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Motion från Mats Olsson (V), Helena Falk (V) och
Jesper Sahlén (V) Återta stadsbussarna
Sammanfattning
Mats Olsson (V), Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun återtar
ansvaret för stadsbussarna i Lund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.
Mats Olssons (V), Helena Falks (V) och Jesper Sahléns (V) motion
Återta stadsbussarna.

Barnets bästa
Ärendet rör inte barn specifikt. En fungerande kollektivtrafik är
positivt även för barn.

Ärendet
Mats Olsson (V) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att Lunds kommun återtar ansvaret för stadsbussarna i
Lund.
I motionen framförs bl.a. att Skånetrafikens dialog med kommunen
är obefintlig och att Skånetrafiken drar in hållplatser och hela
sträckningar som exempelvis nedläggningen av bussförbindelsen till
Stångby och Vallkärra.

Kommunkontoret
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2012, § 96, att ansvaret
för stadstrafiken skulle överföras till regionen fr. o. m. 1 april 2013.
Regionen övertog därmed det samlade kostnadsansvaret för
stadstrafiken.
Kommunen samverkar fortsatt på olika sätt med Skånetrafiken kring
kommunens lokala och regionala kollektivtrafik, bl.a. vad gäller att
öka underlaget för det kollektiva resandet. Det kan också finnas
möjlighet för kommunen att själv bekosta trafikering av sträckor
som inte ingår i Skånetrafikens ordinarie trafikutbud genom tillköp
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av trafik från Skånetrafiken. Tillköp av kompletteringstrafik görs
redan idag inom tekniska nämndens ram. Vad gäller t.ex. den
nedlagda förbindelsen till Stångby avser tekniska nämnden att
fortsätta att påverka Skånetrafiken så att denna kan ingå i ordinarie
trafikutbud.
Kommunkontoret har inte sett några skäl till att förändra nuvarande
ordning och föreslår att motionen avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Mot bakgrund av att motionen föreslås avslås bedöms förslaget inte
få några ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Motionärerna
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Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

