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Bengtsson samt kommunsekreterare Andrea Egerlundh
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Dnr KS 2017/00249

Kollektivtrafikplan 2018 - Yttrande
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan
2018 enligt bilaga Yttrande – kollektivtrafikplan 2018 efter KSU 170613 med följande
ändringar:
a. På yttrandets sista sida, under rubriken "Upphandling kollektivtrafik", tillfogas ett
nytt stycke: Halmstads kommun ser gärna att en eller flera befintliga busslinjer i
Halmstads stadstrafik blir el-bussar.
b. På yttrandets sida nummer 2 tillfogas ett nytt stycke som lyder: Halmstad kommun
anser att Hallandstrafiken bör se över möjligheter att etablera "sommarturer" till vissa
badplatser bl.a. För att öka tillgängligheten till våra ständer, exempelvis Östra Stranden.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Hallandstrafiken har tagit fram Kollektivtrafikplan 2018 på uppdrag av Region Halland,
vilka är regional kollektivtrafikmyndigheten i Halland. Planen beskriver förslag på
trafikförändringar året 2018, med utblick mot 2019-2020.
Kollektivtrafikplanen redovisar resandestatistik, olika erbjudanden, medverkan i
marknadsföringsåtgärder och inte mist förändring av turer med kollektivtrafiken.
När kommunens tjänstemän tidigare påtalat vissa frågor för Hallandstrafiken har
rekommendationen varit att kommunen bör framföra även detta i yttrandet om
kollektivtrafikplanen. De tillkommande uppgifterna har vävts in i texten nedan och
berör:
Utbyggnad av Halmstads resecentrum
Utveckling av linje 62 Österskans – Söder – Kattegattsgymnasiet och tillbaka.
Utveckling av linje 65 Stenhuggeriet – Flygstaden – Österskans
Vikten av linje 400 förbi Oskarström
Utredning/målbild för stadstrafiken i Halmstad
Fordon; buller, bränsle
Målbild för testperiod Halmstad – Nässjö järnväg
Borttagning av tågstationen på Sannarpsområdet
Förbigångspår och tågstation i Getinge
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Det är av stor vikt att kommunen får ta en aktiv roll i den kommande upphandlingen av
buss. Det framkommer att upphandlingen av buss kan medför ökade kostnader för
kommunen. Viss påverkansmöjlighet har kommunen redan haft på upphandling av taxi.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-06-13, KSU § 144
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-05-23, KSU § 125
Samhällsbyggnadskontoret avdelningen för strategi och utredning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan 2018
enligt bilaga Yttrande – kollektivtrafikplan 2018 efter KSU 170613
Yrkanden
Jonas Bergman (M) yrkar på att kommunstyrelsen ändrar yttrandet på yttrandets sista
sida, under rubriken "Upphandling kollektivtrafik" och att det där tillfogas ett nytt
stycke som lyder:
Halmstads kommun ser gärna att en eller flera befintliga busslinjer i Halmstads
stadstrafik blir el-bussar.
Tania Bengtsson (V) yrkar på att det tillfogas tre olika nya stycken i texten:
1. Upphandling kollektivtrafik
I samband med upphandling av kollektivtrafik är det grundläggande att kräva
kollektivavtal och goda villkor.
2. Stadsbusstrafik:
Kommunen önskar möjlighet till busslinje med hållplats vid "handikappbadet"
Gröningen/Östra stranden under sommarsäsong.
3. Taxor:
Kollektivtrafiken är ett redskap för ökad social och ekologisk hållbarhet, det är därför
viktigt att hålla taxorna låga
Kristina Johansson (S) yrkar bifall till Tania Bengtssons samtliga yrkanden.
Ordförande (M) yrkar avslag till Tania Bengtssons (V) yrkande 1 och 3, bifall till Jonas
Bergmans yrkande samt föreslår att kommunstyrelsen ändrar Tania Bengtssons yrkande
2 i enlighet med: Halmstad kommun anser att Hallandstrafiken bör se över möjligheter
att etablera "sommarturer" till vissa badplatser bl.a. För att öka tillgängligheten till våra
ständer, exempelvis Östra Stranden.
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Beslutsgång
Ordförande (M) prövar Jonas Bergmans tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med Jonas Bergmans yrkande.
Ordförande (M) prövar Tania Bengtssons yrkande 1 rörande upphandling och finner att
kommunstyrelsen har beslutat att avslå Tania Bengtssons yrkande.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag till Tania Bengtssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons yrkande.
Följande ledamöter röstar ja: Henrik Oretorp (C), Suzanne Åkerlund (L), Ann-Charlott
Mankell (M), Tove Bergman (MP), Jonas Bergman (M), Jenny Axelsson (C), Anna-Lena
Cumtell (KD), ordförande (M)
Följande ledamöter röstar nej: Anders Rosén (S), Rose-Marie Edlund (S), Bertil
Andersson (S), Tania Bengtsson (V), Kristina Johansson (S), Fatma Hergül (S).
Med åtta röster för ja och sex röster för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Tania
Bengtssons yrkande om kollektivavtal i upphandling.
Ordförande (M) prövar Tania Bengtssons yrkande 3 och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Tania Bengtssons yrkande gällande låga taxor.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag till Tania Bengtssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons yrkande.
Följande ledamöter röstar ja: Henrik Oretorp (C), Suzanne Åkerlund (L), Ann-Charlott
Mankell (M), Tove Bergman (MP), Jonas Bergman (M), Jenny Axelsson (C), Anna-Lena
Cumtell (KD), ordförande (M)
Följande ledamöter röstar nej: Tania Bengtsson (V)
Följande ledamöter avstår: Anders Rosén (S), Rose-Marie Edlund (S), Bertil Andersson
(S), Kristina Johansson (S), Fatma Hergül (S).
Med åtta röster för ja, en röst för nej och fem som avstår beslutar kommunstyrelsen att
avslå Tania Bengtssons yrkande 3.
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Ordförande (M) prövar sitt eget ändringsyrkande av Tania Bengtssons yrkande 2 och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag med Jonas
Bergmans tilläggsyrkande och ordförandes ändringsyrkande av Tania Bengtssons
yrkande 2.
Paragrafen justeras omedelbart.
_______
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