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Kommunstyrelsen

Tillköp av busstrafik 2019
Ärendebeskrivning
Skånetrafiken har inkommit med förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret
2019.
Trelleborgs kommun köper till busstrafik under 2018 gällande närtrafik,
regionbuss 184, regionbuss 182 och stadsbusslinje 10.
För närtrafiken består tillköpet av fler resmöjligheter för invånare på
landsbygden som inte har tillgång till kollektivtrafik. Kommunen betalar
mellan 37,5 och 54,55 procent av kostnaderna för dessa resor. Kommunens
andel beror på i vilket område resan sker. Resandet med närtrafik är mycket
lågt och för 2018 beräknas den årliga kostnaden för kommunen till 8 400
kronor.
Regionbuss 184 består av sju avgångar dagligen måndag till fredag samt
anropsstyrd trafik under lördag-söndag.
Nettokostnaden för den vanliga busstrafiken måndag-fredag delas lika mellan
kommunen och Skånetrafiken och för 2018 beräknas kommunens kostnad till
672 300 kronor.
Den anropsstyrda trafikens nettokostnad betalas av kommunen och beräknas
för 2018 till 5 200 kronor.
Linje 182 har anropsstyrd trafik måndag-fredag. Nettokostnaden ligger i
helhet på kommunen och beräknas för 2018 till 39 300 kronor. Denna trafik
övergick till anropsstyrd trafik 2015-12-13. Kostnadsberäkningen för 2016
låg på 48 000 kronor och 2017 på 29 000 kronor. Då trafiken är relativt ny är
kostnadsberäkningen osäker.
Stadsbusslinje 10 trafikerar Malörten - Trelleborg C och tillköpet omfattar
trafik under vardagar. Nettokostnaden delas mellan kommunen och
Skånetrafiken och kommunens andel är 30 procent vilket har beräknats
motsvara 265 200 kronor för 2018.
Total kostnad för Trelleborgs kommun för tillköp av trafik under 2018 har
beräknats till 985 000 kronor.
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Beredning
Nuvarande tillköp för 2018 bedöms inte behöva förändras 2019 utifrån behov,
kostnad och utvecklingsmöjligheter.
Skånetrafiken indexuppräknar sina kostnader med tre procent årligen.
Skånetrafiken kommer att justera prissättningen för resor med närtrafik men
detta kommer för Trelleborgs betydelse få marginell effekt på kostnaden för
totalt tillköp.
Vid oförändrat tillköp av trafik under 2019 kan kostnaden för Trelleborgs
kommun hamna på cirka 1 miljon kronor.
Skånetrafiken återkommer under maj månad med tillköpsavtal med
tillhörande kostnadsberäkning för 2019 utifrån det tillköp kommunen
meddelat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att meddela Skånetrafiken att Trelleborgs kommun önskar oförändrat tillköp
av trafik 2019.

