmaningen ligger i att myndigheter tillsammans samverkar preventivt och att 
det mer reaktiva arbetet aktualiseras som beskrivs ovan, vid osäkerhet eller misstanke.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 16 Dnr KS DiaNr

Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet i tre minuter mellan 
kl. 15.22 och 15.25.

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till förvaltningen för 
beredning. I beredningsarbetet ska polisen och kommunens missbruksenhet 
involveras och det ska också ingå hur en jämförelse med tidigare testresultat 
kan göras.

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har den 21 januari 2020 
inkommit med en skrivelse om kartläggning av narkotikaförekomster i 
Tomelilla kommun:

”Under 2019 har polisens rapporter på KSAU allt oftare handlat om det 
narkotikamissbruk som förekommer i vår kommun.  På senare tid har media 
rapporterat om hur man bland annat genom prover i avloppsvatten, i delar av 
Stockholm, under en vecka kunde räkna ut att det röktes 223 kilo cannabis 
till ett sammanlagt värde av 24,6 miljoner kronor och användes 3,4 kg kokain 
till ett värde av tre miljoner kronor. Mätningar som görs i Sverige och 
Europa tyder på ökad droganvändning, vilket får ses som ett stort samhälls- 
och folkhälsoproblem.

I samtal med kommunpolis Anna Hagenkötter bekräftar hon att polisen har 
ett intresse av att Tomelilla kommun genom prover i sitt avloppsvatten tar 
reda på vilka droger som är i omlopp i kommunen. Det skulle sannolikt 
kunna bekräfta den bild som de har av kommuninvånarnas 
narkotikaanvändning eller berätta om andra substanser som används som 
polisen inte rapporterar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 16 forts.

Resultatet skulle inte enbart vara av intresse för polisen. Även kommunen 
kan ha nytta av resultaten i det förebyggande folkhälsoarbetet. Bland annat 
hade vi kunnat uppmärksamma föräldrar på vilka symtom de ska hålla 
uppsikt över gällande sina barn och ungdomar. 

Socialdemokraterna yrkar därför, mot bakgrund av ovanstående, att Tomelilla 
kommun under en vecka i vår, i samarbete med polisen, tar prover på 
inkommande avloppsvatten för att kartlägga vilka narkotika substanser som 
förekommer i kommunen.
   
Beslutsunderlag
Skrivelse om kartläggning av narkotikaanvändningen i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.146.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) föreslår att skrivelsen ska remitteras till förvaltningen för 
beredning samt att i beredningsarbetet ska polisen och kommunens 
missbruksenhet involveras och det ska också ingå hur en jämförelse med 
tidigare testresultat kan göras.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Utvecklingschef Helena Berlin
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 14 februari 2020 Dnr KS 2018/208

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse ändring av bilaga 1 till 
finansreglemente 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta föreslagna ändringar i 
bilaga 1 till finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda 
bolag.

Ärendebeskrivning
Med anledning av personförändringar såväl inom politiken som på 
tjänstepersonsidan behöver kommunstyrelsens arbetsutskott justera bilaga 
1 i finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström 14 februari 2020

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
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Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Ekonomiassistent Eva Ahl
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 18:2b
Bilaga 1

 

Dnr KS 2018/208

Bilaga 1 till finansreglemente för Tomelilla kommun och 
dess helägda bolag – behöriga personer

Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott den xx april xx. 
Gäller från den 1 april 2020. 

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dokumentansvarig tjänsteman: Ekonomichef
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Följande personer innehar fr.o.m. 2020-04-01 delegation.
Delegationen inkluderar att följa finans- och borgensreglementets regler.

Tomelilla kommun

Beslut om upptagande av nya långfristiga 
lån och omsättning av befintliga 
långfristiga lån, enligt 
Kommunfullmäktiges låneram, delegeras 
till var för sig, a) kommunstyrelsens 
ordförande och i dennes frånvaro till b) 
kommunstyrelsen 1:e vice ordförande.
Rapportering ska ske till kommunstyrelsen 
var tredje månad.

a) Kommunstyrelsen ordförande Leif 
Sandberg
b) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Per-Martin Svensson

Beslut om terminsaffärer och ränteswapar, 
delegeras till var för sig, a) 
kommunstyrelsens ordförande och i 
dennes frånvaro till b) kommunstyrelsen 
1:e vice ordförande

a) Kommunstyrelsen ordförande Leif 
Sandberg
b) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Per-Martin Svensson

Undertecknande av handlingar i samband 
med kommunens upplåning, 
likvidförvaltning, terminsaffärer eller 
annan finansiell verksamhet delegeras till 
två i förening, en ur vardera gruppen a) 
och gruppen b).

a) Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
b) Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson

Undertecknande av borgenshandlingar, 
delegeras till var för sig, a) 
kommunstyrelsens ordförande och i 
dennes frånvaro till b) kommunstyrelsen 
1:e vice ordförande.

a) Kommunstyrelsen ordförande Leif 
Sandberg
b) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Per-Martin Svensson

Undertecknande av handlingar, som gäller 
kontantuttag upp till ett värde av högst 50 
000 SEK och attesterade utbetalningar via 
internetbanken.

Två i förening av Eva Ahl, Emelie Olsson, 
Adnan Elkaz, Elisabeth Wahlström, Britt-
Marie Börjesson, Margareta Erlandsson, 
Sofia Kron, Leif Sandberg, Per-Martin 
Svensson och Madeleine Dexe Andersson

Undertecknande av handlingar som gäller 
kontantuttag över 50 000 SEK hos bank 
två i förening, en ur vardera gruppen a) 
och gruppen b).

a) Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
b) Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson
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Beordra och genomföra överföringar 
mellan kommuns egna konton i bank- och 
plusgiro via telefon eller internet, 
delegeras till var för sig.

Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson

Att via fax eller telefon stoppa betalningar 
i remitteringsrutiner hos plusgirot och 
bankgirot, delegeras till var för sig.

Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson

Administration, via internetbanken, av s.k. 
förladdade kort för handkassa och 
försörjningsstöd enligt separata avtal med 
Sparbanken Skåne och attesterade 
underlag, delegeras till var för sig.

Ekonomiassistent Eva Ahl
Ekonomiassistent Margareta Erlandsson
Ekonomiassistent Sofia Kron
Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
Kvalitets och utvecklingsledare Madeleine 
Dexe Andersson

Österlenhem AB och Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB)
Behöriga personer utses av bolagens respektive styrelser.
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Trafikplan 2021 (T21) - dialogfönster utifrån föreslagna 
prioriteringar
Sydöstra Skånes kommuners synpunkter över Skånetrafikens förslag för T21 

Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av den skånska kollektivtrafiken i syfte att 
skapa en bättre och mer attraktiv resa för de skånska resenärerna. Målsättningen är att 
skapa så många hållbara kollektiva resor som möjligt, med ett utbud som är relevant och 
avvägt efter de resandemönster och behov som finns.

Det trafikutbud som finns ska vara hållbart ur såväl ett miljö- som ett ekonomiskt 
perspektiv. Det som slutligen styr trafikutbudet i T21 är Region Skånes ekonomiska 
förutsättningar samt var det finns en reell efterfrågan på resor.

Under början av 2019 fick kommunerna möjlighet att yttra sig gällande justeringar i 
kollektivtrafikens utbud. Utgångspunkten var att prioritera trafik där det finns stor potential 
att nå regionfullmäktiges mål om ökad marknadsandel mot bilen, men också vidmakthålla 
ett bra basutbud i hela Skåne, givet att det finns efterfrågan.

För sydöstra Skåne innebar detta en försämring i utbudet och minskad möjlighet för 
människor att förlita sig på kollektivtrafiken för arbets- och skolpendling. 

Ett av de prioriterade ställningstagandena som pekas ut i Skånes regionala 
utvecklingsstrategi är att Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur...

“Flerkärnigheten skapar gynnsamma förutsättningar för Skåne att vara en 
sammanhängande och funktionell region avseende arbete, boende och utbildning, men det 
ställer också krav på en utvecklad tillgänglighet för att få en ökad interaktion mellan 
orterna. Kollektivtrafiken är och behöver fortsätta att vara en möjliggörare för människor 
att förflytta sig på ett ekonomisk och hållbart sätt i Skåne.”

För att gynna flerkärnigheten har Region Skåne satt som mål att marknadsandelen för 
kollektivtrafiken ska uppgå till 40 % år 2030 samt att den geografiska tillgängligheten med 
kollektivtrafik ska utvecklas.

Utvecklingen går i fel riktning och Region Skåne är snarare på väg mot en fåkärnighet, med 
tyngdpunkt på den västra sidan än en förstärkt flerkärnighet. 

I förslaget för trafikplan 2021 finns 23 satsningar redovisade, av dessa finns en satsning i 
sydöstra Skåne. Några linjer inom stadstrafiken i Ystad får en ny tur 05:30 på morgonen. I 
övrigt saknar vi satsningarna på den östra sidan av Skåne. 
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Presenterade åtgärder bemöter inte ställningstagandet att Skåne ska bli en stark hållbar 
tillväxtmotor och potentialen i sydöstra Skåne förbises. Här finns stora områden som 
antingen helt saknar kollektivtrafik utöver närtrafik eller som har mycket gles trafik. 
Kommunerna i sydöstra Skåne ser det som mycket angeläget att Skånetrafiken aktivt 
arbetar med att hitta lösningar för hur mindre orter och landsbygden kan vara tillgänglig 
med kollektivtrafik, trots relativt lågt kundunderlag. Viktigt att beakta är dock de stora 
variationerna över året då sydöstra Skåne lockar många besökare sommartid.

I sydöstra Skåne finns ett flertal större kollektivtrafikstråk som både förbinder de större 
orterna inom sydöstra Skåne med varandra och förbinder orterna med regionala kärnor i 
andra delar av Skåne. Hit hör både Skåneexpressen och andra starka stråk såsom Sjöbo - 
Ystad, Ystad - Trelleborg, Tomelilla - Ystad och Simrishamn - Ystad. För att dessa stråk ska 
vara ett attraktivt alternativ till bilen, för till exempel pendlare, behövs en utveckling av 
trafiken. 

Utmaningar och frågor som kvarstår att lösa för sydöstra Skånes del är de linjer som lyfts i 
tidigare synpunkter och dialoger med Skånetrafiken. Hit hör behovet av en tvärlinje i 
Simrishamns kommun samt kollektivtrafik inom upptagningsområdet för f.d. linje 308. 
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Åtgärdsförslag Trafikplan T21, inför dialogfönstret i mars 2020

Trafiksatsningarna rangordnas enligt "KTG" (kostnadstäckningsgrad), där den åtgärd som genomförs
först har högst KTG (Intäkt/Bruttokostnad). Åtgärderna Prio 1A genomförs först, enligt samma princip
med KTG.
KTG-värden med * , innebär att KTG-beräkningen inte går att räkna fram korrekt. Slutlig prioritering av
dessa åtgärdsförslag får hanteras separat.

Röd text i rad 3 är hänvisning till Huvudfilen (Skånetrafikens arbetsdokument).
Antal

åtgärder
Resor / tur

och dag

ID
Kolumn A

Trafikföretag Linje i Rebus
Kolumn F

Linje och linjesträckning
Kolumn G

Åtgärdsförslag
Kolumn N

Antal resor per år
Kolumn W

KTG
(intäkt/bruttokostnad)

Kommunförslag (JA/NEJ) Om Kommunförslag,
vilken kommun

Om Kommunförslag,
prio 1, 2, 3

Kommentar
Kolumn AI och BL

1 Arriva Sverige AB 604
Helsingborg - Linje 4 - Västergård - Helsingborg
C-Ramlösagården

Förtätning i högtrafik från 10-minuters till 7,5-minuterstrafik under vinter-
och hösttidtabellen.

37 162 24% NEJ

2 Bergkvarabuss AB 150 150 - Malmö - Hyllie - Tygelsjö - Vellinge Förbättrad turtäthet mot Malmö och Vellinge p g a kapacitetsskäl. (3 turer) 13 979 35% NEJ

41 Nobina Sverige AB 6
Malmö - Linje 6 - Klagshamn - Bunkeflostrand -
Videdal - Toftanäs

Förbättrad turtäthet på lördagar. Förslaget innebär 10 minuterstrafik mitt på
dagen mellan klockan 10 och 18, samt 20 minuterstrafik övrig tid.

50 000 35% NEJ

44 Nobina Sverige AB 33 Malmö - Linje 33 - Ön - Värnhem
P g a kapacitetsskäl köra ledbuss istället för normalbuss under hela
sommaren.

2 700 10% NEJ

52 Nobina Sverige AB 5
Malmö - Linje 5 - MalmöExpressen Västra
Hamnen - Stenkällan

Förbättrad turtäthet från 20- till 10-minuterstrafik mellan klockan 19.30 och
21.30.

48 303 36% NEJ

53 Nobina Sverige AB 5
Malmö - Linje 5 - MalmöExpressen Västra
Hamnen - Stenkällan

Förbättrad turtäthet på lördagar. Förslaget innebär 10-minuterstrafik mitt på
dagen mellan klockan 9 och 18.

29 260 36% NEJ

54 Nobina Sverige AB 7 Malmö - Linje 7 - Svågertorp - Ön
Förbättrat turutbud till 5-minuterstrafik på eftermiddagen på sträckan Ön -
Malmö C mellan klockan 14 och 18.

52 113 * NEJ Prio 1A

56 Nobina Sverige AB 35
Malmö - Linje 35 - Kvarnby - Toftängen -
Gustav Adolfs Torg

Förbättrad turtäthet från 15- till 10-minuterstrafik på vardagar mellan
klockan 9 och 14.

53 795 40% NEJ
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59 Nobina Sverige AB 520 520 - Klippan - Åstorp - Helsingborg
Utökning av turutbud under högtrafik på morgon och eftermiddag på
vardagar.

31 000 17% NEJ

93 Transdev Sverige AB 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö Förbättrad turtäthet i högtrafik på eftermiddagar (1 dubbeltur). 6 129 22% NEJ Prio 1A

108 Transdev Sverige AB 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö
Förbättrad turtäthet från 30- till 15-minuterstrafik under högtrafik från
Kristianstad på eftermiddagen (2 turer).

6 068 9% NEJ

122 Bergkvarabuss AB 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby 15-minuterstrafik på vardagar mellan klockan 9 och 14. 33 138 19% NEJ

123 Bergkvarabuss AB 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby En ny tur från Broby till Kristianstad cirka klockan 5 på vardagar. 3 488 33% NEJ

159 Arriva Sverige AB 602
Helsingborg - Linje 2 - Ödåkra/Berga -
Helsingborg C - Ättekulla/Råå

Förbättrad turtäthet under högtrafik på vardagar från 10- till 7,5-
minuterstrafik.

73 643 52% NEJ

215 Bergkvarabuss AB 771
Trelleborg - Linje 1 - Fagerängen - Centralen -
Albäckshallen

Förlängda öppettider från klockan 22 till 23 måndag-torsdag. 3 278 31% NEJ

216 Bergkvarabuss AB 772
Trelleborg - Linje 2 - Gislövs läge - Centralen -
Högalid

Förlängda öppettider från klockan 22 till 23 måndag-torsdag. 3 014 29% NEJ

217 Bergkvarabuss AB 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby En ny dubbeltur på helgen, mellan klockan 10 och 11. 7 194 64% NEJ

403 Transdev Sverige AB 130 130 - Lund - Åkarp - Malmö
Förbättrad turtäthet med 15-minuterstrafik på lördagar mellan klockan 13
och 19 mot Malmö.

7 862 89% NEJ
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405 Transdev Sverige AB 130 130 - Lund - Åkarp - Malmö
Förbättrad turtäthet med 15-minuterstrafik på lördagar mellan klockan 14
och 19 mot Lund.

5 405 73% NEJ

409 Transdev Sverige AB 169 169 - Lund C - Lund Brunnshög - Malmö
Förbättrad turtäthet med 7,5-minuterstrafik på vardagar mellan klockan 7
och 9 mot Lund.

13 388 13% NEJ Prio 1A

410 Transdev Sverige AB 169 169 - Lund C - Lund Brunnshög - Malmö
Förbättrad turtäthet med 10-minuterstrafik på vardagar mellan klockan 7-8
mot Malmö.

12 600 20% NEJ Prio 1A

415 Transdev Sverige AB 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö
Förbättrad turtäthet från 30- till 15-minuterstrafik under högtrafik från
Malmö på eftermiddagen (2 turer).

5 056 16% NEJ

439 Nobina Sverige AB 166 166 - S Sandby - Lund - Staffanstorp Förbättrat utbud under högtrafik på morgon och eftermiddag. 17 750 * NEJ Prio 1A

440 Nobina Sverige AB 137 137 - Bjärred - Lund Förbättrat utbud under högtrafik på morgon och eftermiddag. 15 250 37% NEJ Prio 1A

442 Nobina Sverige AB 761
Landskrona - Linje 1 - Centrum - Stationen -
Koppargården

Snabbare restid genom sammanslagning av hållplatser med lågt resande. 11 300 * NEJ

445 Nobina Sverige AB 219 219 - Helsingborg - Rydebäck
Ny körväg i södra Helsingborg, med tillkommande hållplatser för linjen på
Planteringsvägen och Hästhagsvägen.

13 600 * NEJ
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447 Nobina Sverige AB 1
Malmö - Linje 1 - Elinegård - Jägersro -
Kristineberg

Förbättrat turutbud från 10- till 5-minuterstrafik mellan Gustav Adolfs torg
och Elinegård i högtrafik, mellan klockan 6 och 9 samt mellan klockan 14 och
18. 199 743 28% NEJ

450 Nobina Sverige AB 7 Malmö - Linje 7 - Svågertorp - Ön
Förbättrat turutbud under sommaren från 10-till 5 min trafik mellan klockan
11 och 18 mellan Malmö C och Ön. 10 249 18% NEJ

452 Nobina Sverige AB 31
Malmö - Linje 31 - Lindängen-Jägersro-Bulltofta-
Centralen-M hamnen

Förbättrat turutbud med 20-minuterstrafik under hela dagen. 0 * NEJ

453 Nobina Sverige AB 33 Malmö - Linje 33 - Ön - Värnhem

Förbättrad turtäthet från 10- till 7,5-minuterstrafik mellan klockan 7 och 9
på vardagsmorgnar och 14 och 18 på eftermiddagen. Förslag på förbättrat
turutbud, från 20- till 15-minuterstrafik mitt på dagen, mellan klockan 9 och
15.

542 555 43% NEJ Prio 1A

472b Bergkvarabuss AB 103 103 - Lund - Vellinge - Höllviken Ny 60-minuterstrafik på vardagar under sommaren. 9 373 31% NEJ

475 Bergkvarabuss AB 150 150 - Malmö - Hyllie - Tygelsjö - Vellinge Återinförande av turen efter klockan 23 från Malmö C på vardagar. 3 527 33% NEJ

628 Arriva Sverige AB 621
Helsingborg - Linje 21 - Berga ind.omr. -
Filbornaskolan Ö - Ramlösa stn

Ny körväg från Ramlösa Station till Högastensgatan via Landskronavägen
istället för Planteringsvägen.

2 500 * NEJ

639
640
641

Bergkvarabuss AB
781
783
784

Ystad - Linje 1 - Stationen - Västra Sjöstaden

Ystad - Linje 3 - Stationen - Backaskolan

Ystad - Linje 4 - Hedeskoga - Stationen

Ny tur ca 05:30 mot Ystad station. 3 724 34% NEJ

643 Vy Buss AB 734
Lund - Linje 4 - Gunnesbo - Botulfsplatsen - N
Fäladen

Ny linjesträckning på Fjelievägen enligt Trafikutredning Lund. 0 * NEJ

645 Vy Buss AB 736
Lund - Linje 6 - S:t Lars - Botulfsplatsen - Östra
Linero

Ny körväg via Ideon enligt Trafikutredning Lund. -28 324 * NEJ

655 Nobina Sverige AB 36 Malmö - Ny linje 36 Klagshamn - Hyllie
Ny linje 36 mellan Klagshamn och Hyllie. Linje 6 kortas samtidigt av så att
alla turer får sin ändhållplats i Bunkeflostrand.

286 780 38% NEJ
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657 Nobina Sverige AB 31
Malmö - Linje 31 - Lindängen-Jägersro-Bulltofta-
Centralen-M hamnen

Förbättrat turutbud mellan Jägersro och Lindängen mellan klockan 6 och
8.30 samt mellan klockan 15 och 18.

112 000 93% NEJ

545 Transdev Sverige AB 170
170 - Lund N Fäladen - Lund LTH - Malmö
Jägersro - Hyllie

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 170: Turtätheten på vardagar föreslås öka till minst 15-minuterstrafik.
6 825 11% JA Malmö 2

567 Nobina Sverige AB 132 132 - Löddeköpinge - Bjärred - Lomma - Malmö
Synpunkter från Lomma kommun:
Linjen bör få halvtimmestrafik mer än under högtrafik.

5 000 6% JA Lomma 2

572a Bergkvarabuss AB 771
Trelleborg - Linje 1 - Fagerängen - Centralen -
Albäckshallen

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 1.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

7 317 12% JA Trelleborg 2

572b Bergkvarabuss AB 772
Trelleborg - Linje 2 - Gislövs läge - Centralen -
Högalid

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 1.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

7 987 13% JA Trelleborg 2

572e Bergkvarabuss AB 771
Trelleborg - Linje 1 - Fagerängen - Centralen -
Albäckshallen

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 3.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

12 736 29% JA Trelleborg 2
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572f Bergkvarabuss AB 772
Trelleborg - Linje 2 - Gislövs läge - Centralen -
Högalid

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 3.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

19 168 37% JA Trelleborg 2

572i Bergkvarabuss AB 771
Trelleborg - Linje 1 - Fagerängen - Centralen -
Albäckshallen

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 5.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

24 180 29% JA Trelleborg 2
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572j Bergkvarabuss AB 772
Trelleborg - Linje 2 - Gislövs läge - Centralen -
Högalid

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 5.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

19 136 24% JA Trelleborg 2

584

Synpunkter från Båstads kommun:

Till dialogen anser kommunen att Skånetrafiken bör arbeta med att få
ordinarie trafik till Norrvikens trädgårdar och Apelrydsskolan, två
verksamheter som växer med fler besökare, fler elever och fler anställda.
Apelrydsskolan har etablerat en inriktning mot idrotten Padel och under
vinterhalvåret kommer eleverna behöva använda kollektivtrafik för att ta sig
till träning i centrala Båstad (padelbanor vid stationen alternativt vid Båstad
sportcenter). Det kommer till slutet av 2021 även finnas ett nytt elevhem vid
Norrviken med boende som kommer att vara i stort behov av kollektivtrafik,
även på helger. Beräknat 7 dt/vardag - helgtrafik sommar enligt dagens
upplägg.

10 000 14% JA Båstad 3

585 Nobina Sverige AB 525 525 - Båstad - Östra Karup

Synpunkter från Båstads kommun:

Linje 525 mellan Båstad och Östra Karup har för få avgångar, kommunen
önskar en fördubbling av avgångar för att kunna tillgodose företagen i Östra
Karup och de boende i samhället. Östra Karup är en av kommunens snabbast
växande orter med ett många arbetstillfällen och handel varför kommunen
anser att det finns ett potentiellt underlag av resande. Även här bör det
finnas en linje med tydlig koppling till stationen i Båstad, dagens hållplats är
något långt ifrån plattformarna (Båstad järnvägsbron). Beräkning bygger på
en fördubbling av dagens produktion.

4 408 10% JA Båstad 3

586 Ny linje Ny linje

Synpunkter från Båstads kommun:

Båstads kommun önskar att etablera en ny regionbusslinje mellan Östra
Karup - Entré Båstad - Båstads station - Hemmeslöv - Allarp -
Skummeslövstrand/Skottorp. Skälet är att vi ser mycket god potential för
resandeunderlag, längs sträckan berörs ca 3000-5000 personer till slutet av
2021 och på 10 års sikt kan antalet öka till 5000-8000 personer. Kommunen
har fört dialog med Laholms kommun som har samma intresse av linjen som
Båstad. Skånetrafiken är sedan tidigare informerad om förslaget och
kommunen anser sig ha fått positiva signaler kring linjen.

40 000 31% JA Båstad 3

637 Nobina Sverige AB 507 507 - Svenstorp - Munka Ljungby - Ängelholm

Synpunkter från Ängelholms kommun:

Utveckling av turutbudet på linje 507 bör ske på både vardagar och helger.
Linjen har haft en stark resandeutveckling, bland annat till följd av de turer
som Ängelholms kommun har köpt till. Skånetrafiken har tagit över två turer
som kvällar och två turer på helger till följd av att kostnadsteckningsgraden
varit hög. Kostnad beräknad på ett övertag av den trafik Ängelholm idag
köper till.

7 469 24% JA Ängelholm 3

Summa 1 862 828

Delsumma 1 862 828
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Åtgärdsförslag Trafikplan T21, inför dialogfönstret i mars 2020

Effektiviseringarna rangordnas enligt ”Resultat (kr) per år (netto)”, där den åtgärd som genomförs
först har högst Nettokostnad (Intäkt-Bruttokostnad)

Röd text i rad 3 är hänvisning till Huvudfilen (Skånetrafikens arbetsdokument). Antal
åtgärder

Resor / tur
och dag

ID
Kolumn A

Trafikföretag Linje i Rebus
Kolumn F

Linje och linjesträckning
Kolumn G

Åtgärdsförslag
Kolumn N

Antal resor per år
Kolumn W

Resultat (kr) per år
(netto)

Kommunförslag (JA/NEJ) Om
Kommunförslag,
vilken kommun

Kommentar
Kolumn AI och BL

43 Nobina Sverige AB 33 Malmö - Linje 33 - Ön - Värnhem
Uträtning av linjen vid Limhamn Centrum för att få en kortare restid. Linje 33
föreslås köra via Kalkbrottsgatan, istället för Järnvägsgatan. Det ger en
snabbare resa och avsevärt punktligare trafik.

15 000 542 508 NEJ
Börja trafikera enligt ny linjesträckning. När ny hållplats är byggd, angörs
denna.

249 Nobina Sverige AB 132 132 - Löddeköpinge - Bjärred - Lomma - Malmö
Borttagning av 1 tur från Löddeköpinge klockan 04:39 på vardagar på grund av
svagt resande. -818 174 020 NEJ

257 Nobina Sverige AB 138 138 - Landskrona - Löddeköpinge - Malmö Borttagning av 2 turer på vardagar på grund av svagt resande. -3 184 206 033 NEJ

258 Nobina Sverige AB 138 138 - Landskrona - Löddeköpinge - Malmö Borttagning av 2 turer på lördagar på grund av svagt resande. -899 37 792 NEJ

263 Bergkvarabuss AB 141 141 - Malmö - Svedala Borttagning av 1 tur på vardagskvällar från Malmö på grund av svagt resande. -1 250 55 066 NEJ

264 Bergkvarabuss AB 145 145 - Svedala - Trelleborg
Borttagning av 9 dubbelturer på lördagar och 5 dubbelturer på söndagar på
grund av svagt resande. (28 turer)

-1 944 206 712 NEJ

268 Bergkvarabuss AB 165 165 - Lund - Klågerup - Svedala
Borttagning av 3 turer på vardagar. Varannantimmestrafik på vardagskvällar
(2 turer) samt 1 morgontur på grund av svagt resande.

-1 391 277 512 NEJ

425 Transdev Sverige AB 402 SkåneExpressen 2 - Hörby - Lund
Ta bort 2 turer på söndagar mellan klockan  21 och 22 på grund av svagt
resande.

-800 41 540 NEJ Inte borttagning av sista turen.

433 Nobina Sverige AB 506 506 - Ängelholm - Helsingborg
Borttagning av hållplatser (Nya Vilhelmsfält, Välingevägen samt G:a Hasslarp)
för att snabba upp resan för mot Helsingborg.

5 000 279 764 NEJ

444 Nobina Sverige AB 762
Landskrona - Linje 2 - V. Fäladen - Centrum -
Guldängen

Ny körväg genom Karlslund. Förslaget ger en rakare och snabbare körväg
vilket upplevs som positivt för både  resandet och resenärerna.

5 000 357 473 NEJ

501 Nobina Sverige AB

209
218
219
220
251
297
298

209 - Helsingborg - Vallåkra
218 - Helsingborg - Landskrona
219 - Helsingborg - Rydebäck
220 - Höganäs - Helsingborg
251 - Helsingborg - Bjuv - Billesholm
297 - Helsingborg - Bårslöv - Ekeby
298 - Helsingborg - Bårslöv - Ekeby

Ny körväg via Tingshuset istället för GA torg i Helsingborg. Förslaget ger en
rakare och snabbare körväg in i Helsingborg och upplevs som positivt för både
resandet och resenärerna.

43 032 2 395 666 NEJ

629 Nobina Sverige AB
220
250

220 - Höganäs - Helsingborg
250 - Helsingborg - Bjuv - Billesholm - Ekeby

Ny körväg längs Ringstorpsvägen, direkt mellan Älvsborgsgatan - Olympia
Park. Förslaget ger en snabbare körväg in i Helsingborg och upplevs som
positivt för både resandet och resenärerna.

24 392 897 476 NEJ

Summa 82 138 5 471 562

Delsumma 82 138 5 471 562
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Åtgärdsförslag Trafikplan T21, inför dialogfönstret i mars 2020

Ej beräknade kommunsynpunkter

Röd text i rad 3 är hänvisning till Huvudfilen (Skånetrafikens arbetsdokument).

ID
Kolumn A

Linje i Rebus
Kolumn F

Linje och linjesträckning
Kolumn G

Åtgärdsförslag
Kolumn N

Kommun Kommentar

457 220 220 - Höganäs - Viken - Helsingborg

Synpunkt från Höganäs kommun:
o Turutbudet på linje 220 är bra. Om Skånetrafiken överväger utökat turutbud
mellan Höganäs och Helsingborg önskar Höganäs kommun att tillkommande turer
tillfaller linje 222.

Höganäs

458 222 222 - Mölle - Höganäs

Synpunkt från Höganäs kommun:
o Linjen saknas i underlaget.
o Behov av utökat turutbud, främst under högtrafik vardagar.

Höganäs

459 223 223 - Arild - Höganäs
Synpunkt från Höganäs kommun:
o Viktigt med bibehållen helgtrafik för exempelvis fritidsaktiviteter.

Höganäs

460 224
224 - Arild - Jonstorp - (Ingelsträde) - Mjöhult -
Hjälmshult

Synpunkt från Höganäs kommun:
o Vilken del av linjesträckningen ska ses över? Är det vändan inom Ingelsträde?
Kommunen gör tillköp på linjen för att skolbarn från Ingelsträde och Mjöhult ska
kunna resa med vanlig kollektivtrafik till skolan i Jonstorp. Av stor vikt att denna
möjlighet kvarstår.

Höganäs

461 225 225 - Ängelholm - Jonstorp - Höganäs
Synpunkt från Höganäs kommun:
o Önskemål om en snabbare förbindelse längs väg 112 som kan komplettera
befintlig linje 225.

Höganäs

507

Synpunkt från Landskrona kommun:
Annelöv-Kvärlöv
Landskrona stad har tidigare påpekat i remissyttrandet TFP 2020-2030 att
basutbudet behöver förtydligas och ses över ytterligare för att främja de mindre
orternas utveckling.
För Landskronas del är Annelöv—Kvärlöv med sammanlagt 721 invånare prioriterad.
Orten har idag ingen kollektivtrafikförsörjning och avståndet till närmaste hållplats
(stationen i Dösjebro) är mer än 2 km.

Landskrona

508 260 260 - Ekeby - Tågarp - Härslöv - Landskrona

Synpunkt från Landskrona kommun:
Linje 260 Skeppsbron-Härslöv-Ekeby

Skånetrafiken har i år 2019 gjort justeringar i trafikutbudet på linje 260 Skeppsbron-
Härslöv-Tågarp- Ekeby i Landskrona på genom att dra in tidig morgontur, och sista
kvällsturen. Landskrona anser att morgon och kvällstur ska återinförs på linje 260 till
Härslöv-Skeppsbron-Härslöv. Härslöv är en attraktiv ort utanför tätorten Landskrona,
här finns Gymnasieelever samt pendlare som är i behov av kollektivtrafik.

På sikt ser Landskrona stad en möjlighet att linje 260 skulle kunna trafikera stadens
stora utbyggnadsområde för bostäder och verksamheter öster om Landskrona
station.

Landskrona

49



509

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafikförsörjning Smörhålan och Torslundsvägen

Smörhålan och Torslundsvägen saknar kollektivtrafik.
Landskrona stad ser gärna att Skånetrafiken utreder möjligheten till att trafikera
Smörhålan
Utan att det sker på bekostnad av linje 260 som trafikerar bland annat Säby kyrkväg,
Säby Egnahemsvägen.
Här finns önskemål från de boende att få busstrafik till centrum. Vi har föreslagit en
cykelväg längs Vadensjövägen  i Trafikverkets och Regionens Cykelvägsplan som ett
komplement till kollektivtrafiken ut mot Smörhålan, men fått avslag från
Trafikverket.
Sammanlagt finns här ca 35 hushåll.

Landskrona

510

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafik  Häljarp

Häljarp är en av de största och mest populära orterna utanför tätorten i Landskrona.
Det pågår en stor förtätning och flera detaljplaner är på gång. Landskrona stad ser
ett behov av en förtätad trafikförsörjning till och från Häljarp, med stadsbusstrafik
alternativt en utökning av Regionbuss linje 138.

Landskrona

511

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafik till Ven

Kollektivtrafik till Ven ska upprätthållas. Region Skåne ska verka för att kollektivtrafik
till och från Ven kan upprätthållas, för möjligheten att bo på Ven och arbeta på
fastlandet samt för turistnäringen. För Landskronas del anser vi att det är nödvändigt
att även upprätthålla busstrafiken på ön.

Landskrona

512

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafik Stadsbuss till Kronan

Verksamhetsområdet Kronan är beläget i anslutning till E6:an och är ett av våra stora
exploateringsområden i södra delen av Landskrona. Etableringen i området består av
verksamheter främst inom logistik, handel, snabbmat, detta innebär att många
arbetstillfällen har skapats och behovet av kollektivtrafik ökar på kort sikt.
Landskrona stad vill att Skånetrafiken utreder möjligheten till
kollektivtrafikförsörjning till Verksamhetsområdet  Kronan.

Landskrona

513

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafik till södra Verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet och hamnen i den södra delen av Landskrona saknar idag
kollektivtrafik. Landskrona stad vill att Skånetrafiken utreder möjligheten för en
busslinje genom området för att få fler att välja kollektivtrafiken vid arbetspendling.

Landskrona

50



514 260 260 - Ekeby - Tågarp - Härslöv - Landskrona

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafikförsörjning Öster om stationen, Utvecklingsområde

Öster om Landskrona station finns stadens stora framtida utbyggnadsområde för
bostäder och verksamheter. Landskrona stad vill att Skånetrafiken i ett tidigt skede
utreder hur området kan kollektivtrafikförsörjas.

En möjlighet kan vara att linje 260 i framtiden kör genom området från Säby
stationssamhälle till Österleden med angöring/hållplats till stationen österifrån.

Landskrona

515 764 Landskrona - Linje 4 - Borstahusen - Stationen

Synpunkt från Landskrona kommun:
Stadsbuss Linje 4 och 5

De åtgärdsförslag som Skånetrafiken föreslår i ”Översynen av trafikutbudet” när det
gäller helgturer på linje 4 och 5  ser kommunen som positivt om ”översynen”
handlar om en utökning av helgtrafiken.

Landskrona Ingen utökning av helgtrafiken är planerad i Trafikplan T21.

516

Synpunkt från Landskrona kommun:
Övrigt

Landskrona stad jobbar i en Trepartsamverkan inom Kollektivtrafiken. Detta innebär
att vi bevakar hur stadsbusslinjenätet i Landskrona kan utvecklas och byggas ut och
ge förslag på nya linjedragningar som motsvarar resbehovet då de nya stadsdelarna
blir verklighet, ett viktigt arbete som måste upprätthållas och följas upp
kontinuerligt.

Landskrona

517
Synpunkt från Kävlinge kommun:
Det totala antalet turer som inte minska på kommunens busslinjer. Kommunen är en
viktig pendlingskommun.

Kävlinge

518

Synpunkt från Kävlinge kommun:
Ny ÖP ska tas fram. Utredning för kollektivtrafik ska göras. Möjlighet med
samordning mellan skolskjuts och kollektivtrafik? Färdig våren 2020, och kommunen
önskas vidare dialog om utveckling av linjesträckningar och turtäthet.

Kävlinge

519

Synpunkt från Kävlinge kommun:
Kommunen tar gärna emot förslag på punktlighets- och framkomlighetsåtgärder -
för att kunna öka turutbudet. Kävlinge

520
Synpunkt från Kävlinge kommun:
Kommunen ser behov av fortsatt dialog hur busslinjer och turtäthet kommer att
påverkas och anpassas till Lommabanans och Söderåsbanans öppnande.

Kävlinge

521

Synpunkt från Kävlinge kommun:
På linjerna 126, 132, 134, och 138 anger ST att det kan göras eff.åtgärder i lågtrafik
och på helger. Kommunen anser att det är viktigt med goda möjligheter för resor
även på helger och kvällar, särskilt för fritidsaktiviter.

Kävlinge
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522
Synpunkt från Kävlinge kommun:
Kommunen anser att Hofterup och Ålstorp behöver bättre utbud på helgerna. Kävlinge

523

Synpunkt från Helsingborgs kommun:
Vi är mycket positiva till denna dialog som är viktig för att få en helhetsbild och en
gemensam syn på det framtida trafikutbudet både i Helsingborg och inom Familjen
Helsingborg samt i hela regionen. När det gäller stadstrafiken har vi precis gjort en
stor omställning i och med det nya linjenätet från sommaren 2019, med
Helsingborgsexpressen mm och att det i översynen behöver tas hänsyn till att det
kan ta tid för resenärerna att vänja sig vid sådana förändringar. Fliken med basfakta
som utgår från resande 2018 stämmer inte överens med hur linjerna går idag (2019)
fullt ut och år 2018 var dessutom ett år då det pågick stora vägarbeten vilket man
bör ha med sig när analyser görs på de siffrorna.

Vår utgångspunkt är att ha kvar utbudet i stadstrafiken till T21 eller utveckla det där
det är kapacitetsbrist och att under 2020 utvärdera det nya linjenätet. Att ha en
översyn av linjesträckningen igen på linje 3 förstår vi inte varför det finns med som
åtgärdsförslag då den linjen nyligen ändrades i och med det nya linjenätet 2019.

Vi behöver i den fortsatta dialogen ta fram och synliggöra vilka åtgärder som kan
göras till 2021 och vad de skulle få för konsekvenser så det blir tydligt vad som blir
konsekvensen av översynen. Det behöver också klargöras vad som är skillnaden
mellan en utvecklingsåtgärd och en effektiviseringsåtgärd.

Helsingborg

524

Synpunkt från Helsingborgs kommun:
När det gäller regionbusstrafiken har förslag, synpunkter och kompletteringar på
förslaget inte hunnits diskuterats gemensamt med de nordvästskånska
kommunerna.

Generellt kan vi ha synpunkter på neddragningar av utbudet som negativt kan
påverka våra medborgare, men då det inte är utrett exakt åtgärd mer än att en
översyn av utbudet ska ske så är det i detta läge svårt att ha konkreta synpunkter.

Vi önskar att det tydliggörs i vilka grupperingar och arenor som den fortsatta
dialogen ska ske framåt med t.ex. familjen Helsingborg. Här finns ingen upparbetad
tjänstemannagrupp för regionbusstrafiken utan det behöver klarläggas.

Helsingborg

525

Synpunkt från Helsingborgs kommun:

En generell synpunkt är att det som åtgärd vad gäller effektivisering nästan
uteslutande handlar om översyn av turutbudet och inte om hur man kan få fler
resenärer och öka kostnadstäckningsgraden med marknadsföring och med att
medvetandegöra busstrafiken som ett alternativ till bilen.

Helsingborg
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526

Synpunkt från Helsingborgs kommun:

Fortsatt arbete
I underlaget står det att samverkan huvudsakligen ska ske på tjänstemannanivå
inom ramen för det samarbete som finns etablerat mellan Skånetrafiken och de
skånska kommunerna, och det innebär för stadstrafikens i Helsingborgs del
Busskollsamarbetet vilket är ett inarbetat forum för denna typ av diskussioner. När
det gäller regionbusstrafiken i hela Skåne Nordväst har tiden varit lite för knapp att
till idag komma fram med konkreta förslag, synpunkter och kompletteringar
eftersom dessa frågor behöver samordnas mellan kommunerna också. Vi hoppas att
det kan bli mer klarlagt i den fortsatta processen i vilka forum dialog ska ske med
kommunerna gemensamt i nordvästskåne.

Helsingborg

527 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Linje 545 är en viktig stomme i resandet i Östra Göinge. Det är en linje som fyller
många olika funktioner; resor som avser arbete, utbildning, fritid, kultur mm. Den
har därför rätta förutsättningara att utvecklas för ytterligare trafik.

Östra Göinge

528

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Om ett par år är det dags att lansera Superbusskonceptet och det är nödvändigt att
förberedelserna kring införandet nu går in i ett aktivt planeringsskede och att detta
synkroniseras med den fortsatta utvecklingen av linje 545.

Östra Göinge

529

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Under de närmaste åren kommer väg 19 att byggas om på sträckan Bjärlöv – Broby.
Det är därför nödvändigt att säkerställa att kollektivtrafiken inte lider skada genom
försämrat trafikflöde under ombyggnadstiden. En planering i god tid före byggstart
är därför viktig och att detta sker med inblandade parter.

Östra Göinge

530

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Kommunen har också för avsikt att bygga en ny busstation i Broby. Målsättningen är
att den preliminärt ska vara klar år 2022 och detta faktum kan i sin tur ha påverkan
både på linje 542 som 545.

Östra Göinge

531 542 542 - Sibbhult - Broby - Hässleholm

Synpunkt från Östra Göinge kommun:
Linje 542 utgör en viktig länk för resande mellan Östra Göinge och Hässleholm. Det
är en linje som måste synkronisera sin trafik med både linje 545 som med tågtrafiken
till och från Hässleholm. I synnerhet är det viktigt att finns en tydlig koppling söderut
mot Lund/Malmö då det möjliggör för medborgare att bo och verka inom området.
Tyvärr har den senaste tidtabellsjustering som gjordes i december 2019 inneburit att
restiderna mellan Malmö – Broby förlängts med cirka 35 minuter/dag. Det är mycket
angeläget att det snarast sker en justering som gör att restiderna kortas ner
ordentligt – risken är annars stor att anställda slutar sina anställning på grund av för
långa pendlingstider eller går över till köra med eget fordon.

Östra Göinge
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532 542 542 - Sibbhult - Broby - Hässleholm

Synpunkt från Östra Göinge kommun:
Linje 542 har potential att växa om synkroniseringen mot tågen blir bra. Därför är
det väsentligt att undvika neddragningar så att det även i fortsättningen finns
möjligheter att företa resor vid det som i dag benämns lågtrafik.

Östra Göinge

533 543 543 - Knislinge - Immeln - Arkelstorp

Synpunkt från Östra Göinge kommun

Linje 543 trafikerar Immeln, som har runt 300 invånare och dessutom passerar
Hjärsås som har drygt 200 invånare. Vidare används linjen också för våra
högstadieelever för att ta sig till och från skolan och kopplingen mot Arkelstorp är
också betydelsefull för resandeflödet. Sammantaget innebär detta att den fyller en
viktig funktion i denna del av vår kommun.

Östra Göinge

534

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Eftersom samtliga ovanstående linjer (542, 543, 545) används av våra högstadie- och
gymnasieelever är det mycket angeläget att turtätheten och tidtabellstider är väl
anpassade till skolverksamheten. Våra elever använder  dessa kort på fritiden och
därför är det nödvändigt att det finns ett tillfredsställande turutbud även kvällstid, i
synnerhet med tanke på att de ska kunna ta sig till olika fritids - och kulturaktiviteter.

Östra Göinge

539 134 134 - Löddeköpinge - Bjärred - Malmö

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 134: Det bör utredas om linjen kan mata till pågatågen på Lommabanan så att
linjen inte behöver köras in i Malmö.

Malmö

540

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 141 och 146: Linjerna föreslås vända på eller i närheten av Södervärn. Förslaget
kan innebära behov av gatuombyggnader.

Malmö Förslaget är inte aktuellt i Trafikplan T21.

541 144 144 - Ö Grevie - Anderslöv

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 144: Linjen avses förlängas från Östra Grevie till Persborgs station. Delad
finansiering av tillköpskostnaden mellan berörda kommuner och regionen bör vara
en utgångspunkt.

Malmö

543 150 150 - Malmö - Hyllie - Tygelsjö - Vellinge

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 150: ökat utbud med fler sena kvällsturer måndag-torsdag föreslås. Trafiken
föreslås även öka till 20-minuterstrafik måndag till lördag kl 9-14.

Malmö

544 151 151 - Malmö - Vellinge

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 151: Det bör undersökas om resurserna på denna linje kan användas mer
effektivt för att förstärka linje 150 och linje 300.

Malmö
Linjen planeras att läggas ned om några år. Detta grundar sig i att det är en
kompletterande linje som inte behövs när vi satsar på RSB-linje 100. Resurser från
denna linje föreslås överflyttas till linje 150.

546 300 300 - Hyllie - Vellinge - Falsterbo

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 300: Turtätheten på denna linje föreslås öka till minst 10-minuterstrafik för att
förbättra kopplingarna till tågtrafiken i Hyllie. Detta kan leda till en viktig avlastning
av linje 100 som är mycket fordons- och förarintensiv med långa omloppstider och i
huvudsak enkelriktade flöden.

Malmö Förslaget är inte aktuellt i Trafikplan T21.
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547

Synpunkt från Malmö stad:

Planering av hållplatsåtgärderna för linje 3, 6 och 144 pågår för närvarande och
planeras föras upp till tekniska nämnden för objektsgodkännande under våren 2020.
Planering för de hållplatsåtgärder och gatuombyggnader som kan bli aktuella för
linje 1, 7, 32, 141 och 146 föreslås inledas under våren. Under förutsättning att dessa
förslag kommer med i Skånetrafikens fastställande av T21 föreslås att provisoriska
åtgärder vidtas inom nämndens ordinarie driftsbudget under hösten 2020 och att
permanenta åtgärder budgeteras inom investeringsramen för genomförande under
2021.

Malmö

548 4
Malmö - Linje 4 - Bunkeflostrand - Limhamn -
Segevång - Bernstorp

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 4: Linjen bör dras om via Neptunigatan, istället för Norra Vallgatan, så att
hållplats Anna Lindhs plats angörs.

Malmö
Förslaget är inte aktuellt då denna linje ska bli en MalmöExpressen och linjen
ingår i linjenätsutredningen. Avvakta arbetet med linjenätsutredningen.

549

Synpunkter från SÖSK:

Sydöstra Skånes kommuner vill ha tidseffektiv, tillgänglig och tillförlitlig
kollektivtrafik i sydöstra Skåne. Vi vill att människor ska känna förtroende för
kollektivtrafiken och kunna bo och bosätta sig i sydöstra Skåne och ändå kunna
pendla till och från starka arbetsmarknader.

Kommunerna anser inte att några turer ska tas bort eller reduceras. Många orter
saknar alternativ till likvärdig trafik och de boende blir då hänvisade till bland annat
bil. Speciellt hårt drabbas personer utan tillgång till bil, såsom barn och unga samt
äldre.

Det är inte en kommunal angelägenhet att föreslå konkreta åtgärder som ligger
inom uppdraget för Region Skåne och Skånetrafiken. Kommunerna saknar
förutsättningar och underlag, i form av tid för utredning och kostnader för annan
trafik än den som presenteras i Skånetrafikens underlag.

SÖSK

550 160 160 - Lund - Dalby - Veberöd - Sjöbo

Synpunkter fån SÖSK:
Linje 160:
Linjen är en av de prioriterade 10/18/3 -stråken med högt antal resande. Linjen är
den enda mellan Sjöbo och Lund som stannar i orterna mellan ändhållplatserna.
Många resenärer använder linjen för arbetspendling till och från Sjöbo, Lund, Dalby
och Veberöd, men det är även en viktig linje för gymnasieelever att ta sig till
Malenagymnasiet i Sjöbo.

SÖSK

551 190
190 - Trelleborg - Smygehamn - Skateholm -
Abbekås - Ystad

Synpunkter från SÖSK:
Linje 190:
Linjen passerar Svarte som är en ort som växer. I västra delen av Svarte byggs just nu
ett helt nytt bostadsområde med radhus, kedjehus och villor. Färdigt utbyggt
beräknas området innehålla ca 200 bostäder. Vid hållplats Gjuterigatan i västra Ystad
kommer inom kort två nya bostadshus uppföras med totalt 50 lägenheter. Ovan
nämnda byggprojekt stärker kundunderlaget till 190. Linjen har även funktion av
stadsbusslinje i de sydvästra delarna av Ystad, vilket blev speciellt viktigt sedan linje
3 försvann från västra Ystad.

SÖSK

55



552 301 301 - Sjöbo - Ystad

Synpunkter från SÖSK:
Linje 301:
Stråket är av Region Skåne utpekat som ett kollektivtrafikstråk av delregional
betydelse och med Ystads roll som regional kärna är kopplingen mellan Sjöbo och
Ystad viktig. Linje 301 är idag den enda som går mellan Sjöbo och Ystad, det finns
ingen parallell trafik. Mellan Ystad och Sjöbo förekommer ett stort resande både för
skolresor, arbetsresor och fritidsresor. Viktiga aspekter att ta hänsyn till på helgen är
arbetspendling till sjukhuset i Ystad samt fritidsresor till handel och nöjen. Med det
nya stadsbussnätet i Ystad har linje 301 fått rollen som stadsbuss inne i Ystad och
täcker vissa områden som tidigare hade stadsbuss. Turutbudet för linjen måste
därför beakta att regionbussen även fungerar som stadsbuss.

SÖSK

553 337 337 - Tomelilla - Öja industriområde - Ystad

Synpunkter från SÖSK:
Linje 337:
En utveckling av linje 337 är positiv då det finns ett stort resandeunderlag mellan
Tomelilla och Ystad. Linjen används delvis även för lokalt resande inom Ystad då den
går genom Öja industriområde där det inte finns någon annan kollektivtrafik. Längs
linjens sträckning i Ystad pågår flera utbyggnader; bostäder och förskola och skola
för 550 elever inom Surbrunnsområdet samt verksamheter i Öja industriområde.
Utbyggnad av bostäder sker även inne i Tomelilla tätort, nära de bägge
hållplatslägena på Ystadsvägen. En översyn behöver göras av passningen mellan tåg
och busslinjerna 337 samt Skåneexpressen 4 på Ystads station. Idag innebär det ofta
långa väntetider på Ystads station, vilket påverkar resenärer på sträckan mellan
Tomelilla och Ystad (t.ex. boende i St Herrestad).

SÖSK

554 570
570 - Ystad - Borrby - Hammenhög -
Simrishamn

Synpunkter från SÖSK:
Linje 570
Linjen är betydelsefull ur ett delregionalt perspektiv och fyller funktion för
arbetspendling och skolelever mellan de mindre orterna i Ystad och Simrishamns
kommuner som saknar anslutning till tåg eller annan likvärdig kollektivtrafik . Linjen
används även som ett alternativ till tåget vid inställda avgångar mellan Ystad och
Simrishamn. Linjen tar idag ca 1 h och 5 minuter mellan Simrishamns station och
Ystads station jämfört med ca 40 minuter med bil. Det finns en stor
utvecklingspotential till att utveckla linjen för att få ner restiden, vilket förbättrar
konkurrensen mot bil. I västra delen av Nybrostrand byggs just nu ett helt nytt
bostadsområde. Färdigt utbyggt beräknas området innehålla ca 170 bostäder, vilket
stärker kundunderlaget till linje 570. Trafikverket arbetar med ett projekt som syftar
till att öka standarden på hållplatserna längs väg 9 där linje 570 trafikerar, en ökad
hållplatsstandard ökar även attraktiviteten att välja buss, men det förutsätter ett bra
turutbud.

SÖSK

555 574 574 - Brösarp - S:t Olof - Simrishamn

Synpunkter från SÖSK:
Linje 574:
Linjen är den enda trafiken som försörjer orterna i norra Simrishamns kommun som
inte är belägna längs kusten. Det är viktigt att en smidig koppling till Brösarp
förstärks, där byte till expressbuss kan ske. Även reserelationerna till Malmö/Lund-
regionen via Simrishamn eller Tomelilla behöver förstärkas för att uppnå en hållbar
arbetspendling.

SÖSK
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556 577 577 - Borrby - Skillinge - Brantevik - Simrishamn

Synpunkter från SÖSK:
Linje 577
Linjen utgör idag det enda alternativet att resa kollektivt från Skillinge och Brantevik
sedan Skånetrafiken drog in linje 578 i augusti 2019. Linjen fyller en viktig funktion
då den framförallt servar skolelever till Simrishamns tätort, men fungerar även som
en viktig anslutning för både arbets- och skolpendling i hela Skåne. Det finns idag ett
stort behov av att utöka turutbudet på linjen, bland annat med fler turer som bättre
anpassade efter skoloch arbetstider för att stärka pendling. Idag är turutbudet lågt
med ca 6 dubbelturer om dagen på vardagar. Skillinge tätort passerar på kort sikt
1000 invånare vilket ställer högre krav på en fungerande kollektivtrafik.

SÖSK

557 579 579 - S:t Olof - Tomelilla

Synpunkter från SÖSK:
Linje 579
Linjen är den enda som trafikerar Sälshög, Onslunda, Spjutstorp, Ekeröd och Sankt
Olof. Den ger förutsättningar för gymnasieungdomar längs stråket att ta sig till och
från gymnasiet i Ystad, genom att den kopplar till tåget i Tomelilla. Turutbudet är
glest idag med sex turer, att minska turutbudet skulle göra linjen än mindre attraktiv
och minska antalet resenärer på sträckan. Sträckan är enligt den nya
trafiksförsörjningsplanen ett lokalt viktigt stråk och ska då ha 7 dubbelturer per dag.

SÖSK

558

Synpunkter från SÖSK:
Ystad stadsbuss
I augusti 2019 genomfördes en större linjenätsomläggning i Ystad och samtliga
stadsbussar blev elbussar, vilket är mycket positivt för kommunen. För
stadsbussarna föreslås en utveckling för linje 1 vilket är positivt, men flera
effektiviseringar för linjerna 1, 2 och 4. Att redan så kort tid efter
linjenätsomläggningen föreslå effektiviseringar är anmärkningsvärt. Skånetrafiken
har under hela processen varit tydlig med att det tar tid innan det nya linjenätet får
önskade effekter.

SÖSK

559 781 Ystad - Linje 1 - Stationen-Västra Sjöstaden

Synpunkter från SÖSK:
Ystad stadsbuss, linje 1.

I V. Sjöstaden stärks kundunderlaget hela tiden eftersom utbyggnad av bebyggelse
pågår. En ny detaljplan förväntas antas under 2020 för ytterligare en etapp av
utbyggnader. En ny förskola och skola kommer också börja byggas inom kort. Den
förväntas ha hela Ystad som upptagningsområde.

SÖSK

560 782 Ystad - Linje 2 - Regementet - Stationen

Synpunkter från SÖSK:
Ystad stadsbuss, linje 2.

Stadsbuss 2 trafikerar Surbrunnsområdet och Regementsområdet, vilka båda är
utvecklingsområden i Ystad där nya bostäder och en ny skola byggs. I området finns
många målpunkter i form av arenan, bad, bowling och bio. Dessa är särskilt viktiga
målpunkter på lördagar och söndagar.

SÖSK
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561 784 Ystad - Linje 4 - Hedeskoga - Stationen

Synpunkter från SÖSK:
Ystad stadsbuss, linje 4.

Linje 4 har en helt ny linjesträckning och det tar därför tid innan resenärer hittar till
linjen. Längs linje 4 finns ett större område som håller på att byggas,
Trädgårdsstaden, som kommer att ha ca 400 bostäder när det är färdigt. Viss
inflyttning har skett.

SÖSK

562

Synpunkter från SÖSK:
Tvärlinjen Simrishamn

Syftet med linjen är att binda samman inlandsorterna i Simrishamns kommun med
en ny busslinje från norr till söder, med anslutning i en större serviceort som
erbjuder ett grundläggande kollektivtrafikutbud och samhällsservice. Förslag på
bytespunkter är Gärsnäs eller Smedstorp, där det finns ett serviceutbud och vidare
anslutning med buss eller tåg. Linjen skulle på sikt kunna bidra till en positiv
inflyttning till inlandsorterna där befolkningsutvecklingen idag i flera fall är
nedåtgående. Genom att arbeta med en hållbar tidtabell som är anpassad efter
arbetspendling och anslutning för vidare resa till Skånes tillväxtmotorer och
regionala kärnor. Även det delregionala såväl som lokala näringslivet gynnas genom
att invånarna erbjuds fler hållbara resmöjligheter. Infrastrukturgruppen i sydöstra
Skåne ser linjen som ett utvecklingsförslag som bör ingå i översynen samt i dialogen
inför det nya trafikavtalet.

SÖSK

563

Synpunkter från SÖSK:
Upptagningsområdet från fd linje 308

I augusti 2019 la Skånetrafiken ner linje 308 som gick Skurup-Skivarp-Snårestad-
Ystad. Området kring Sjörup, Snårestad och Marsvinsholm har nu ingen linjetrafik,
vilket har försämrat tillgängligheten avsevärt, speciellt för de utan tillgång till bil
såsom barn och unga och äldre. Ystads kommun ser behov av att Skånetrafiken, i
dialog med kommunen, ser över möjligheter att åter igen trafikera området.
Området är beläget mellan Rydsgård och Svarte stationer så en möjlighet skulle
kunna vara att mata trafik till någon av dessa stationer. Andra möjligheter skulle
kunna vara att se över om befintliga linjer i närområdet skulle kunna dras om,
exempelvis linje 302, 305 eller 307. Infrastrukturgruppen i sydöstra Skåne anser att
området bör ingå i översynen samt i dialogen inför det nya trafikavtalet.

SÖSK
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564

Synpunkter från SÖSK:
Linjenätsöversyn Sydöstra Skåne

I sydöstra Skåne finns stora områden som antingen helt saknar kollektivtrafik utöver
närtrafik eller som har mycket gles trafik. Kommunerna i sydöstra Skåne ser det som
mycket angeläget att Skånetrafiken aktivt arbetar med att hitta lösningar för hur
mindre orter och landsbygden kan vara tillgänglig med kollektivtrafik, trots relativt
lågt kundunderlag. Viktigt att beakta är dock de stora variationerna över året då
sydöstra Skåne lockar många besökare sommartid. Inför ny avtalsperiod ser vi behov
av att Skånetrafiken, i samverkan med kommunerna tittar på nya och alternativa
sträckningar för flertalet linjer och områden. I kommunerna finns redan idag starka
stråk och knutpunkter, antingen i form av tåg eller expressbussar, till vilka andra
linjer kan koppla. Vi ser det som mycket positivt att Skånetrafiken vill göra en
pilotstudie, troligtvis i Sjöbo-området. Det finns dock även många andra områden i
sydöstra Skåne som har behov av liknande försök.

SÖSK

565 539 539 - Osby - Lönsboda

Synpunkter från Osby kommun:
Linje 539
Möjlighet till hållplats Källssvedsvägen bör läggas norr om väg 15 istället och den
behöver vara trafiksäker. Detta kan innebära översyn av körvägen, som behöver
studeras.

Osby

566
Synpunkter från Osby kommun:
En tur mellan Osby, Visseltofta och Markaryd bör införas.

Osby

568 139 139 - Lund - Lomma
Synpunkter från Lomma kommun:
Linjen bör få utökad trafik, ej nerdragningar.

Lomma

569 134 134 - Löddeköpinge - Bjärred - Malmö
Synpunkter från Lomma kommun:
Linjen bör få utökad trafik, ej nerdragningar.

Lomma

570 137 137 - Bjärred - Lund
Synpunkter från Lomma kommun:
Linjen bör få utökad trafik, ej nerdragningar.

Lomma

571

Synpunkter från Skurups kommun:
Enligt kommunen berörs de relativt marginellt. Det enda de ser som berör dem är
linje 190 och där är det Ystad och Trelleborg som är de huvudsakliga berörda enligt
Skurup.

Skurup
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573

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Den andra huvudstrategin för Trelleborg är att allt eftersom staden växer bör
linjenätet för stadsbuss utvidgas. Nya bostadsområden och ökad befolkning
möjliggör ett utvidgat linjenät. Nya bostadsområden i Södra och Östra Gränstorp
samt Östervång ger underlag för att dela och räta ut nuvarande sträckning mellan
Trelleborg C och Högalid. På sikt kan Västra Sjöstaden och Sjöstaden trafikeras med
stadsbuss.
I nya bostadsområden i norra Trelleborg, Östervång, Östra Gränstorp, Södra
Gränstorp och Västervång har hittills 96 bostäder blivit inflyttningsklara. I slutet av
2019 tillkommer 32 bostäder. Under 2021-2022 beräknas 310 nya bostäder, under
2023 50 bostäder och under 2024 100 nya bostäder. Totalt närmare 600 bostäder.
Trelleborgs kommun bedömer att underlag finns för diskussion om ny stadsbusslinje
till T21.

Trelleborg

Detta förslag bör lyftas in i en utvecklingsgrupp inom Trepartsamverkan för
Trelleborg. Inom gruppen kan förslaget analyseras och konkretiseras.

Förslaget blir inte aktuellt till T21 då det blir för kort om tid.

574

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
För de tre regionbusslinjer som har svag eller stagnerande resandeutveckling vill
Trelleborgs kommun att diskussionen utgår från åtgärder som kan göras för att öka
resandet, finns inte förutsättningar att öka resandet får ett reducerat turutbud i så
fall diskuteras.
De aspekter som bör finnas i en diskussion om åtgärder handlar om:
- En förlängning av 144 mellan Östra Grevie och Jägersro/Persborg.
- Planerad nybyggnation i Anderslöv med närmare 250 bostäder
- Planerad nybyggnation i Alstad
- Förbindelse Anderslöv-Skurup genom ny linje eller förlängning av befintliga
- Kommande gång- och cykelväg Alstad-Östra Grevie

Trelleborg

575

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
För de tre regionbusslinjer som har en stark utveckling bör nedanstående ingå i en
diskussion för hur linjerna kan utvecklas:
- Pågående och planerad nybyggnation av bostäder i Skegrie med totalt runt 200
bostäder.
- Fortsatt utveckling längs väg 9 med planerad bostadsutbyggnad i Smygehamn och
Beddingestrand
- Pendlarparkeringar kan anläggas för att möjliggöra kombinationsresor för boende
på landsbygden norr om väg 9

Trelleborg

Detta förslag bör lyftas in i en utvecklingsgrupp inom Trepartsamverkan för
Trelleborg. Inom gruppen kan förslaget analyseras och konkretiseras.

Förslaget blir inte aktuellt till T21 då det blir för kort om tid.
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576

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
I kommundialogen vill Trelleborgs kommun prioritera de fortsatta diskussionerna i
följande ordning:
1. Analys av kollektivtrafiken i Trelleborg 2016-2019. Har vi samma bild av
utvecklingen? Vilket värde sätter Skånetrafiken på beslutet om avgiftsfri
kollektivtrafik för äldre och färdtjänstberättigade?
2. Vilka satsningar är Skånetrafiken beredda att göra om Trelleborgs kommun
beslutar att erbjuda alla invånare som går i grundskolan och gymnasieskolan en
Skolbiljett.
3. Hur kan vi tillsammans utveckla kollektivtrafiken i Trelleborg? Vilka satsningar och
åtgärder behöver kommunen göra för att möjliggöra denna utveckling?

Trelleborg

Detta förslag bör lyftas in i en utvecklingsgrupp inom Trepartsamverkan för
Trelleborg. Inom gruppen kan förslaget analyseras och konkretiseras.

Förslaget blir inte aktuellt till T21 då det blir för kort om tid.

577 165 165 - Lund - Klågerup - Svedala

Synpunkter från Svedala kommun:

För linje 165 föreslås en översyn av linjesträckning. För linje 165 Lund-Svedala
föreslås översyn av turutbud.
Kollektivtrafiken är strukturbildande och marknadsandelar och lönsamhet bör inte
vara den främsta prioriteringsgrunden vid översynen. Svedala kommun önskar att
översynen för linje 165 samordnas med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 108.
Svedala kommun ser gärna också ett samarbete vad avser utbyggnaden av
busshållplatserna på Stortorget i Svedala med anledning av Svedala stations
ombyggnad. Under 2020 planerar Svedala kommun att projektera ombyggnaden av
busshållplatsen vid Stortorget i Svedala för att möjliggöra utbyggnaden av Svedala
station. I det arbetet är det viktigt att kartlägga vilket behov av byten det finns till
tåget och mellan linjerna och vilka reglertider bussarna behöver i Svedala. Den
kartläggningen bör ingå i översynen för T21 och samordnas med projekteringen.
Synpunkterna som lämnades i samband med trafikförsörjningsprogrammet bör
också beaktas i de kommande studierna.
I Lund och Trelleborg är det viktigt med god kommunikation till sjukhus och andra
större skolor och arbetsplatser för vår medborgare. Ny hållplats söder om Aggarp,
liksom möjlighet till ”vinkhållplats” bör studeras. Turutbudet till Trelleborg är idag 1
timme, vilket bör utökas för att möjliggöra arbets- och skolpendling.

Svedala

Utredning rörande linjedragningar i Svedala startas upp. Förslaget blir inte
aktuellt till T21.

Omdragning av linje 145 och ny hållplats söder Aggarp kräver också en mindre
utredning i samarbete med kommunen. Blir inte aktuellt till T21.
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578 141 141 - Malmö - Svedala

Synpunkter från Svedala kommun:

För linje 141 Malmö - Svedala föreslås översyn av turutbud.
Kollektivtrafiken är strukturbildande och marknadsandelar och lönsamhet bör inte
vara den främsta prioriteringsgrunden vid översynen. Svedala kommun ser gärna
också ett samarbete vad avser utbyggnaden av busshållplatserna på Stortorget i
Svedala med anledning av Svedala stations ombyggnad. Under 2020 planerar
Svedala kommun att projektera ombyggnaden av busshållplatsen vid Stortorget i
Svedala för att möjliggöra utbyggnaden av Svedala station. I det arbetet är det viktigt
att kartlägga vilket behov av byten det finns till tåget och mellan linjerna och vilka
reglertider bussarna behöver i Svedala. Den kartläggningen bör ingå i översynen för
T21 och samordnas med projekteringen.
Synpunkterna som lämnades i samband med trafikförsörjningsprogrammet bör
också beaktas i de kommande studierna.

Svedala
Utredning rörande linjedragningar i Svedala startas upp. Förslaget blir inte
aktuellt till T21.

579 145 145 - Svedala - Trelleborg

Synpunkter från Svedala kommun:

För linje 145 Svedala-Trelleborg föreslås översyn av turutbud.
Kollektivtrafiken är strukturbildande och marknadsandelar och lönsamhet bör inte
vara den främsta prioriteringsgrunden vid översynen. Svedala kommun ser gärna
också ett samarbete vad avser utbyggnaden av busshållplatserna på Stortorget i
Svedala med anledning av Svedala stations ombyggnad. Under 2020 planerar
Svedala kommun att projektera ombyggnaden av busshållplatsen vid Stortorget i
Svedala för att möjliggöra utbyggnaden av Svedala station. I det arbetet är det viktigt
att kartlägga vilket behov av byten det finns till tåget och mellan linjerna och vilka
reglertider bussarna behöver i Svedala. Den kartläggningen bör ingå i översynen för
T21 och samordnas med projekteringen.
Synpunkterna som lämnades i samband med trafikförsörjningsprogrammet bör
också beaktas i de kommande studierna.

Svedala
Utredning rörande linjedragningar i Svedala startas upp. Förslaget blir inte
aktuellt till T21.

580 142 142 - Malmö - Bara - Klågerup

Synpunkter från Svedala kommun:

En åtgärdsvalsstudie har tagits fram för väg 841 mellan Bara och Malmö. Vägen är
smal och när linje 142 möter jordbruksfordon (som ofta förekommer) eller andra
tunga fordon uppstår problem. I Bara planeras för ny bebyggelse och behovet av att
kunna resa in mot Malmö bedöms öka. En gemensam avsiktsförklaring bör tas fram
för att ha en gemensam vision om infrastrukturstandarden på stråket.

Svedala

581

Synpunkter från Hässleholm kommun:

Längre fram i dialogen och processen tror vi oss kunna vara mer precisa kring
specifika reserelationers utveckling. Men vi kan redan nu konstatera att vi i nuläget
har svårt att se att det finns skäl att nedmontera eller försämra trafikutbud och
turtäthet i kollektivtrafiken i Hässleholms kommun.

Hässleholm

62



582 505 505 - Torekov - Förslöv

Synpunkter från Båstads kommun:

Båstads kommun anser det vara mycket olyckligt att helgtrafiken dragits in till
Torekov där vi har flera aktörer som är beroende av kollektivtrafik, exempelvis Vård
och Omsorg, flera hotell samt verksamheter i hamnen riktade mot turism och
rekreation. Kommunen vill att Skånetrafiken ser över möjligheterna att återuppta
helgtrafik till Torekov, gärna riktat mot tågavgångar. Kommunen ser en stor
potential i möjligheten till resande främst om linjerna 523 och 505 blir mer
tidseffektiva och anpassade till Pågatåg och Öresundståg.

Kommunen är i stort sett positiv till ny dragning av linje 523 och 505 men ser
utmaningar med att kopplingen Hov-Västra Karup försvinner. I fortsatt arbete med
kollektivtrafiken önskar kommunen att Skånetrafiken beaktar problemet och
försöker hitta alternativa lösningar som är väl fungerande för de boende som
påverkas. Kopplingen i Grevie blir än viktigare för landsbygden när 505 och 523
riktas mot stationsorterna, det får inte bli för lång väntan vid byte till 504.

Båstad

Helgtrafiken återinförs enligt trafikförsörjningsprogrammet med 7 dubbelturer på
lördagar och 6 dubbelturer på söndagar för linje 505 från juni 2020.

Vi förstår vikten av kopplingen och har tagit med den i beräkningarna i den
linjenätsutredning som gjorts. I det förslag vi tagit fram kommer kopplingen Hov -
Västra Karup finnas kvar, men gå via Torekov istället för den raka vägen vi kör
idag. Resandet mellan dessa orter är idag mycket litet.

583 523 523 - Torekov - Rammsjö - Båstad

Synpunkter från Båstads kommun:

Kommunen är i stort sett positiv till ny dragning av linje 523 och 505 men ser
utmaningar med att kopplingen Hov-Västra Karup försvinner. I fortsatt arbete med
kollektivtrafiken önskar kommunen att Skånetrafiken beaktar problemet och
försöker hitta alternativa lösningar som är väl fungerande för de boende som
påverkas. Kopplingen i Grevie blir än viktigare för landsbygden när 505 och 523
riktas mot stationsorterna, det får inte bli för lång väntan vid byte till 504.

Båstad

Vi förstår vikten av kopplingen och har tagit med den i beräkningarna i den
linjenätsutredning som gjorts. I det förslag vi tagit fram kommer kopplingen Hov -
Västra Karup finnas kvar, men gå via Torekov istället för den raka vägen vi kör
idag. Resandet mellan dessa orter är idag mycket litet.

587

Synpunkter från Båstads kommun:

Under förberedelserna till svar till dialogen framkom även önskemål om att se över
koppling mellan Förslöv - Hjärnarp och Förslöv - Vejbystrand. Förslöv som stationsort
får inte underskattas i sin relation till en välbefolkad landsbygd.

Båstad Förslaget är inte aktuellt i nuläget, då bl a resandeunderlaget inte är tillräckligt.

589 733
Lund - Linje 3 - Nöbbelöv - Botulfsplatsen -
Linero

Synpunkter från Lunds kommun:

Stångby borde ha ett utbud med öppettider hela dagen så som övriga linjer med ett
turintervall på åtminstone 30 min i rusningstid, i likhet med andra orter med
stadsbusstrafik i Skåne. Mest effektivt vore att förlänga linje 3 enligt tidigare
upplägg. Detta kompletterar tåget samt matar även till stationen och gynnar således
tågresandet.

Lund
Linje 3 slutade trafikera Stångby från augusti 2019 på grund av mycket lågt
resande. Lunds kommun och Skånetrafiken har för närvarande dialog kring ett
införande av linje 21 (Stångby - Lund C).

590 160 160 - Lund - Dalby - Veberöd - Sjöbo

Synpunkter från Lunds kommun:

Tekniska förvaltningen kommer utöka antalet pendlarparkeringsplatser i Dalby och
Veberöd vilket sannolikt kommer bidra till större efterfrågan på linje 160 framförallt
under peaktider. Detta bör beaktas vid översyn av turutbud under rusningstid.

Lund Ingen förändring är planerad i Trafikplan T21.
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591 162 162 - Lund - Dalby - Genarp

Synpunkter från Lunds kommun:

Ett ökat turutbud för Genarp mot Dalby för matchande byte till exempelvis linje 160,
i peak och off-peak så väl som under helger ger bättre möjligheter för pendlingsresor
och fritidsresor vilka också är en stor del av marknadsandelsmålen.
Mer konkret kan linje 162 utökas med tidtabellslagda turer under mellantiden samt
utöka turer på eftermiddagen för skapa bättre trafik från och till Dalby. Även
helgerna bör ha bättre utbud förslagsvis 4-6 dubbelturer per helgdag På så vis når
denna trafik upp till basutbudet.
Fokuseras trafiken mellan Dalby och Genarp, istället för hela vägen till Lund kan den
även göras taktfast. Detta förutsätter bra matchning med linje 160.

Lund
Dialog med Lunds kommun pågår kring olika framtida förslag. Mer tid behövs för
utredning och politisk förankring.

592 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Förslaget från Skånetrafiken gällande linjen är en utveckling när det gäller
turutbudet vardagar och helger. Kristianstads kommun anser att en utveckling av
linjen är positiv.

Kristianstad

593 549 549 - Kristianstad - Färlöv

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Förslaget från Skånetrafiken  gällande ovanstående linje är en effektivisering under
vardagar och helger. Kristianstads kommun anser att denna effektivisering är mycket
olycklig av flera anledningar, dels därför att den trafikerar det växande
handelsområdet Härlöv som inte har någon kollektivtrafik förutom ovanstående
linje, dels därför att Färlöv är ett utpekat område för exploatering av Kristianstads
kommun.

Kristianstad

594 549 549 - Kristianstad - Färlöv

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Under höstens dialogmöte i Önnestad framkom även starka önskemål från de
boende i Färlöv om att få en senare avgång från Kristianstad till Färlöv på lördag
kväll.

Kristianstad

595 549 549 - Kristianstad - Färlöv

Synpunkter från Kristianstads kommun:

I dagsläget trafikerar inte linjen Önnestad, men att förlänga linje till Önnestad är
avgörande för ortens utveckling. Boende i Färlöv skulle då kunna ta sig till
tågstationen i Önnestad samtidigt som  Önnestadsborna skulle få ett alternativ till
kollektivtrafik de gånger tågen inte fungerar.

Kristianstad

596 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Om möjlighet finns till en utökning av linje 545 så den även trafikerar Älmhult skulle
det också ses väldigt positivt av Kristianstads kommun.

Kristianstad
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597 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Förslaget från Skånetrafiken gällande linjen är en utveckling av turutbudet vardagar
och lördagar. Kristianstads kommun anser att en utveckling av linjen är positiv.

Kristianstad

598 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Skånetrafiken föreslår även en effektivisering av turutbudet under söndagar och det
ställer sig Kristianstads kommun mer tveksam till. Skåneexpressen 1 är den enda
busslinje som går via Tollarp som är en av Kristianstads kommuns basorter. För att
kunna ta ställning i frågan om turutbudet på söndagar behöver Kristianstads
kommun ytterligare info angående tider, resandestatistik mm.

Kristianstad

599

Synpunkter från Hörby kommun:

Hörby kommun ser det som mycket problematiskt att Skånetrafiken valt att
genomföra förändringar i turutbudet som påverkar arbetspendlingen till det sämre.
Hörby kommun tror att detta hänger samman med det försämrade resandeantalet
då risken är att allt fler valt att övergå till att välja bilen framför kollektivtrafiken.
Hörby kommun vill åter igen påpeka att det försämrade turutbudet på kvällar har
försvårat för våra invånare att delta på fritids- och kulturaktiviteter.

Hörby kommun vill framhålla att kommunen redan blivit hårt drabbade genom den
förra turutbudsöversynen och vill därmed inte se ytterligare indragningar på
kommunens linjer.

Hörby

600 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö

Synpunkter från Hörby kommun:

SkåneExpressen 1 och 2 är de två linjer som utnyttjas mest i kommunen och är en
oerhört viktig koppling till Malmö-Lund-regionen. Hörby kommun har genomfört
stora satsningar på ombyggnationer av centrum för att underlätta framkomligheten
för bussarna i Hörby tätort. Detta som ett led i diskussionerna om att utveckla
SkåneExpressen 1 och 2 till en del av det Regionala Superbusskonceptet.
Det är mycket viktigt för kommunen att linjen även i framtiden har en väl täckande
tidtabell, så även på kvällar och helger.

Hörby

601 402 SkåneExpressen 2 - Hörby - Lund

Synpunkter från Hörby kommun:

SkåneExpressen 1 och 2 är de två linjer som utnyttjas mest i kommunen och är en
oerhört viktig koppling till Malmö-Lund-regionen. Hörby kommun har genomfört
stora satsningar på ombyggnationer av centrum för att underlätta framkomligheten
för bussarna i Hörby tätort. Detta som ett led i diskussionerna om att utveckla
SkåneExpressen 1 och 2 till en del av det Regionala Superbusskonceptet.
Det är mycket viktigt för kommunen att linjen även i framtiden har en väl täckande
tidtabell, så även på kvällar och helger.

Hörby
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602 470 470 - Höör - Hörby

Synpunkter från Hörby kommun:

Kommunikationen mellan Hörby och Höör är en viktig länk som dels knyter samman
kommunens näst största ort Ludvigsborg till Hörby tätort men även kopplar
kommunens invånare till tågtrafiken.
Dock har kommunen sett att turutbudet på linjen succesivt försämrats genom
indragna turer. Sista turen från Hörby till Höör går kl. 17.32 och sista turen från Höör
till Hörby går kl. 18.01. Detta gör det knappt möjligt att arbetspendla med
kollektivtrafik längs sträckan. Det utestänger även boende i Ludvigsborg att kunna
delta på kvällsaktiviteter inne i Hörby tätort. Dagens turutbud är inte tillfredställande
och anses inte vara attraktiv att pendla med.
Kommunen önskar att Skånetrafiken ser över trafikutbudet för linjen för att
möjliggöra arbetspendling och deltagande i kvällsaktiviteter.

Hörby Trafikutbudet kommer att justeras.

603 330 330 - Hörby - Bjärsjölagård - Sjöbo

Synpunkter från Hörby kommun:

Hörby kommun har fått ta del av resandestatistik för linje 330 och sett att antalet
resande minskat mellan sep-nov 2018 respektive 2019 med -2,6 %. Detta tror
kommunen hänger samman med det försämrade turutbudet som skett på linjen.
Sista turen från Hörby till Sjöbo avgår kl. 21.04, vilket är bra. Däremot går sista turen
från Sjöbo till Hörby kl. 18.15 vilket kommunen anser är för tidigt. En senare tur
tillbaka till Hörby borde finnas tillgänglig för att underlätta exempelvis för
kvällsaktiviteter.

Hörby

604 330 330 - Hörby - Bjärsjölagård - Sjöbo

Synpunkter från Hörby kommun:
Östraby busshållplats
Hörby kommun har under en längre tid arbetat med att försöka förbättra
tillgängligheten till Östraby busshållplats. Östraby busshållplats är belägen längs väg
13. Befintlig busshållplats anses vara otillgänglig och vägen till busshållplatsen
upplevs som otrygg. För att nå hållplatslägena måste passagerarna gå 200-350 meter
i vägrenen längs väg 13. För att åka i södergående riktning måste även väg 13
passeras, som i dagsläget saknar säkra övergångar.
Hörby kommun har tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket sett över
hållplatsläget och tagit fram två förslag till hur hållplatserna skulle kunna utvecklas.
1. Ombyggnation av befintligt hållplatsläge med en ny anslutning från Östraby.
2. Flytt av befintligt hållplatsläge norrut till infarten mot Östraby.

Hörby kommun önskar dock att ett tredje alternativ utreds i frågan innan
kommunen går vidare till beslut om vilken inriktning som kommunen önskar gå
vidare med. Kommunen vill utreda möjligheten till att linje 330 går in i Östraby med
en busshållplats vid Östraby kyrka. Bussen vänder sedan exempelvis på kyrkans
parkering för att sedan köra ut på väg 13 igen.
Hörby kommun tror att denna åtgärd kommer att bidra till ett ökat resandeunderlag
samt att busshållplatsens placering blir trafiksäkrare för resenärerna då den inte är
placerad längs väg 13. Resenärerna behöver inte heller korsa väg 13 för att nå
hållplatsläget på motsatt sida.

Hörby
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605 474 474 - Hörby - Eslöv

Synpunkter från Hörby kommun:

Hörby kommun har även här fått ta del av resandestatistik för linje 474 och sett att
antalet resande minskat mellan sep-nov 2018 respektive 2019 med -9,9 %. Jämför vi
tidtabellerna mellan 2018 och 2019 har turutbudet på linjen drastiskt försämrats.
Åter igen har indragna turer gjort det svårare att arbetspendla då sista turen från
Hörby till Eslöv går kl. 17.07 och från Eslöv till Hörby kl. 17.50. Det minskade
resandeantalet tror kommunen hänger samman med detta. Det gör det även svårare
för våra invånare att kunna delta på kvällsaktiviteter på andra orter.

Hörby Trafikutbudet kommer att justeras.

606

Synpunkter från Hörby kommun:
Skolpendling:
Hörby kommun saknar ett eget gymnasium varav kommunens ungdomar måste
transportera sig till gymnasium i andra kommuner. Här utgör kollektivtrafiken en
mycket viktig grund för att de ska kunna ta sig till skolan. Det är därför viktigt att
turtätheten och tidtabellstiderna är väl anpassade till skolverksamheten.

Hörby

607

Synpunkter från Hörby kommun:
Närtrafikområden:

Hörby kommun har en stor landsbygd och har i dagsläget tre närtrafikområden.
Utöver det basutbud av turer som Skånetrafiken erbjuder köper Hörby kommun till
ytterligare 195 turer i veckan.
Hörby kommun skulle vilja undersöka möjligheten att kommunen delas in i fler
närtrafikområden. Kommunen har undersökt hur det ser ut i många andra
kommuner i Skåne och kan konstatera att samtliga har fler närtrafikområden
fördelat på en mindre yta. Detta för att kunna ge kommunens invånare tillgång till
ännu bättre kollektivtrafik.

Hörby

608

Synpunkter från Eslövs kommun:

Det har förts diskussioner om de linjer som berör kommunen, och de finns inte med
i utsänt underlag. Därför har vi inte inkommit med något, för det finns inte mycket
att tillägga.
De linjer som berör oss i underlaget är Skåneexpressen 1 och 2 men endast indirekt -
"våra" hållplatser passeras på vägen. Där skriver ni att ni ska ha en översyn av
turutbudet, och det är svårt att ta ställning till för oss eftersom det är tämligen vagt.
Vi ser att Hurva och Gårdstånga bör och kommer få en större betydelse som
bytespunkter från bil till buss och därmed ser vi att trafiken bör stärkas på sikt. Dessa
hållplatser kommer att bli kollektivtrafiknaven i kommunens östra delar och där har
vi som bekant glest med kollektivtrafik idag, så jag tror att ni förstår att vi inte är
positivt inställda till att begreppet "översyn turutbud" skulle innebära en försämring.

Men vi har inget förslag, utan detta får diskuteras vid kommundialogerna i vår.

Eslöv
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609 511 511 - Ängelholm - Örkelljunga - Hässleholm

Synpunkter från Örkelljunga kommun:

Kommunen önskar ingen effektivisering på linjen. Busslinjerna är mycket viktiga för
kommunen eftersom det saknas tågförbindelser, och ett minskat turutbud av denna
linje skulle vara förödande.

Örkelljunga I nuläget finns inga planer på effektivisering.

610 410 SkåneExpressen 10 - Örkelljunga - Helsingborg

Synpunkter från Örkelljunga kommun:

Kommunen önskar att linjen trafikerar gamla vägen mellan Örkelljunga och
Markaryd, så att de norra orterna får direktförbindelse med Helsingborg.

Örkelljunga

611

Synpunkter från Åstorps kommun:

För Åstorps del så har vi ingen synpunkt på att vi ser över busslinjerna och
turtätheten i enlighet med redovisningen i den bifogade excellen men skulle önska
vidare dialog om hur man mer specifikt ser på förändringarna per busslinje. Vi
upplevde att det var svårt att skaffa sig en tydlig bild av hur upplevelsen av
busslinjerna var utifrån statistiken och därmed lite svårt att komma med egna
konkreta förslag på förändringar.

Hoppas det var svar på er frågeställning, vi tar gärna en dialog framåt, och deltar i
det kommande fortsatta arbetet.

Åstorp

612

Synpunkter från Höörs kommun:
Det enda åtgärdsförslaget som jag hittar som berör oss är för Skåneexpressen Hörby.

Som jag skrev i mailet hittar jag inget åtgärdsförslag för Ringbussarna eller linje 469
och 470 så jag hoppas att det innebär att det inte är aktuellt med några försämringar
på de linjerna.

Höör

613

Synpunkter från Staffanstorps kommun:

Vi hade inget att erinra på trafikutbudet.
Enligt kommunens kontaktperson är det inga samtal eller klagomål om busstrafiken
så de har svårt att komma med något konkret.

Staffanstorp

614 243 243 - Röstånga - Svalöv

Synpunkter från Svalövs kommun:

Kommunen önskar en ökad turtäthet mellan Svalöv och Röstånga under vardagar
och helger. Framförallt då Söderåsbanan har öppnat för persontågstrafik.

Svalöv Översyn görs i samband med Söderåsbanans färdigställande.

615 230 230 - Billesholm - Svalöv - Teckomatorp
Synpunkter från Svalövs kommun:

Kommunen önskar en översyn av linjen så att byte och väntetid i Bjuv tas bort.
Svalöv Översyn görs i samband med Söderåsbanans färdigställande.
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616

Synpunkter från Svalövs kommun:

Kommunen önskar att tidigare linje Svalöv-Kävlinge återinsätts. Linjen går förbi en av
kommunens största företag, Vidinge Grönt AB.

Svalöv

617

Synpunkter från Svalövs kommun:

Kommunen önskar att möjligheten att öppna en busslinje Röstånga-Kågeröd ses
över, bl a med förbättrade möjligheter att ta sig till Söderåsens nationalpark.

Svalöv

618 260 260 - Ekeby - Tågarp - Härslöv - Landskrona
Synpunkter från Svalövs kommun:

Fler turer på helgerna med linje 260 Svalöv-Landskrona önskas.
Svalöv I nuläget finns inget resandeunderlag för helgtrafik.

619
Synpunkter från Svalövs kommun:

Önskemål att tidtabeller inte ändras under pågående läsår.
Svalöv

620 243 243 - Röstånga - Svalöv

Synpunkter från Svalövs kommun:

Önskemål om specifikt tillägg till generell förbättring av turtätheten. M-F kl 15.11,
17.11 och runt kl 21.00 (M-F, S) från Svalöv till Röstånga.

Svalöv
Det finns avgångar från Svalöv klockan 15:28 och 17:28. Klockan 22:15 finns en
anropsstyrd tur.

621 230 230 - Billesholm - Svalöv - Teckomatorp

Synpunkter från Svalövs kommun:

Önskemål om senarelagda turer under vardagar och helger mellan Kågeröd och
Billesholm, i båda riktningar men i första hand från Kågeröd. Specifikt tillägg klockan
16.35 från Teckomatorp till Kågeröd.

Svalöv Översyn görs i samband med Söderåsbanans färdigställande.

622

Synpunkter från Vellinge kommun:

På de linjer som finns i excelfilen under fliken Söderslätt vill Vellinge kommun ha
oförändrade trafik förutom i de fall där resandet är av sådan karaktär att det krävs
en utökning av turtätheten eller liknande.

Vellinge

623

Synpunkter från Vellinge kommun:

Inom Vellinge kommun finns det brister i tvärgående kommunikationer inom
kommunen, framförallt mellan de västra delarna av Vellinge kommun och Vellinge
tätort samt i kopplingen till närliggande målpunkter i Malmö stad från Arrie och
Gessie Villastad. Även om det är svaga stråk så behöver det finnas
utvecklingsmöjligheter för dessa som inte förutsätter kommunalt tillköp.

Vellinge

624

Synpunkter från Vellinge kommun:

Vellinge kommun skulle gärna se att ambitionen höjs för kollektivtrafik i svaga stråk
nära tillväxtmotorerna samt att man ser på nya lösningar i dessa stråk som trafik
med mindre bussar ex 16 personers buss.

Vellinge
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625

Synpunkter från Bromölla kommun:

Kommunen är positivt inställda till att deras busslinjer finns med i förslagen och att
dessa kommer att ses över. De menar på att vi behöver effektivisera turutbudet, för
att kunna erbjuda bättre kollektivtrafik även på landsbygden, att utöka antalet turer
och att utsträcka öppettiderna innebär att det kan finnas större möjligheter att
bättre möta behovet av arbets- och gymnasiependling.

Bromölla

626 558
558 - Kristianstad - Fjälkinge - Bromölla -
Nymölla

Synpunkter från Bromölla kommun:

I utskicket saknar kommunen linje 558 Kristianstad – Bromölla, hur ser planen ut
där? Det är även en sträcka som går genom en av kommunens byar och
effektivisering är även efterfrågad där, då koppling till Kristianstad, som är deras
tillväxtmotor, med buss viktig för utveckling av kollektivresandet samt utveckling för
hela kommunen.  Besöksnäringen är en viktig del av det skånska näringslivet. I detta
sammanhang finns det betydande klimatvinster om allt fler använder sig av
kollektivtrafik för att ta sig till olika besöksmål.

Bromölla

632 225 225 - Ängelholm - Jonstorp - Höganäs

Synpunkter från Ängelholms kommun:

Det är av stor vikt att Ängelholms kommun är delaktiga i dialogen kring linje 225
även om den ligger utanför avtal för Nordväst.

Ängelholm Synpunkten finns med i arbetet inom Familjen Helsingborg.

633

Synpunkter från Ängelholms kommun:

För busslinjerna i Ängelholms kommun var resandet 2018 tyngt av flertalet
omfattande trafikomläggningar. Vi vill också poängtera att det till T18 gjordes en
förändring gällande linjesträckning på linje 3 som medförde att en stor resandeandel
flyttades till linje 4, en linje som Ängelholms kommun köper till.

Ängelholm

634

Synpunkter från Ängelholms kommun:

I trafikförsörjningsprogrammet 2020-2030 finns en målsättning om att en
marknadsandel på 40 %. För att åstadkomma detta behöver de svagare delarna av
trafiksystemet få en bättre standard. De svaga stråken behöver istället ha en tydlig
ambitionsnivå, det får absolut inte vara lägre än dagens nivå utan behöver vara
högre. Ängelholms kommun anser att basutbudet i trafikförsörjningsprogram 2020-
2030 är för lågt och att försämra turutbudet är ett steg i fel riktning gentemot målet
om ett ökat hållbart resande samt ökad marknadsandel. Några
effektiviseringsåtgärder anser vi därför inte vara motiverade.

Ängelholm

635

Synpunkter från Ängelholms kommun:

Ängelholms kommun anser inte att några ändringar av turutbudet för stadstrafiken
bör vidtas utan att resultatet av linjenätsöversynen ska inväntas.

Ängelholm Ingen förändring är planerad i Trafikplan T21.
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636 506 506 - Ängelholm - Helsingborg

Synpunkter från Ängelholms kommun:

För regionbusstrafiken är utveckling av 506 motiverat utifrån befintliga
kapacitetsskäl och inför ökat resandeantal vid kommande dubbelspårsutbyggnad.
Ett utökat utbud för linje 506 under alla veckans dagar i kombinerat med
ersättningsbussar skapar förutsättningar för att behålla resandet med
kollektivtrafiken under dubbelspårsutbyggnaden. Utbyggnaden av
verksamhetsområde för logistik och e-handel i Norra Varalöv skapar sedan
förutsättningar för att behålla det turutbudet även efter dubbelspårsutbyggnaden.

Ängelholm Olika lösningar studeras.

638

Synpunkter från Ängelholms kommun:

Inom Familjen Helsingborg finns det en samlad bild av att stråket mellan Ängelholm
och Höganäs ska stärkas. Detta ska ske genom en ny linje som har en gen
linjedragning och få stopp. Ängelholms kommun anser inte att några
effektiviseringsåtgärder ska vidtas för linje 225 utan istället att en dialog om ny linje
bör föras mellan berörda kommuner och Skånetrafiken.

Ängelholm Synpunkten finns med i arbetet inom Familjen Helsingborg.

642

Synpunkter från Svedala kommun:

I samband med trafikförsörjningsprogrammet togs fram, lämnande Svedala kommun
synpunkter på trafikutbudet. Dessa bör studeras i översynen.

Allmän kollektivtrafik till Sturups flygplats önskas som ett komplement till
flygbussarna. Man ska även kunna vara påstigande på sträckans alla hållplatser från
Sturups flygplats till slutdestinationen. Hänvisar till genomförd ÅVS Förbättrad
hållbar tillgänglighet till Malmö Airport.

Så länge som E65:an inte är ombyggd bör en pendelbuss mellan Malmö-
Skurup/Ystad utvecklas. Det är mycket köer och trafikolyckor på sträckan.
Privattrafiken är huvudorsaken till detta. Vi uppfattar inte att en sådan pendelbuss
skulle konkurrera med tåget, eftersom målpunkterna skulle vara annorlunda, utan
det skulle istället vara övergång från bilism till buss.

Möjligheten att upprätta minibuss-linjer längs mindre trafikerade sträckor mellan
mindre-medelstora orter och under starka pendlingstider kunde vara intressant att
studera närmare.

Svedala Förslaget är inte aktuellt i Trafikplan T21.
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658

Synpunkter från Byalagsrådet i Ystad kommun
1. Matartrafik till och från järnvägsstationerna är att föredra och bör vara framtidens
huvudgrepp för att tillgodose befolkningens kollektivtrafikbehov på landsbygden.
För Ystads kommun betyder det matartrafik till Svarte, Rydsgård och Köpingebro.
2. Busslinjerna bör ha prioritet att passera genom byarna och dess tätare bebyggelse
jämfört med andra mer traditionella linjesträckningar med huvudsaklig hänsyn till
slutdestinationerna, exemplifierat av buss 190, som i stället skulle kunna passera 4-5
byar strax norr om väg 9 väster om Svarte, i varje fall varannan tur. Se bifogade Ppt-
bilder framtagna av åldermannen i Snårestad Byalag, Henning Wittmeyer.
3. För att stimulera kollektivtrafiken måste man öka turtätheten, som så
framgångsrikt gjorts med Pågatågen, i stället för att glesa ut den eller t.o.m. lägga
ner linjer såsom buss 308, vilket ju är helt kontraproduktivt, för att få ökad
tillströmning till klimatsmart kollektivtrafik så att flera kan ta bussen till närmaste
tågstation, kanske då med mindre bussar och i framtiden självkörande bussar.

Ystad

536

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 1 och 32: En omläggning av linjerna genom Oxie så att Oxie station kan angöras
bör genomföras så tidigt som möjligt. Malmö stad är beredda att ordna nödvändiga
provisoriska hållplatser för detta samt att skyndsamt starta planering för
permanenta hållplatser. Vidare bör hållplats Södervärnsplan åter angöras av linje 1
eftersom avstånden mellan hållplatserna Södervärn och Lantmannagatan är mycket
långt.

Malmö Frågan hanteras i trepartssamverkan med kommunen.
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537

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 3 och 6: Malmö stad planerar byggnation av hållplats på Pildammsvägen som
kan användas för linje 3 och för linje 6 vid en eventuell omledning av denna.
Hållplatsen medför minskade parkeringsmöjligheter längs Pildammsvägen och är
därför beroende av att parkeringsmöjligheterna inom SUS-områdets västra delar
förbättras, förslagsvis genom anläggande av ett parkeringshus.

Malmö Frågan hanteras i trepartssamverkan med kommunen.

538 7 Malmö - Linje 7 - Svågertorp - Ön

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 7: Tidigare planerad hållplats vid Saluhallen på Neptunigatan föreslås tas i bruk
för uppehåll med linje 7. Kollektivtrafiken till Limhamns sjöstad behöver förbättras
och en gemensam översyn av hållplatser och körväg föreslås.

Malmö Frågan hanteras i trepartssamverkan med kommunen.
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542a 148 148 - Malmö - Torup

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 148: Kollektivtrafiken mellan Malmö och Torup behöver förbättras. Ökad
turtäthet på helger samt införande av trafik på vardagar föreslås. Malmö stad önskar
inleda dialog med regionen om delad finansiering för denna utbudsökning.

Scenario a: Lördags- och helgdagstrafiken utökas med ytterligare två dubbelturer
mellan 15 mars och början av november (till och med allhelgonahelgen). Dessutom
trafik med 7 dubbelturer på vardagar under lågtrafik (klockan 10-15 och 18-20)
under perioden 15 mars-början av november (till och med höstlovet)

Malmö

542b 148 148 - Malmö - Torup

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 148: Kollektivtrafiken mellan Malmö och Torup behöver förbättras. Ökad
turtäthet på helger samt införande av trafik på vardagar föreslås. Malmö stad önskar
inleda dialog med regionen om delad finansiering för denna utbudsökning.

Scenario b: Utöver scenario i åtg. id 542a, dessutom trafik med 3 dubbelturer på
vardagar mellan klockan 15-18 under perioden 15 mars till början av november (till
och med höstlovet) samt trafik med 5 dubbelturer under lågtrafik på vardagar under
jullov och sportlov.

Malmö
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     Hässleholm 2020-03-05 
 
 

Trafikplan 2021 – Dialogfönster utifrån föreslagna prioriteringar 

(inkl Bilaga - Åtgärdsförslag Trafikplan T21) 
 
 
Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av den skånska kollektivtrafiken i syfte att skapa 
en bättre och mer attraktiv resa för de skånska resenärerna. Målsättningen är att skapa så många 
hållbara kollektiva resor som möjligt, med ett utbud som är relevant och avvägt efter de 
resandemönster och behov som finns.  
  
Regionfullmäktige fastställer riktlinjerna för den skånska kollektivtrafiken genom 
”Trafikförsörjningsprogram 2020-2030” (TFP). Förutom TFP styrs kollektivtrafikutbudet av den 
budget som regionfullmäktige tilldelar kollektivtrafiknämnden inför kommande verksamhetsår, vilket 
sker i enlighet med Region Skånes budgetprocess. 
  
Förvaltningens arbete inom den s k ”Trafikplaneprocessen” är något som genomförs varje år. Arbetet 
med trafikåret 2021 (T21) genomförs i syfte att skapa förutsättningar för så många hållbara och 
attraktiva kollektiva resor som möjligt. Det innebär att det trafikutbud som finns ska vara hållbart ur 
så väl ett miljö- som ett ekonomiskt perspektiv. Det som slutligen styr trafikutbudet i T21 är Region 
Skånes ekonomiska förutsättningar samt var det finns en reell efterfrågan på resor.  
  
Kommunerna har även möjlighet att påverka utbudet genom att bidra med olika former av åtgärder 
som leder till ökad punktlighet och framkomlighet. Signalprioriteringar, kollektivtrafikstråk, 
anpassning av hållplatser och andra liknade åtgärder har direkt påverkan på trafikkostnaderna och 
skapar därför möjlighet att vidmakthålla trafikutbudet. Andra åtgärder, som olika former av tillköp, 
avtal för skolskjuts etc är också exempel på hur kommunerna aktivt kan påverka kollektivtrafiken. 
  
Startskottet för kommundialogen gällande den skånska kollektivtrafiken för T21 var i november 2019. 
Den handläggare som är kontaktperson för kollektivtrafiken i respektive kommun fick då en lista 
nedbruten på linjenivå, där Skånetrafiken hade identifierat möjligheter att hitta olika förslag för hur 
den skånska kollektivtrafiken kan utvecklas. Skånes kommuner återkom därefter med egna förslag, 
synpunkter och kompletteringar till Skånetrafiken inför trafikåret 2021.  
  
Utifrån detta underlag har en prioritering av förslagen nu gjorts, som beskrivs i bifogad fil. 
  
I detta prioriteringsarbete bland åtgärdsförslagen har hänsyn bl a tagits till kostnadstäckningsgrad, 
kostnad för åtgärden, kostnad/resa, antal resor, riktlinje i trafikförsörjningsprogrammet, om 
åtgärden är nödvändig av kapacitetsskäl, om åtgärden tillhör ett stråk med ett stort antal resande, 
om åtgärden innebär en märkbar ökning av marknadsandelen, infrastrukturåtgärder, andra 
långsiktiga planer för linjen, kommande trafikupphandlingar, vidare utredning av åtgärden, samt 
utifrån inkomna synpunkter från kommuner och trafikföretag.  
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Åtgärdsförslagen 
  
I ”Bilaga - Åtgärdsförslag Trafikplan T21” finns åtgärdsförslagen uppdelade i tre flikar; Trafiksatsning, 
Effektivisering, Kommunsynpunkter 
  
  
Trafiksatsning 
Åtgärdsförslagen i fliken Trafiksatsning rangordnas enligt följande: Åtgärderna Prio 1A genomförs 
först. Detta enligt "KTG" (kostnadstäckningsgrad), där den åtgärd som genomförs först har högst KTG 
(Intäkt/Bruttokostnad). Vilka åtgärder som är Prio 1A går att utläsa i kommentarskolumnen. Sedan 
genomförs de åtgärder som inte är Prio 1A, också rangordnat enligt samma princip med KTG. Hur 
många av de föreslagna åtgärderna som genomförs till T21 klarläggs slutligen i Budget 2021. 
  
Effektiviseringsförslag 
Effektiviseringsförslagen rangordnas enligt ”Resultat (kr) per år (netto)”, där den åtgärd som 
genomförs först har högst Nettokostnad (Intäkt-Bruttokostnad). Hur många av de föreslagna 
åtgärderna som genomförs till T21 klarläggs slutligen i Budget 2021. Observera att det kan tillkomma 
ytterligare effektiviseringar beroende på den budget som kollektivtrafiknämnden blir tilldelad.  
  
Kommunsynpunkter 
Synpunkterna och förslagen som finns inlagda är inkommande synpunkter från kommuner, och som 
inte har kunnat beräknas av olika anledningar. En hel del av dessa förslag kommer Skånetrafiken i 
dialog med trafikföretagen och kommunerna kunna arbeta med inför kommande trafikår, efter 2021. 
  
  
  
Dialogfönstret till den 15 april 2020 
Skånetrafikens målsättning av dialogen kring åtgärdsförslagen för T21 är att denna ska kunna 
genomföras på ett konstruktivt och transparent sätt. Vi välkomnar all dialog och återkoppling 
angående T21, under tiden fram till att dialogfönstret stänger den 15 april.  
  
Dialog om åtgärdsförslagen kanaliseras via de ordinarie samverkansgrupperna. Lämpligen sker 
dialogen under mars månad så att det finns tid till eventuella justeringar inför Skånetrafikens slutliga 
beredningsperiod, prioritering och fastställande av T21. Senast den 15 april behöver Skånetrafiken ha 
erhållit skriftliga synpunkter på bifogat förslag från Skånes kommuner och trafikföretag, till 
info@skanetrafiken.se 
  
Samtliga av de skånska kommunernas förslag och synpunkter presenteras i materialet, och det 
skickas dessutom ut gemensamt för samtliga kommuner. Utöver kommunernas förslag och 
synpunkter finns det möjlighet till dialog på Skånetrafikens och trafikföretagens åtgärdsförslag som 
även dessa presenteras i materialet.  
  
  
Efter avslutat arbete tar Skånetrafiken gärna emot feedback så att processen kan utvecklas till 
kommande år. 
  
  
Observera att inga beslut gällande trafikutbudet för T21 ännu är fattade. Ett fastställande av vilka 
justeringar som ska genomföras görs i maj 2020. 
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Frågor och svar 
  
Kommer alla åtgärdsförslagen att genomföras? 
Hur många av de föreslagna åtgärderna som genomförs till T21 klarläggs slutligen i Budget 2021. 
  
Hur rangordnas åtgärdsförslagen? 
Trafiksatsningsförslagen rangordnas enligt "KTG" (kostnadstäckningsgrad), där den åtgärd som 
genomförs först har högst KTG (Intäkt/Bruttokostnad). 
Effektiviseringsförslagen rangordnas enligt ”Resultat (kr) per år (netto)”, där den åtgärd som 
genomförs först har högst Nettokostnad (Intäkt-Bruttokostnad). 
  
Vad händer med de åtgärdsförslag som inte genomförs? 
De åtgärdsförslag som inte genomförs sammanställs av Skånetrafiken och kommer att utgöra 
grunden för dialogen inför T22. Dialogen för T22 påbörjas under hösten 2020. 
  
Vad sker mellan den 16 april och inför beslut av åtgärdsförslagen? 
Förutom summering av det som framkommer ur dialogen kommer det ske slutlig prioritering bland 
de åtgärder som finns. Denna prioritering ska anpassas till den aviserade budgetramen för 2021 och 
förankras och kvalitetssäkras internt på Skånetrafiken.  
  
  
Vem kontaktar jag om jag har frågor? 

 Frågor på tjänstemannanivå hänvisas till de ordinarie samverkans- och 
kommunikationskanalerna som finns etablerade.  

 Frågor från trafikföretagen hänvisas till ordinarie samverkanskanaler.  

 Frågor från politiken hänvisas till ledningsstrateg Ulf Welin, ulf.welin@skanetrafiken.se 

 Frågor från resenärer/privatpersoner hänvisas till Skånetrafikens kundtjänst. 

 Pressrelaterade frågor hänvisas till Skånetrafikens pressjour, 0451-288503. 
  
  
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Saman Tondnevis 
Affärsområdeschef AO Buss 
Skånetrafiken 
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Trafikplan 2021 (T21) - dialogfönster utifrån föreslagna 
prioriteringar
Sydöstra Skånes kommuners synpunkter över Skånetrafikens förslag för T21 

Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av den skånska kollektivtrafiken i syfte att 
skapa en bättre och mer attraktiv resa för de skånska resenärerna. Målsättningen är att 
skapa så många hållbara kollektiva resor som möjligt, med ett utbud som är relevant och 
avvägt efter de resandemönster och behov som finns.

Det trafikutbud som finns ska vara hållbart ur såväl ett miljö- som ett ekonomiskt 
perspektiv. Det som slutligen styr trafikutbudet i T21 är Region Skånes ekonomiska 
förutsättningar samt var det finns en reell efterfrågan på resor.

Under 2019 fick kommunerna möjlighet att yttra sig gällande justeringar i kollektivtrafikens 
utbud. Utgångspunkten var att prioritera trafik där det finns stor potential att nå 
regionfullmäktiges mål om ökad marknadsandel mot bilen, men också vidmakthålla ett bra 
basutbud i hela Skåne, givet att det finns efterfrågan.

Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030, ett dokument som 
alltför ofta åsidosätts när satsningar i kollektivtrafiken väl ska definieras.

I remissen för den regionala utvecklingsstrategin finns 6 målsättningar för utvecklingen. 
Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor, 
Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer, Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar 
resursanvändning, Skåne ska ställa om för att klara välfärden och Skåne ska vara globalt 
attraktivt.

Målsättningen Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet berör målsättningar att nyttja 
kulturen som drivkraft för utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i hela Skåne och ett ökat 
deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välbefinnande och regionens utveckling. För att 
kunna delta och nyttja det utbud som finns behöver det vara tillgängligt med bland annat 
kollektivtrafik. Sydöstra Skåne erbjuder en stor variation av kultur och rekreation, men 
tillgängligheten med kollektivtrafik behöver förbättras. 

I målsättningen Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer, finns två målsättningar 
som definierar att Skåne ska dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur samt stärka 
tillgängligheten och binda samman Skåne. Målsättningar som är inriktade på att stärka den 
flerkärniga strukturen och mångfalden där infrastrukturen och kollektivtrafiken är central 
för att uppnå detta. 
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För att gynna flerkärnigheten har Region Skåne satt som mål att marknadsandelen för 
kollektivtrafiken ska uppgå till 40 % år 2030 samt att den geografiska tillgängligheten med 
kollektivtrafik ska utvecklas.

Sydöstra Skånes kommuner anser att utvecklingen går i fel riktning och att region Skåne 
snarare är på väg mot en fåkärnighet, med tyngdpunkt på den västra sidan än en förstärkt 
flerkärnighet. En utveckling som också bekräftas av den statistik som redovisas i region 
Skånes rapport “Hur har det gått i Skåne”. 

I förslaget för trafikplan 2021 finns 23 satsningar redovisade, av dessa finns en satsning i 
sydöstra Skåne. Några linjer inom stadstrafiken i Ystad får en ny tur 05:30 på morgonen. I 
övrigt saknar vi satsningarna på den östra sidan av Skåne. Presenterade åtgärder bemöter 
inte Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor och potentialen i sydöstra Skåne förbises. 
Här finns stora områden som antingen helt saknar kollektivtrafik utöver närtrafik eller som 
har mycket gles trafik. Kommunerna i sydöstra Skåne ser det som mycket angeläget att 
Skånetrafiken aktivt arbetar med att hitta lösningar för hur mindre orter och landsbygden 
kan vara tillgänglig med kollektivtrafik, trots relativt lågt kundunderlag. Viktigt att beakta är 
dock de stora variationerna över året då sydöstra Skåne lockar många besökare sommartid.

I sydöstra Skåne finns ett flertal större kollektivtrafikstråk som både förbinder de större 
orterna inom sydöstra Skåne med varandra och förbinder orterna med regionala kärnor i 
andra delar av Skåne. Hit hör både Skåneexpressen och andra starka stråk såsom Sjöbo - 
Ystad, Ystad - Trelleborg, Tomelilla - Ystad och Simrishamn - Ystad. För att dessa stråk ska 
vara ett attraktivt alternativ till bilen, för till exempel pendlare, behövs en utveckling av 
trafiken. 

Utmaningar och frågor som kvarstår att lösa för sydöstra Skånes del är de linjer som lyfts i 
tidigare synpunkter och dialoger med Skånetrafiken. Hit hör behovet av en tvärlinje i 
Simrishamns kommun samt kollektivtrafik inom upptagningsområdet för f.d. linje 308. Även 
andra flera andra större områden inom kommunerna står utan kollektivtrafik förutom 
närtrafik. 

Syftet med en tvärlinje i Simrishamns kommun är att binda samman inlandsorterna genom  
en starkare koppling till en större serviceort, förslagsvis Gärsnäs eller Smedstorp som 
erbjuder samhällsservice och anslutning till tåg. Idag saknas attraktiva möjligheter till 
kollektivtrafik för boende i inlandsorterna i jämförelse med kustorterna. Inom 
upptagningsområdet för f.d. linje 308 finns flera mindre byar, Sjörup, Vallösa och Snårestad, 
där boende fått avsevärd försämrad tillgänglighet, speciellt för de utan tillgång till bil såsom 
barn och unga och äldre. Området är beläget mellan Rydsgård och Svarte stationer så 
möjlighet finns att koppla orterna till någon av dessa stationer.
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I kommande trafikplaner bör utvecklingspotentialen för både nya och befintliga hållplatsläge 
lyftas upp och beaktas. 

För kommunerna i sydöstra Skåne – kommunalråd och 
oppositionsråd/oppositionsföreträdare från Ystads kommun, Simrishamns kommun, 
Tomelilla kommun och Sjöbo kommun

Kristina Bendz                      Leif Sandberg                    Magnus Weberg          Jeanette Ovesson
Ystad                                         Tomelilla                    Sjöbo                     Simrishamn
 

Cecilia Magnusson Svärd      Sara Anheden                  Cecilia Olsson Carlsson  Pia Ingvarsson
Ystad                                        Tomelilla              Sjöbo                        Simrishamn 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 februari 2020

Justerandes sign

Ks § 36 Dnr KS 2020/48

Uppdrag till förvaltningen att se över 
ansvarsfördelningen av arbetsmiljöfrågor

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning. 

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har den 26 februari 
2020 inkommit med följande skrivelse: 

”Uppdrag till förvaltningen att se över ansvarsfördelningen av 
arbetsmiljöfrågor mellan nämnder och styrelser

Enligt Tomelilla kommuns reglemente är det kommunstyrelsen som har 
ansvar för arbetsmiljöfrågorna för alla kommunens verksamheter. Samtidigt 
har vi fyra nämnder som har ansvar för respektive verksamhet. Det innebär 
att kommunstyrelsens ledamöter har ansvar för arbetsmiljön för personalen i 
verksamheter som man inte ansvarar för. I en sådan organisation är det 
viktigt med fungerande rapportering i arbetsmiljöfrågor, en 
rapporteringsordning som innebär att chefer och personal i så fall ska gå 
förbi sin egen nämnd, vilket vi menar inte är acceptabelt. 

I samband med revisionens granskning av bygglovsverksamheten blir den här 
frågan aktuell. De auktoriserade revisorerna kritiserar byggnadsnämndens 
presidium för att de inte har koll på arbetsmiljön i bygglovsverksamheten. 
Den kritiken borde, om man följer kommunens reglementen, i så fall riktas 
mot kommunstyrelsen. I samtal med kommunrevisionens ordförande 
konstaterar vi att den rådande ordningen inte är anpassad efter den 
nuvarande politiska organisationen. I samband med att kommunen hade 
utskott och beredningar var det naturligt med arbetsmiljöansvaret på 
kommunstyrelsen. Då vi under flera mandatperioder nu har nämnder istället 
borde arbetsmiljöansvaret fördelats ut på nämnderna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 februari 2020

Justerandes sign

§ 36 forts.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att se över kommunstyrelsen och nämndernas 
reglemente i syfte att hitta en fungerande organisation där nämnderna får ett 
större ansvar för arbetsmiljön i deras verksamheter.”
  
Beslutsunderlag
Uppdrag till förvaltningen att se över ansvarsfördelningen av 
arbetsmiljöfrågor, handlingsid: Ks 2020.707.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 februari 2020

Justerandes sign

Ks § 37 Dnr KS 2020/49

Uppdrag till förvaltningen angående 
konsekvensbeskrivningar i tjänsteskrivelser

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning. 

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 26 februari 2020 inkommit med följande 
initiativärende:

”Förvaltningen får i uppdrag att ta fram konsekvenser enligt nedan på 
samtliga beslut som ska fattas av politiken där förvaltningen lägger fram 
förslag till beslut.

De olika konsekvenserna anser vi Sverigedemokrater ska vara de tre som vi 
har idag:

Ekonomiska konsekvenser (och finansiering)

Barnperspektivet

Miljöperspektivet

Samt vill vi Sverigedemokrater lägga till följande tre:

Juridisk bedömning

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Uppföljning”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 februari 2020

Justerandes sign

§ 37 forts.

Beslutsunderlag
Initiativärende KS 2020-02-26 angående konsekvensbeskrivningar i 
tjänsteskrivelser, handlingsid: Ks 2020.720.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 13 mars 2020 Dnr KS 2019/140

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse gällande prislista samt uthyrning av 
material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund beslutade den 27 
januari 2020 att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att 
anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

Direktionen föreslog också att fullmäktige i medlemskommunerna ska ge 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) mandat att årligen 
besluta om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan som har 
utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-
Blekinge.

Förvaltningen menar att detta inte är möjligt eftersom det måste vara 
fullmäktige som fastställer taxorna. Fullmäktige skulle kunna besluta att ge 
SÖRF mandat att årligen räkna upp taxorna med KPI eller liknande, men 
inte att fastställa taxan utifrån en prislista som en föreningsstyrelse tar 
fram. 

Förvaltningen har kommunicerat denna uppfattning med de andra 
medlemskommunernas kanslichefer som instämmer i bedömningen.

Ekonomiska konsekvenser
Höjda taxor innebär höjda kostnader för de medborgare och företag som 
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nyttjar SÖRF:s tjänster, medan det innebär ökade intäkter för SÖRF.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande 
barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande 
miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 13 mars 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ystads kommun
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
KFS/Mary Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sydöstra Skånes Räddningstjänst
Sammanträdesdatum
2020-01-27

SÖRF § 3 Dnr 2020/3

Justerares signatur 

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material 
som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas 
kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från samtliga 
medlemskommuner att årligen besluta om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan 
som har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Sammanfattning av ärendet
Prislistan har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Prislistan har reviderats med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som inte rör 
arbetskostnader. Referensmånad för KPI beräkning är september månad.

Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal verksamhet.

Arbetskostnadsindex som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 8 januari 2020.

Förslag till beslut
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas 
kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från samtliga 
medlemskommuner att årligen besluta om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan 
som har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sydöstra Skånes Räddningstjänst
Sammanträdesdatum
2020-01-27

SÖRF § 3 Dnr 2020/3

Justerares signatur 

Föredragande
 Räddningschef Mats Svensson

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

Fn § 25 Dnr FN 2019/111

Remissvar - Motion angående slöjförbud i skolan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Anna Sandegren (SD) och Kent Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet 
för eget yrkande om bifall till motionen och anser att slöjförbud i för- och 
grundskolor bör vara en del av en värdig integrationsprocess och en jämställd 
för- och grundskola.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. 
Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse 
som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas 
för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för 
Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck Moderatledda 
Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och 
grundskolor som en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa 
under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 25 forts

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. l 
enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna 
oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 
hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors
möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och 
uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed 
tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas genom 
slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är 
jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till förvaltningen 
för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, lämnar följande 
yttrande:

Motion (2019/20:526) om slöjförbud har nyligen behandlats i Sveriges 
riksdag. Konstitutionsutskottet (KU) behandlade denna och kom fram till 
följande. Det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä 
sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute i 
samhället eller för barn i viss verksamhet inte bör komma i fråga. Som stöd 
för sitt ställningstagande anförde KU den grundlagsskyddade 
religionsfriheten (2 kap. 1§ första st regeringsformen), Europakonventionens 
9 artikel och förarbeten till diskrimineringslagen.

Förvisso innebär inte motionen till Tomelilla kommunfullmäktige en 
förändrad lagstiftning utan en kommunal regel där visst klädesplagg förbjuds 
i verksamheten. De grundläggande fri- och rättigheterna, givna genom 
grundlag, liksom Europakonvention, ska ändå följas vid kommunal 
normgivning. Utöver lagstiftning och konventioner inleds skolans och 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 25 forts

förskolans läroplan med skrivningar om grundläggande värden där 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Vidare, beslut om ordningsregler på de olika skolenheterna 
fattas av rektor, vilka ska utarbetas i medverkan med elever. 
Detta följer av skollagens 5 kap 5 §. Regleringen är tydlig så till vida att ingen 
annan än rektor äger rätt att fatta 
beslut om ordningsregler. Ordningsregler i skolan ska i sin tur inte strida mot 
grundläggande fri- och rättigheter och följa läroplans skrivning om 
grundläggande värden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Barn liksom vuxna ska ha en frihet att klä sig som han eller hon vill.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några miljökonsekvenser.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid. FN 2020.592
Ksau § 256/2019, handlingsid: FN 2019.3965
Motion - Slöjförbud i skolan, handlingsid: Ks 2019.3414

Tidigare behandling
Kf § 121/2019, handlingsid: Ks 2019.3541
Ksau § 256/2019, handlingsid: FN 2019.3965
Fnuu § 11/2019 , handlingsid: FN 2020.697

Förslag till beslut under sammanträdet
Anna Sandegren (SD) och Kent Gustafsson (SD) yrkar att familjenämnden 
beslutar föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 25 forts

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutat i 
enlighet med familjenämndens utbildningsutskotts förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

Ksau § 256 Dnr KS 2019/186

Motion - Slöjförbud i skolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. 
Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse 
som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas 
för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för 
Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck Moderatledda 
Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och 
grundskolor som en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa 
under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 256 forts.

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. l 
enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna 
oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 
hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors 
möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och 
uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed 
tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas genom 
slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är 
jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 121/2019, handlingsid: Ks 2019.3541.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

Fn § 26 Dnr FN 2019/110

Remissvar - Motion angående avgifter i skolan

Familjenämndens beslut
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse: 
 
”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I lagen 
står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart 
nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som 
avses med en obetydlig avgift.  
 
Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter 
på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska ätas på 
sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om eleverna inte vill 
ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på 
hårresande summor.  
 
Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur 
många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det 
finns en eller två vårdnadshavare till barnet.  
 
När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är 
obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika klasser på 
samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en enhetlig syn på 
obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla 
kommuns skolor.   
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 26 forts 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför 
 
att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor. 

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett 
läsår 
 
att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.” 

Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, lämnar 
följande yttrande:

Avgifter i skolan
Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, 
huvudmannen, som ansvarar för det.    

    
Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen
Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men 
det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en 
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om 
de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det 
när man planerar aktiviteter.

Skolresor och andra aktiviteter
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under 
ett läsår förekomma kostnader, det måste dock vara frivilligt. Avgiften får 
inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och liknande 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en 
frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, 
grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.

Prövning
Vid prövning, för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för ett 
betyg, kan skolan ibland få ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, 
gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning. 

Gemensamma riktlinjer för de kommunala grundskolorna i Tomelilla 
kommun hade ökat likvärdigheten mellan skolorna.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 26 forts

Skolmåltider
 I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat 

utan kostnad.
 I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun 

som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
 En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen 

redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående 
skolan.

Tomelillas grundskolor serverar mat till samtliga elever vid utflykter. Det 
finns ett begränsat antal rätter att välja mellan som utflyktsmat till exempel 
pastasallad eller hamburgare, val av rätt görs efter utflyktens karaktär, 
geografisk plats och tillagningsmöjligheter, till exempel tillgång till grill.
Att erbjuda maträttsalternativ utöver ett vegetariskt alternativ vid en utflykt 
kräver ytterligare arbetsinsats från både köks- och skolpersonal, ytterligare 
förberedelse av flera olika matvaror samt val av maträtt för varje elev inför 
utflykten (för att inte större mängd mat ska bäras med, vilket skulle öka 
matsvinnet då maten inte kan tas omhand efteråt).

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på riktlinjernas utformning gällande avgifter kan det innebära att 
verksamheten får ökade kostnader. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en ökning av 
arbetsuppgifter vilket medför en kostnad. 

Barnperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ökar likvärdigheten för eleverna. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en större valfrihet för 
eleverna.

Miljöperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ger ingen miljöpåverkan.
Ytterligare valmöjligheter för eleverna av utflyktsmat kan innebära ett större 
matsvinn.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.
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Justerandes sign

§ 26 forts

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 122/2019, handlingsid 2019.3542
Ksau § 257/2019, handlingsid: FN 2019.3960
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.595
Motion, handlingsid: Ks 2019.3432

Tidigare behandling
Kf § 12272019, handlingsid: Ks 2019.3542
Ksau § 257/2029, handlingsid: FN 2019.3960
Fnuu § 12/2020, handlingsid: FN 2020.698
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

Ksau § 257 Dnr KS 2019/187

Motion angående avgifter i skolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse:

”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I lagen 
står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart 
nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som 
avses med en obetydlig avgift. 

Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter 
på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska ätas på 
sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om eleverna inte vill 
ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på 
hårresande summor. 

Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur 
många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det 
finns en eller två vårdnadshavare till barnet. 

När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är 
obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika klasser på 
samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en enhetlig syn på 
obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla 
kommuns skolor.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 257 forts.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför

att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor.

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett 
läsår

att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 122/2019, handlingsid: Ks 2019.3542.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 122/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslista/Johan Linander
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerandes sign

Sbn § 15 Dnr SBN 2020/34

Yttrande över motion angående energibesparing i 
fastigheter

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifalla motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
energibesparing i fastigheter med följande lydelse: 

”Fastigheter står för en betydande del av energianvändningen i samhället. Att 
optimera byggnaderna och deras tekniska installationer för att minska 
energibehovet är en förutsättning för om vi ska lyckas med att minska våra 
CO2 utsläpp. Den minskade energianvändningen ger även positiva 
ekonomiska effekter i form av minskade driftkostnader, ineffektiva 
byggnader innebär att vi betalar för energi som inte behövt använda.

Vi står inför en klimatkris och måste därmed identifiera där vi kan nå störst 
besparing på våra investeringar.

Vi yrkar;

Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet för att

 identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög
energianvändning.

 Presentera vilka åtgärder och investeringsvolym som krävs för att 
minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisa 
återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad 
minskad energianvändning till investeringsberedningen. ”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2020 att överlämna 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 15 forts.

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnad ställer sig positiv till motionärens förslag till identifikation 
av de fastigheterna med högst energiförbrukning. Vi föreslår att de 5 främsta 
fastigheter med högst energiförbrukning väljs ut och förslag till åtgärder och 
investering tas fram i enlighet med motionärens förslag till 
investeringsberedning. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Barnperspektivet
Minskad energianvändning ger en mindre global klimatpåverkan.

Miljöperspektivet
Med energieffektivisering bidrar vi till en minskad energianvändning. 

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande över motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2020.471.
Ksau § 21/2020 Motion angående energibesparing i fastigheter, handlingsid: 
Sbn 2020.122.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

Kommunfullmäktige § 142/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 15 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Thony Blomgren (Sd) föreslår samhällsbyggnadsnämnden förorda 
kommunstyrelsens arbetsutskott avslå motionen.

Ida Bornlykke (S) och Sander Dijkstra (M) föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden förorda kommunstyrelsens arbetsutskott bifalla 
motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med Ida Bornlykkes och Sander Dijkstras förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 21 Dnr KS 2019/209

Motion angående energibesparing i fastigheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
energibesparing i fastigheter med följande lydelse: 

”Fastigheter står för en betydande del av energianvändningen i samhället. Att 
optimera byggnaderna och deras tekniska installationer för att minska 
energibehovet är en förutsättning för om vi ska lyckas med att minska våra 
CO2 utsläpp. Den minskade energianvändningen ger även positiva 
ekonomiska effekter i form av minskade driftkostnader, ineffektiva 
byggnader innebär att vi betalar för energi som inte behövt använda.

Vi står inför en klimatkris och måste därmed identifiera där vi kan nå störst 
besparing på våra investeringar.

Vi yrkar

Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet för att

 identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög
energianvändning.

 Presentera vilka åtgärder och investeringsvolym som krävs för att 
minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisa 
återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad 
minskad energianvändning till investeringsberedningen. ”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 21 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 142/2019, handlingsid: Ks 2020.74.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 142/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Teknisk chef Ulrika Olsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/ Johan Linander
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Britt Ekstrand
Assistent
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 2 mars 2020 Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 18 mars 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 20 februari 2020 §§ 4-11 från Revisorerna.
2. Protokoll den 25 februari 2020 § 9 från Kultur- och 

fritidsnämnden.
3. Protokoll den 27 februari 2020 § 9-13 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

Överförmyndarnämnd.
4. Protokoll den 25 februari 2020, §§ 10-15 från Kultur- och 

fritidsnämnden.
5. Protokoll den 26 februari 2020, §§ 17-37 från Kommunstyrelsen.
6. Protokoll den 28 februari 2020, §§ 18-36 från Familjenämnden.
7. Protokoll den 28 februari 2020, §§ 13-19 från 

Samhällsbyggnadsnämnden.
8. Protokoll den 27 februari 2020, §§ 17-25 från Vård och 

omsorgsnämnden.
9. Protokoll den 4 mars 2020, §§ 50-70 från Kommunstyrelsens 

arbetsutskott.

Ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet

Miljöperspektivet
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslienheten den 2 mars 2020.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Inledning 
Kommunens pandemiplan beskriver kommunövergripande åtgärder. 

Planen ska revideras löpande vid behov. Denna version är reviderad 2020-03-16. 

Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om alternativt föreligger ett utbrott av 
en ny influensatyp som snabbt får spridning mellan människor och som ger upphov till en 
pandemi. 

Planen träder i kraft redan under förvarningsfasen, d.v.s. då en pandemi är bekräftad men ännu 
inte nått Sverige. 

Ansvarig för att informera förvaltningen om att driftsätta planen är ytterst kommunstyrelsens 
ordförande eller kommundirektör. 

Pandemisk influensa 
Influensa är en virussjukdom som återkommer varje år. Påverkan på folkhälsan är omfattande 
med en stor sjuklighet och även dödsfall. 

Om nya varianter av virus leder till en världsomfattande epidemi, så kallad pandemi, kan 
effekterna på samhället bli dramatiska eftersom befolkningen inte hunnit få någon 
motståndskraft. Det är därför viktigt att det finns en god beredskap för att kunna begränsa 
spridningen av sjukdomen i befolkningen och lindra sjukdomsförloppet hos den enskilda 
individen. Den smitta som uppstår ska helst spridas ut i tid för att undvika den belastning på 
sjukvården som sker vid många sjuka samtidigt.

Kommunens huvudsakliga uppgifter 
Kommunerna har en viktig roll i krisberedskapsarbetet. De ansvarar för de personer som 
befinner sig inom kommunens geografiska område och ska verka för att sådan verksamhet som 
alltid måste upprätthållas kan bedrivas även vid en pandemi. 

Kommunerna ska med stöd av länsstyrelse, region och de nationella myndigheterna identifiera 
samhällsviktig verksamhet (både offentlig och privat) som måste upprätthållas vid en pandemi 
eller annan krissituation. 

Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt kunna driva sina egna verksamheter, till 
exempel inom vård, skola och omsorg, i normal omfattning. 

Kommunen ska ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt information om läget. 
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Ansvarsfördelning vid en pandemisk influensa 
Socialstyrelsen 

 Samordna och följa upp åtgärder mot pandemin i regioner och kommuner. 
 Följa pandemins globala utveckling och deklarera när ny pandemifas inträder. 
 Följa det europeiska och internationella arbetet. 
 Hålla regeringen informerad om händelseutveckling och fortsatt planering. 
 Följa tillgången på vaccin och antivirala läkemedel. 
 Bedöma behovet och användningen av: 

- Vaccin 
- Antivirala läkemedel 
- Antibiotika
- Sjukvårdsresurser 

 Utarbeta: 
- Prioriteringsplaner för vaccinationer 
- Information och faktablad.
- Föreskrifter och rekommendationer till regioner och kommuner. 

Folkhälsomyndigheten 

 Följa kunskapsutvecklingen och bistå Socialstyrelsen med underlag. 
 Bedriva och utveckla diagnostiska metoder. 
 Övervaka influensavaccinationstäckning bland riskgrupper. 
 Svara för en fördjupad epidemiologisk övervakning av influensa. 
 Genomföra utökad laboratoriediagnostik. 
 Informera allmänhet och hälso- och sjukvård. 
 Övervaka vaccinationstäckningen bland grupper som ska prioriteras. 
 Följa hur många som insjuknar och dör. 

Regioner och kommuner 

Regionerna är ytterst ansvariga för hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet inom sitt 
område. 

Sjukvårdshuvudmännen ansvarar för att – i enlighet med meddelade föreskrifter och andra 
rekommendationer – utarbeta regionala planer för att hantera de effekter en influensapandemi 
kommer att ha på verksamheten. 

Smittskyddsläkaren ansvarar inom regionen för att planera, organisera och leda 
smittskyddsarbetet. I detta ingår att utarbeta en lokal tillämpning av influensapandemiplanen och 
att leda smittskyddsarbetet under en pandemi. 

I kommunen har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) en viktig roll. MAS:en svarar 
för att det finns rutiner för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal för de 
personer som har kommunal hälso- och sjukvård.
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Regioner och kommuner bör samarbeta så att de gemensamma resurserna används bäst. 

Regioner och kommuner ska: 

 Omfördela sjukvårdsresurser och resurser för kommunal hemtjänst och göra en 
prioriteringslista för vad resurserna ska användas till. 

 Inventera möjliga nya vårdplatser. 
 Klara personalbemanningen. 

En viktig uppgift är att omfördela resurser för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. 

Vaccination och läkemedel

I en situation som pandemi organiserar Region Skåne en vaccinationsgrupp som ger information 
om tillgång till vaccin och antivirala läkemedel, samt upprättar en vaccinationsplan. 

Ansvaret för att distribuera läkemedel och vaccin ligger på Smittskydd Skåne. Vid nytt virus, 
kommer sannolikt vaccin initialt inte finnas framtaget. I de fall kommunen förfogar över vaccin 
är det vårdpersonal samt personer i krisledningsfunktion som kommer att ha förtur.

Utgångspunkter för verksamhetsplanering 
Planeringsförutsättningar/ antaganden 

 Under en period av 6-8 veckor behöver en frånvaro om minst 15 % av de anställda kunna 
hanteras. 

 När pandemin når sin kulmen behöver en frånvaro på upp till 50 % av de anställda kunna 
hanteras. 

 Andelen sjuka kan därefter fortsatt vara högre än normalt under en period av tre till fyra 
månader. 

 Sjukdomen kommer sannolikt inte att drabba samhället likformigt. Under en tid och på 
vissa platser kan en betydligt större andel än 50 % av personalen vara frånvarande, vilket 
kan bli mer kännbart på mindre arbetsplatser. 

 De som blir sjuka kommer förmodligen att vara borta från arbetet under minst fem 
arbetsdagar.

 Pandemin kan komma i flera vågor. Den andra vågen kan tänkas komma tre till nio 
månader efter den första vågen. 

 Pandemier är inte som den årliga influensan begränsad till vintermånaderna, utan kan 
förekomma när som helst under året. 

Inriktning för planering av kommunens verksamhet

 Definierade samhällsviktiga verksamheter och vad som kan avgränsas, se kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys, är i huvudsak förskolor, skolor, vård, omsorg, hälso-och 
sjukvård samt VA-verksamhet.

 Personalplanering/försörjning, definiera nyckelpersoner, omfördelning av personal och 
övrig personal som kan tillföras.
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 Information och utbildning 
 Resursinventering och lagerhållning, lokaler med utrustning för vård, matlagning och 

distribution, fordon och transporter, hygienartiklar och skyddsutrustning 

Samordning pandemi 

Hantering av pandemi hanteras i samma organisation som vid övriga samhällsstörningar. 
Organisationen beskrivs i ” Plan för kommunal ledning vid kriser och extraordinära händelser”. 
Vid en pandemi finns behov av en samordnande arbetsgrupp som har till uppgift att: 

 ta fram beslutsunderlag till den politiska ledningen 
 bidra med kunskap från det förberedande arbetet med att ta fram beredskapsplan inför en 

pandemi
 kontakter med verksamheter och andra aktörer
 utarbeta underlag för att fördela och samordna personal till behövande verksamheter 

utifrån de behov som uppstår 

Samverkan Skåne 

För att skapa en gemensam lägesbild och god samordning krävs samverkan med andra 
myndigheter, företag och aktörer. 

Initialt under en pandemi är samverkansbehov i form av omvärldsbevakning och 
informationsflöde av stor vikt. I efterföljande skeden krävs regional ledning och resursfördelning. 

Exempel på representanter i samverkan

 Region Skåne 
 Länsstyrelsen 
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 Medicinskt ansvariga sjuksköterska
 Säkerhetssamordnare för kommunen 
 Kriskommunikatörer

Verksamheter som måste fungera vid en pandemi 
Prioritet 1 
VA-enhet

Dricksvattenförsörjning är livsnödvändig verksamhet samt en stödfunktion till många andra 
viktiga verksamheter. Spillvattenförsörjning och rening är nödvändig för miljön. 
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SÖRF - Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Den kommunala räddningstjänsten i Tomelilla bedrivs i samverkan med övriga kommuner i syd-
östra Skåne, Simrishamn, Ystad och Sjöbo.  Förbundet leds av politiska representanter från 
samtliga kommuner.

Verksamheten är nödvändig och väsentlig för såväl individens liv och hälsa som för skyddet av 
egendom och miljö. 

Stöd och omsorg

För stöd- och omsorgsverksamheten kan störning eller bortfall av verksamheten utgöra hot mot 
individens liv och hälsa. 

Efter kontorstid finns en social jour som prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta 
missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer. Den sociala jouren sker i samarbete 
mellan Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystads och Vellinge 
kommuner.

Inom all omsorgsverksamhet är det viktigt att planera för stödfunktioner så som till exempel 
kosthållning, tvätt, hygien och transporter. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i Tomelilla kommun, är organiserat i ett förbund 
tillsammans med Ystads och Simrishamns kommuner. Miljöförbundet ansvarar för att 
livsmedelskontrollen upprätthålls. 

Förbundet leds av politiska representanter från samtliga kommuner.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret med ansvar för ledning och administration behövs för att kunna 
upprätthålla kommunens verksamhet. Förutom kommundirektör finns bland annat ansvariga för 
säkerhet, kommunikation, HR, digitalisering, Tomelilla direkt och juridik vid 
kommunledningskontoret.

Prioritet 2 
ÖKRAB – Österlens kommunala renhållning AB

Tomelilla och Simrishamns kommuner samarbetar kring renhållningen

Utebliven renhållning och sophantering kan leda till ökad smittspridning och kan också orsaka 
skador på miljön. 

Barn- och utbildningsverksamheten 

Skola, förskola och skolskjutsar bör upprätthållas så långt som möjligt för att möjliggöra för 
föräldrar till friska barn att gå till sina arbeten. Brister eller stängning får därför stora 
konsekvenser för annan samhällsviktigverksamhet som exempelvis sjukvård och äldreomsorg.
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Gata och park

Gatu- och väghållning är särskilt viktig vintertid då snöröjning måste fungera för att möjliggöra 
viktiga transporter. 

Bedömning av hanteringsförmåga i verksamheten  
För att säkerställa en god analys krävs ett strukturerat arbete. Arbetet behövs för att skapa 
överblick över vad som har inträffat, vad som händer och vad som rimligtvis kan inträffa framåt i 
tiden. Genom att arbeta med riskbedömningar kan vi få en överblick och planera åtgärder så att 
dom får önskad effekt. Riskbedömningen utgör även grund för uppföljning.

För löpande uppföljning används följande begrepp: 

 God förmåga: verksamheten fortsätter i stort sett som normalt. 
 Vissa brister: verksamheten fortsätter med mindre störningar. 
 Bristfällig: verksamheten fortsätter bedrivas med stora störningar. 
 Mycket bristfällig: verksamheten kan bedrivas med mycket stora störningar eller avstannar 

helt. 

Åtgärder under pandemins olika nivåer 
Nedan beskrivs de åtgärder som ska vidtas under pandemins olika nivåer. 

Förvarningsfasen 

Pandemi är bekräftat någonstans i världen. Sverige har drabbats av sina första fall. MAS och 
säkerhetssamordnaren får information om pandemin av smittskyddsläkaren. Dessa samverkar 
med länsstyrelsen och kommunerna. Möjlighet att aktivera anpassad samordning inom 
kommunförvaltningen. 

Förvaltningen ombesörjer resurser för att aktivt kunna arbeta med: 

 omvärldsbevakning 
 att planer uppdateras

Säkerhetssamordnaren prioriterar arbete med: 

 omvärldsbevakning 
 samverkan med myndigheter och andra kommuner 
 översyn av övergripande pandemiplan 
 informerar politisk ledning, verksamheter. 
 kommunens beredskapsplanering 

Stöd och omsorgsverksamheten:

 inventerar förråd och lager
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 hygienartiklar och liknande anskaffas efter behov
 översyn av städrutiner

Kommunikationsavdelningen ska:

 förbereda information till anställda och allmänheten. 
 säkerställa att informationskanaler och kontaktvägar är korrekta och uppdaterade.

Fas 1: 

Mild form, 5 % insjuknade 
Löpande aktiviteter under hela skeendet 

 Följa information från Folkhälsomyndigheten, Region Skåne, länsstyrelsen, 1177.se, och 
utföra annan omvärldsbevakning. WIS används som central plattform i samverkan.

 Informera politisk ledning och verksamheter. Bolag och förbund har ett eget ansvar att 
hålla sig informerade via sin organisation.

 Regelbundna kontakter med verksamheterna avseende strategier, riktlinjer och kontakter 
med externa aktörer för att klara ut samordning och samverkan under kommande 
månader. 

 Se över och säkerställa bemanning av verksamheternas beredskap och jourer. 
 Säkerställa transporter och leveranser av materiel, livsmedel, etc. 
 Se över och vid behov uppdatera plan för kostförsörjning. 
 Bevaka behov av krisstöd. 
 Uppföljning av sjukskrivningar. Jämföra med nyckeltal motsvarande period 2 år tillbaka. 
 Komplettering/anskaffning av hygienartiklar och annan tänkbar skyddsutrustning. 
 Översyn av tillgång på vårdplatser och vilka resurser i form av korttidsplatser som finns 

tillgängliga eller är möjliga att skapa. Inventera tillgång till trygghetslarm. 
 I samverkan med region och länsstyrelse erbjuda faktabaserad information till anställda 

och kommuninvånare. 
 Säkerställa att informationskanaler och kontaktvägar är korrekta och uppdaterade.
 Bedriva tät samverkan med länsstyrelsen och närliggande kommuner. 

Specifika aktiviteter 

 För bestämmande av pandemiläge och gradering av insatsbehov tas regelbunden kontakt 
med smittskydd. 

 Förhandla med fackliga organisationer om möjlighet för arbetsgivaren att utkräva 
nödfallsövertid av arbetstagare i den utsträckning som förhållanden kräver. 

 Informera internt om eventuella behov av omfördelning av personal mellan verksamheter 
utifrån de behov som uppstår. Hänsyn måste tas för de uppdrag där det krävs särskilda 
licenser eller utdrag ur belastningsregistret.
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 Ge ut rekommendationer och rutiner för hygien, särskilt i gemensamma hygienutrymmen 
som pentryn, toaletter och publika utrymmen. 

 Regelbunden rengöring behövs på ytor, bord och dörrhandtag i gemensamma lokaler, 
och ledstänger i trapphus. Möjligt med beslut om höjd nivå för städning.

 För handhygien tillhandahålls handdesinfektionsmedel, flytande tvål och 
engångshanddukar. 

 Respektive chef ansvarar för att all personal får information om regler för hygien. 

Fas 2:

Måttlig form, 10 % insjuknade 
Specifika aktiviteter

 Förbered bemanningsåtgärder, planering och beslutsunderlag för strategi och riktlinjer för 
att omfördela personal till verksamheter utifrån de behov som uppstår. 

 Kontakta frivilligorganisationer och andra aktörer. Pensionärer och tidigare anställda är 
möjliga att kontakta. Omfördelning av personal ska i första hand ske till 
verksamheter/uppgifter som inte medför någon ytterligare smittrisk. 

 Förbered aktivering av kommunens krisledningsnämnd.

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt fas 1 

Fas 3:

Svår form, 25 % insjuknade 
Specifika aktiviteter

 Sammankalla och aktivera kommunens krisledningsnämnd. Den beslutar även om strategi 
för att omfördela personal och resurser från verksamheter och bolag utifrån de behov 
som uppstår.

 Besluta om omfördelning av personal till prioriterade, samhällsviktiga verksamheter, där 
behov uppstått. 

 Aktivera och inkalla frivilliga vid behov. 

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt fas 1 
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Fas 4:

Mycket svår form, 40 % insjuknande 
Specifika aktiviteter

 Besluta om omfördelning av personal till prioriterade, samhällsviktiga verksamheter, där 
ytterligare behov uppstått. 

 Vid behov, aktivera och inkalla frivilliga, pensionerade tidigare anställda.

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt fas 1. 

Fas 5:

Extremt svår form, 50 % insjuknande 
Specifika aktiviteter

 Besluta om omfördelning av personal till prioriterade, samhällsviktiga verksamheter, där 
ytterligare behov uppstått. 

 Vid behov, aktivera och inkalla frivilliga, pensionerade tidigare anställda.

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt fas 1.

Informationshantering 
Informationsbehovet inför och under en pandemi kommer att vara mycket stort. Stor vikt ska 
läggas vid att använda samordnad faktabaserad information från olika myndigheter.

Nationell/regional information 

Socialstyrelsen, regionen och andra nationella myndigheter ger allmänheten information om 
smittan och dess symptom. Myndigheterna ger råd för att undvika smitta och åtgärder vid 
insjuknande. 

Krisinformation.se rekommenderas tillsammans med andra expertmyndigheters webbplatser för 
information. 

Förvaltningen använder WIS som plattform för informationsinhämtande och 
kriskommunikationssamverkan med övriga aktörer i Skåne.

Kommunens information 

Information till allmänheten på det lokala planet samordnas i första hand av regionen och 
smittskyddsläkaren, men också av länsstyrelsen och kommunerna. 

Information till kommunerna samordnas av länsstyrelsen. 
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Informationshanteringen sköts genom förvaltningens kommunikationsavdelning som agerar 
utifrån den samordnade kommunikationen samt hänvisar till andra aktörers information vid 
behov. 

Kommunspecifik information hanteras och stäms av med kommunikationschef, 
säkerhetssamordnare och/eller kommundirektör.

Förutsättningar för kommunikation 

Några förutsättningar vid kommunikation om pandemi är: 

 Kunskapen om smittsamma sjukdomar och hur man skyddar sig mot exempelvis 
influensa är relativt låg i befolkningen. 

 Vissa viktiga yrkesgrupper kommer att behöva stöd i form av riktad information om hur 
deras situation påverkas och vad de kan göra. 

 Information inom en mängd olika områden kommer att efterfrågas, vilket kräver en god 
samordning av budskap och förberedd information aktörer emellan. 

 Vissa budskap kan vara svåra att både kommunicera och ta till sig, till exempel när det 
gäller prioriteringar för vaccin, läkemedel och sjukvård eller om många barn drabbas. 

 Hög press på dem som har ansvar för att kommunicera, som själva kan ha många sjuka 
medarbetare. Om andra kriser inträffar under denna period kan de bli extra svåra att 
hantera i ett redan pressat läge. 

 Den osäkra situationen kräver tydliga budskap och stor öppenhet. Om informationen är 
bristfällig eller motstridig riskerar rykten och misstro att uppstå. En kris i sig påverkar 
också förutsättningarna att ta till sig och tolka information 

Information till allmänheten och kommunanställda under en pandemi innefattar bland annat: 

 Vad är en pandemi? 
 Var kan man hitta information om läget och hur skyddar man sig mot smitta? 
 Vart ska man vända sig om man misstänker att man smittats? 
 Vad ska man göra om man misstänker att man smittats? 
 Myndigheternas bedömning och riskbild för allmänheten. 
 Vad gör myndigheterna för att minska smittspridningen? 
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