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§ 219 Skrivelse (C) och (L) – Förlängning av försöket
med buss till Vallkärra och Stångby
Dnr TN 2021/0449

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om ökad driftsram för
att finansiera en förlängning av försöket med busstrafik till
Stångby i ytterligare ett år,
att en förlängning genomförs i enlighet med skrivelsens intentioner
under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller extra
finansiering, samt
att en utvärdering sker efter den förlängda försöksperiodens slut.

Reservationer
Magnus Liljeroth (SD) och Lars Leonardsson (M) reserverar sig till
förmån för sina yrkande.

Protokollsanteckningar
Lars Leonardsson (M) inkommer med följande protokollsanteckning:
Moderaterna anser inte att det är försvarligt att lägga två miljoner på
ett fortsatt försök. Andra sätt att förbättra kommunikationer för
Stångby bör övervägas.
Annika Nilsson (FI) inkommer med följande protokollsanteckning: FI
ser behovet av busstrafik mellan Stångby och samhällsservice i de
norra delarna av Lund. Tidtabellen för busstrafiken behöver
komplettera tågtrafikens.
Lena Fällström (S) inkommer med följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna har i flera år verkat för möjligheten för dessa
bussar. Hade inte Corona kommit så hade boende i Vallkärra och
Stångby haft annan möjlighet att åka med bussen.

Sammanfattning
Centerpartiet och Liberalerna föreslår i en skrivelse att försöket med
busstrafik till Vallkärra och Stångby förlängs i ytterligare ett år då
utvärderingen av försöksperioden i hög utsträckning kommer att
påverkas av pågående pandemi.
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Efter att Skånetrafiken drog in förlängningen av linje 3 till Stångby
beslutade kommunen att köpa till trafik som ersättning. Tillköpet
görs under en prövotid för perioden december 2020 till december
2021 och med linjesträckning som linje 21, Lund C – Vallkärra/Stångby. Kostnaden för trafiken uppgår till cirka två miljoner kronor
och finansieras med prognostiserat överskott inom färdtjänsten år
2021.

Yrkanden
Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Lena Fällström
(S), Cecilia Barnes (L) och Steingrimur Jonsson (V):
att nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om ökad driftram för
att finansiera en förlängning av försöket med busstrafik till Stångby i
ytterligare ett år,
att en förlängning genomförs i enlighet med skrivelsens intentioner
under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller extra finansiering,
att en utvärdering sker efter den förlängda försöksperiodens slut.
Magnus Liljeroth (SD) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson
(M) bifall förvaltningens förslag till beslut
att avslå förslaget om förlängning av försöket med busstrafik till
Vallkärra/ Stångby, samt
att kollektivtrafikförsörjningen av Vallkärra/Stångby fortsatt
utreds och utvecklas inom Kollvision.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johan
Nilssons (C) med fleras yrkande mot Magnus Liljeroths (SD) med
fleras yrkande och finner Johan Nilssons (C) med fleras yrkande vara
bifallet.
Omröstning begärs och genomförs:
två röster (Lars Leonardsson (M) och Magnus Liljeroth (SD)) för
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
nio röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Johan Nilsson
(C), Rolf Nilsson (FNL), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström
(S), Johnny Hulthén (S), Margareta Kristensson (S) och Steingrimur
Jonsson (V)) för bifall till Johan Nilsson (C) med fleras yrkande.

Underlag för beslut


Justerare

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11
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Skrivelse (C) och (L) - Förlängning av försöket med buss till
Vallkärra och Stångby, 2021-04-18

Beslutet skickas till
Akten
Centerpartiet
Liberalerna
Skånetrafiken
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (6)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

4 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-06-16

TN 2021/0245

Tekniska nämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-06-16 klockan 17.30–21.38, ajournering klockan 18.55–
19.15¸ 20:20 – 20:25, Kristallen plan 7, Brotorget 1, Lund
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf, närvarande via Teams
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf, närvarande via Teams
Lars Leonardsson (M), närvarande via Teams, närvarande och
tjänstgörande från och med kl 17:30 § 208 till och med kl 19:43 §
220, närvarande från och med kl 20:45 § 223 till och med kl
21:38 § 250
Johan Nilsson (C), närvarande via Teams
Rolf Nilsson (FNL), närvarande via Teams
Lena Fällström (S), närvarande via Teams
Margareta Kristensson (S), närvarande via Teams
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD)
Alexander Wallin (M), närvarande via Teams, tjänstgörande
istället för Lars Leonardsson (M) från och med kl 19:44 § 221 till
och med kl 21:38 § 250
Johnny Hulthén (S), närvarande via Team, tjänstgörande istället
för Mikael Thunberg (S)
Martin Martinez y Rique (L), närvarande via Teams
Gunnar Linde (KD), närvarande via Teams
Björn Arvidsson (S), närvarande via Teams från och med kl 18:00
§ 212
Shahad Lund (MP), närvarande via Teams
Rebecca Johansson (V), närvarande via Teams till och med kl
21:15 § 224
Annika Nilsson (FI), närvarande via Teams
Anita Wallin, exploateringschef, närvarande via Teams
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare, närvarande via
Teams
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef, närvarande via Teams
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Pernilla von Strokirch, projektchef , närvarande via Teams
Övriga

Emina Ligata, administratör
Anna Nilsson, personalföreträdare, närvarande via Teams, deltog
ej under § 215
Per Tranström, färdtjänstchef, närvarande via Teams

Justerare

Johnny Hulthén (S)

Paragrafer

§ 208–250, varav § 215–216 är omedelbart justerade

Tid och plats för justering

Tekniska förvaltningen den 30 juni 2021 kl: 13:00

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Johnny Hulthén (S)

Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-16

Paragrafer

§ 208–214 och 217–250

Datum då anslaget sätts upp

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-07-23

