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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Strategiska enheten

Kommunstyrelsen

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 20202030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar (omedelbar justering)
Yttrande av Karin Kallioniemi godkänns och översänds till Region Skåne som svar på
remissen.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har skickat Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 på remiss och
Höörs kommun har möjlighet att lämna synpunkter senast fredagen den 15 februari 2019.
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa målen för
den regionala kollektivtrafiken. Nu gällande trafikförsörjningsprogram,
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016, fastställdes av regionfullmäktige 2015-11-24.
Höörs kommuns beredning av ärendet har skett i samarbete mellan undertecknad,
näringslivschef Peter Wollin samt transportstrateg Göran Axberg. Angående stråket HöörHörby har frågan samordnats med ansvariga tjänstepersoner på Hörby kommun.
Utöver detta yttrande från Höörs kommun kommer vi kommuner i MalmöLundregionen att
lämna ett gemensamt yttrande över remissen. Processen för sådana gemensamma
yttranden varierar och den här gången är avsikten (efter beslut av kommundirektörerna)
att det gemensamma yttrandet ska sammanställas efter att varje kommun har skrivit ner
sina synpunkter. Det gemensamma yttrandet blir därför som en sammanfattning av
återkommande synpunkter. För det gemensamma yttrandet har MalmöLundregionen fått
förlängd tid till 1 mars, då styrelsen har sammanträde.
Förslag till beslutsmotivering
De synpunkter som framförs i bifogat yttrande är baserade på Översiktsplan för Höörs
kommun (antagen 2018) samt på gemensam Strukturplan för MalmöLundregionen
(godkänd 2017). Därutöver speglar synpunkterna Höörs kommuns ställningstaganden
från remisser av Regionala trafikstrategier och Regionala transportinfrastrukturplanen
under de senaste åren.
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Beslutsunderlag
Yttrande Trafikförsörjningsprogram Karin K 190110
Remiss trafikforsorjningsprogrammet 2020-2030
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