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KS § 198 DnrKS000434/2020-460 

Yttrande över Skånes tågstrategi 

Båstads kommun har mottagit ett remissförslag till tågstrategi för Skåne. 
Remisstiden löper till och med 11 september 2020. Därför är det önskvärt att 
protokollet för denna beslutspunkt justeras omgående, så att remissvaret 
hinner delges innan remisstiden löper ut. Tågstrategin är en plan för hur den 
regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för att den ska kunna bära sin del 
av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Den har utblick mot 
år 2040. Tågstrategin ska beslutas i Region Skånes fullmäktige senare under 
året. I remissvaret framförs synpunkter på bland annat den föreslagna 
tågtrafiken längs Västkustbanan, HH-förbindelsen, Pågatåget mellan 
Helsingborg - Halmstad och ett framtida stickspår i Båstad, förlängd 
pågatågslinje Åstorp-Ängelholm, Pågatåg i halvtimmestrafik, 
genomgående Pågatåg samt Markarydsbanan. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2020-08~17, 
med tillhörande bilaga. 

Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns remissvar på 
rubricerad tågstrategi för Skåne, och att detta expedieras till Region Skåne och 
Skånetrafiken. 

Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns remissvar 
på rubricerad tågstrategi för Skåne, och att detta expedieras till Region 
Skåne och Skånetrafiken. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande över Tågstrategi - strategi för utveckling av den regionala tåg
trafiken i Skåne, remissversion 

Förslag till beslut 

Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns remissvar på rubricerad tåg
strategi för Skåne, och att detta expedieras till Region Skåne och Skånetrafiken. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har mottagit ett remissförslag till tågstrategi för Skåne. Remisstiden löper till 
och med 11 september 2020. Därför är det önskvärt att protokollet för denna beslutspunkt 
justeras omgående, så att remissvaret hinner delges innan remisstiden löper ut. 

Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för att den ska 
kunna bära sin del av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Den har utblick 
mot år 2040. Tågstrategin ska beslutas i Region Skånes fullmäktige senare under året. 

I remissvaret framförs synpunkter på bland annat den föreslagna tågtrafiken längs Västkustba
nan, HH-förbindelsen, Pågatåget mellan Helsingborg - Halmstad och ett framtida stickspår i 
Båstad, förlängd pågatågslinje Åstorp-Ängelholm, Pågatåg i halvtimmestrafik, genomgående 
Pågatåg samt Markaryds banan . . 

Bakgrund 
Båstads kommun har mottagit ett remissförslag till tågstrategi för Skåne. Region Skåne har se
dan januari 2019 arbetat med att ta fram en ny tågstrategi. Remisstiden löper till och med 11 
september 2020. Efter att remissvaren har studerats och synpunkter arbetats in ska tågstrate
gin beslutas i Region Skånes fullmäktige senare under året. 

Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för att den ska 
kunna bära sin del av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Den har utblick 
mot år 2040. Strategin redovisar den tågtrafik som behövs för att kunna möta förväntad efter
frågan, och för att nå de marknadsandelar för kollektivtrafiken som Region Skåne har som mål. 
Målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till 40 % år av den motoriserade trafi
ken år 2030 respektive 50 % år 2050. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och 
fordon, samt för prioriteringar i den Regionala transportinfrastrukturplanen (RTI). Den är 
också ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och regeringen om vilka satsningar som 
behövs i nationell plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet. 

Inga nya mål har arbetats fram, utan tågstrategin utgår från Region Skånes och Skånetrafikens 
redan antagna mål och gjorda överenskommelser så som bland annat Skånebilden, Positions
papper inom Regionsamverkan Sydsverige samt Trafikcharter för Greater Copenhagen. Under 
2019 /2020 har Familjen Helsingborg gemensamt med Skånetrafiken arbetat fram ett kollek
tivtrafikstrategiskt underlag för nordvästskåne som också redovisar åtgärder kopplat mot 
övergripande mål, fast då på en delregional nivå. Överensstämmelsen dokumenten emellan är 
god. ;; -;::?' 
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Då tågstrategins remisstid dessvärre ligger under sommaren är tiden för samordning och för 
att ta fram ett gemensamt yttrande inom Familjen Helsingborg begränsad. De olika nord väst
skånska kommunerna skickar därför in sina egna remissyttranden. 

Aktuellt 
Nedan följer Båstads kommuns yttrande över tågstrategin för Skåne. 

Övergripande synpunkter 

Allmänt är tågstrategin föredömligt kortfattad, gedigen och tydlig. Strategin är målstyrd och 
redovisar åtgärder för att nå de övergripande målen. Detta är bra. Ambitionerna är höga, men 
samtidigt är de föreslagna åtgärderna i stor utsträckning rimliga. Dock anser vi att en del sats
ningar måste komma tidigare för att de övergripande målen ska kunna nås. 

Det är bra att tågstrategin utgår från redan gjorda överenskommelser så som bland annat Skå
nebilden, Positionspapper inom Regionsamverkan Sydsverige samt Trafikcharter för Greater 
Copenhagen. Långsiktighet och stabilitet krävs för att få till erforderlig infrastruktur för den 
önskade trafikutvecklingen, men också för samhällsutvecklingen i stort. 

Under 2019 /2020 har Familjen Helsingborg gemensamt med Skånetrafiken arbetat fram ett 
kollektivtrafikstrategiskt underlag för nordvästskåne som också redovisar åtgärder kopplat 
mot övergripande mål, fast då på en delregional nivå. Överensstämmelsen dokumenten emel
lan är god. 

Tågstrategin synliggör att tågtrafiken är ett system där de olika delarna har ett ömsesidigt 
bero-ende. Exempelvis så påverkar den bristande kapacitetssituationen i Helsingborg möjlig
heten att köra fler tåg på både Västkustbanan och Skånebanan, vilket ju då drabbar även tåg
trafiken i och mellan Lund, Malmö, Hässleholm, Kristianstad med flera. 

I kapitel 11.4 om spårinfrastruktur står det att spårkapaciteten inte är tillräcklig för den tågtra
fik som behövs för att nå Region Skånes övergripande mål, även med de åtgärder som är plane
rade och antagits genomföras till 2040. Detta är oroande då flera röda staplar (de vill säga de 
sträckor som har hög störningskänslighet och låg medelhastighet) finns i nordvästra Skåne 
runt Helsingborg. Åtgärder behöver genomföras även för dessa brister för att målen ska kunna 
nås 2040. 

Den nu remitterade tågstrategin är den tredje i sitt slag. Det hade varit önskvärt med en be
skrivning av hur de tågstrategiska frågorna fortsatt ska hanteras och då helst kontinuerligt. Om 
justeringar och nya strategier kopplas mot den nationella infrastrukturprocessen, eller om 
strategin följs upp av en handlingsplan kunde gärna beskrivas. Detta för att skapa en trygghet 
hos alla intressenter kring hur tågtrafiken utvecklas samt hur och när dialogen om detta kom
mer att ske. 

Det är bra att trafikuppläggen utgår från "takt", d.v.s. att trafiken har fasta minuttal, tågmöten 
sker på given/samma plats och att knutpunkterna i systemet fungerar. Dock är det viktigt att 
"öppettiderna" och eventuella "hål" i tidtabellerna utökas respektive täpps igen. Detta så att det 
kan skapas ett sammanhållet kollektivtrafiksystem inklusive regionbusstrafik - inte bara för de 
orter och städer som har tågtrafik. Annars blir det mycket svårt att nå de övergripande målen. 
Även potentialerna för ett ökat fri tidsresande, också för besökande, med kollektivtrafiken talar 
för ett utökat turutbud "off-peak", vilket också framhålls i strategin. 
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Specifika synpunkter 

Öresundståg i halvtimmestrafik på Västkustbanan 
Öresundståglinjen Köpenhamn-Göteborg bör få halvtimmestrafik längs hela sträckan, senast 
december 2024, när dubbelspåret på Västkustbanan Maria-Ängelholm är klart. Sträckan trafik
eras idag av ett Öresundståg per timme på hela sträckan. Därutöver körs uppåt två insatsturer 
per högtrafiktimme mellan Malmö och Helsingborg, samt en insatstur per högtrafiktimme mel
lan Halmstad och Göteborg. Utbyggnaden till dubbelspår på Västkustbanan Maria-Ängelholm 
gör det möjligt att utöka utbudet även på sträckan Helsingborg-Halmstad. I Region Hallands 
Trafikförsörjningsprogram som nu är på remiss redovisas en trafikering med två Öresundståg 
per timme år 2026. Region Skånes och Skånetrafikens ambition bör inte vara sämre. 

En märklighet i sammanhanget är att det trots ett snart färdigställande av dubbelspår på hela 
Västkustbanan (förutom genom Helsingborg) är det idag ungefär samma genomgående 
öresundtågstrafik på Västkustbanan som i början av 2000-talet. Både potentialer och gjorda 
investeringar är stora, vilka väntar på att utnyttjas. Med genomgående halvtimmestrafik längs 
Västkustbanan förs arbetsmarknadsregionerna längs västkusten närmre varandra och kollek
tivtrafiken blir än mer attraktiv och konkurrenskraftig, vilket är en förutsättning för att mark
nadsandelsmålen ska nås. 

Mer kapacitet på Västkustbanan och Helsingborg C Övre 
Vi är positiva till de höjda ambitionerna, genom bland annat "System 3", för att tillskapa mer 
sittplatskapacitet på Västkustbanan delen Malmö-Helsingborg och att trafiken förlängs till Ma
ria när sträckan Helsingborg C - Maria är utbyggd med dubbelspår. Men vi är oroade för att åt
gärder i infrastrukturen för att lösa de mer kortsiktiga behoven kopplat till "System 3" kan 
hindra ett genomförande av en bra långsiktig lösning för dubbelspåret på Västkustbanan ge
nom Helsingborg. Detta skulle i sin tur vara negativt för hela Skåne. Helsingborg C Övre kan 
komma att bli en kortsiktig lösning som möjliggör vändning av "System 3" söderifrån innan 
dubbelspåret genom Helsingborg står klart. Men detta behöver nogsamt utredas inom ramen 
för lokaliseringsutredningen i järnvägsplanen för projektet Helsingborg - Maria innan beslut 
om åtgärder för Helsingborg C Övre fattas. 

Vi ser inte en tydlig helhetsbild för hur kapaciteten kommer att se ut för den viktiga relationen 
Helsingborg-Malmö. Tågstrategin visar endast fordonsbehov i form av antal och ungefärlig sitt
platskapacitet. En första beställning av "System 3" har gjorts. Samtidigt pågår, enligt remiss
materialet, analyser för framtida Öresundståg. Vi ser idag att Öresundstågen som trafikerar 
hela Västkustbanan, beroende på att de innehåller både interregionala resor och resor 
Helsingborg-Malmö och att de går snabbare med färre uppehåll, har ett hårdare resandetryck 
än de Öresundståg som idag vänder i Helsingborg (blivande "System 3"). Detta förhållande 
förstärks ytterligare av det, i järriförelse med Helsingborg C, längre avståndet för den genom
snittliga tågresenären till Helsingborg C Övre där "System 3" eventuellt inledningsvis utgår 
från. Mer kapacitetsstarka tåg med fler sittplatser torde därför även göra nytta på öresundtågs
linjen Göteborg-Helsingborg-Malmö-Köpenhamn, vilket behöver tas i beaktande i ett helhets
perspektiv. Överhuvudtaget så rekommenderar vi att Backcasting-metodik tillämpas då kom
plexa och omfattande infrastrukturprojekt kopplat mot trafikutveckling studeras. Det innebär 
att slutmålet behöver ställas upp först och sedan bör alla delåtgärder som genomförs på kort 
och medel-lång sikt, för både trafik och infrastruktur, vara i riktning mot slutmålet. 
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Tågtrafik via en fast HH-förbindelse 
En kommande HH-förbindelse (Helsingborg-Helsingör) bör utifrån ett nyttoperspektiv trafike
ras av tåg som når längre ut i regionen. En HH-förbindelse kan trafikeras med tåg som från 
Halmstad respektive Kristianstad via nordvästra Skåne når Köpenhamn. I förslaget på tågstra
tegi framgår att två "HH-tåg" fortsätter via Skånebanan. Vi ser inte någon motsättning i att även 
tåg på Västkustbanan norrifrån kopplas mot HH-förbindelsen. Det kan dock förtydligas i 
materialet. 

Förlängd pågatåglinje till Båstad 
Pågatåglinjen norr om Helsingborg bör förlängas till Båstad och vi ställer oss positiva till att 
detta är Region Skånes och Skånetrafikens avsikt. Genom att anlägga ett stickspår norr om stat
ionen i Båstad blir det möjligt att förlänga alla turer som i dagsläget vänder i Förslöv till Båstad. 
Därmed skapas ett attraktivt byte till Öresundståg och Båstad får tillgång till pågatåglinjens 
fullständiga utbud, vare sig turerna är förlängda till Halmstad eller inte. Trafikförsörjningspro
grammet för Halland, som är på remiss, redovisar en pågatågsavgång per timme med Halmstad 
som vändstation. Vi ser att Pågatåget är ett komplement till Öresundståget i relationen som 
möjliggör för bosättning i mindre orter längs med Västkustbanan samtidigt som god tillgänglig
het till de olika arbetsmarknadsregionerna och utbildningsmöjligheter skapas. Med Pågatåget 
ges möjlighet till sömlösa tågresor också för halländska resenärer till och från Ängelholm 
Helsingborg Airport. 

Förlängd pågatåglinje Åstorp -Ängelholm 
Sträckan Åstorp - Ängelholm har idag ingen pågatågstrafik. Pågatåglinjen Malmö-Åstorp, längs 
Söderåsbanan, startar i december 2021. En ide är att förlänga linjen till Ängelholm, vilket ger 
attraktiva restider och en väldigt intressant knutpunkt i Åstorp för (bytes)resor i princip i alla 
väderstreck. Vi är väl medvetna om den ekonomiska och infrastrukturella utmaningen för det. 
Men studier inom ramen för Kollektivtrafikstrategiskt underlag för nordvästra Skåne visar på 
att det skulle kunna vara möjligt då vändtiden i Åstorp är tillräcklig för en förlängning norrut 
till Ängelholm (även erforderliga åtgärder redovisas). År 2035 eller 2040 borde en sådan am
bition och möjlighet kunna redovisas. 

Ängelholm-Helsingborg airport 
Ur ett regionalt perspektiv är det av stor vikt att kunna koppla Ängelholm-Helsingborg airport 
med kollektivtrafik, vilket tydligare bör framkomma även i tågstrategin för Skåne. Flygplatsen 
är en central del av nordvästra Skånes utveckling som arbetsmarknadsregion. 

Pågatåg i halvtimmestrafik 
Pågatågen är lokaltågen som stannar på alla stationer och utgör stommen i den regionala kol
lektivtrafiken. Det är bra med ambitionen att alla pågatågslinjer på sikt ska ha halvtimmestra
fik. Men vi tycker att det bör ske tidigare än 2040 som redovisas. Vi har förståelse för att det 
behövs ett resandeunderlag, men det kan rimligen inte skapas genom 1 tåg per timme först 
2040, utan kräver ett bättre utbud med ett tidigare genomförande kopplat till ortsutveckling 
och i ett samlat system med regionbusstrafiken. Vi har svårt att se hur de övergripande målen 
annars ska kunna nås. Satsningar på omfattande halvtimmestrafik på pågatåglinjerna Helsing
borg-Malmö-Trelleborg och Höör-Malmö-Ystad visar mycket goda resultat. Brister samt åtgär
der för att nå målet om Pågatåg i halvtimmestrafik redovisas i Kollektivtrafikstrategiskt un
derlag för nordvästra Skåne. 

Genomgående Pågatåg i Helsingborg 
Fram till 2016 hade tågorterna norr om Helsingborg pågatågtrafik direkt till bl.a. Landskrona, 
Lund och Malmö. Idag måste resenärerna byta tåg i Helsingborg. Det bör vara en ambition att 
återställa detta så att Pågatågen åter blir genomgående i Helsingborg, åtminstone i rusningstid. 
Detta skulle också avlasta Helsingborg C från den kapacitets brist som uppstår där när tåg 
måste vändas. ~ 
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Markaryds banan 
I tågstrategin beskrivs en trafikering med ett Pågatåg per timme längs Markaryds banan Halm
stad - Hässleholm i syfte att knyta orterna i stråket till nordöstra Skåne respektive Halland och 
Göteborg. Med taktfast timmestrafik ges även nordvästra Skåne, inte minst Båstads kommun, 
en förbättrad tillgänglighet till nordöstra Skåne och Södra stam banan. 

Robust och förutsägbar kapacitet för attraktiv trafik med god kvalitet 
För att målen ska kunna nås menar vi att förmågan att hantera störningar och ändå erbjuda en 
attraktiv tågtrafik med god kvalitet behöver säkras genom att järnvägssystemet görs mer ro
bust. Tågstrategin för fram vikten av förutsägbar kapacitet utifrån ett kapacitetstilldelningpe
spektiv. Skånetrafiken vill kunna ha längre planeringshorisonter, där Trafikverket idag tilldelar 
kapaciteten årligen. På samma sätt behöver själva trafiken vara robust och förutsägbar för att 
den ska kunna vara attraktiv och bidra till målen. Behoven av ny spårinfrastruktur är väldigt 
stora, vilket i grunden är ett angenämt problem i och med att tågtrafiken ökar. 

En situation där järnvägssystemet har god stabil kapacitet är alltid målet. Ändå kommer för
ändring och instabilitet att vara "normalläget" för lång tid framåt i och med att det egentligen 
ständigt kommer att byggas i skånsk järnvägsinfrastruktur. Detta kräver särskilda insatser för 
att ändå under korta och längre perioder av störningar erbjuda goda förutsättningar för tågtra
fik och tågresande, med de nyttar det ger. I tågstrategin redovisas ett antal kritiska sträckor 
och punkter. Förslagsvis utökas insatserna i både nationell och regional plan till trimningar 
kompletterat med "robusthetsåtgärder" så att en attraktiv tågtrafik med god kvalitet kan utfö
ras, oavsett påverkan av störningar. 

Rent konkret kan det handla om att egentligen alla tågstationer bör ha mötesmöjligheter inklu
sive resandeutbyte samtidigt. Idag saknar många stationer på enkelspår det, vilket försämrar 
hela systemets robusthet och återställningsförmåga vid störningar. Vissa stationer behöver 
förlängda plattformar för att kunna fungera flexibelt. Likaså behöver knutpunkterna i systemet 
utformas utifrån långsiktighet och flexibel robusthet. Med tanke på de stora investeringar som 
ska göras i Skåne de närmsta årtiondena torde kostnaden för de åtgärderna vara relativt små. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Med remissyttrandet får Båstads kommun möjlighet att påverka viktiga strategiska frågor rö
rande tåginfrastruktur och trafikering i regionen. 

Verksamhet 
Remissyttrandet har inga konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Remissyttrandet har inga konsekvenser för ekonomin. 

Ba rnkonsekvensa na lys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts. 

M i ljökonsekvensa na lys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts. 



Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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Region Skånes Tågstrategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne, remissversion 
daterad 2020-06-11 

Samråd har skett med: 
Andreas Ekberg och Simon Randahl, stadsledningsförvaltningen Helsingborgs 
stad/infrastruktur- och kollektivtrafiknätverket inom Familjen Helsingborg 
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Kommunstyrelsen 2020-09-09 

KS § 199 Dnr KS 000565/2020 - 700 

Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 10 § 

Föräldrabalken 

4av4 

Beskrivning av ärendet Gällande:  

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
socialutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

  anvisades till Båstads kommun som ensamkommande barn och 
erhöll tillfälligt uppehållstillstånd 2017-06-09 som har förlängts. 2018-01-09 
beslutade Helsingborgs Tingsrätt att utse   som särskilt 
förordnad vårdnadshavare. 2020-01-14 återförenades   med sin 
mamma   Både   och  mamma 

  önskar att vårdnaden om   överflyttas 
från   till   

Tjänsteskrivelse från socialsekreterare Taina Visandius 2020-08-13, med 
tillhörande utredning. 

1. Att hos Helsingborgs Tingsrätt ansöka med stöd av 6 kap. 10 § 
Föräldrabalken (FB) med yrkande om överflyttning av vårdnaden om 

  ( ) ska ske från särskilt förordnad vårdnadshavare 
  , till barnets mamma   

 samt 
2. Att befullmäktiga Taina Visandius, socialsekreterare på barnenheten, 
att föra nämndens talan i målet. 

Enhetschef Sara Mckenzie föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att hos Helsingborgs Tingsrätt ansöka med stöd av 6 kap. 10 § 
Föräldrabalken (FB) med yrkande om överflyttning av vårdnaden om 

  ( ) ska ske från särskilt förordnad vårdnadshavare 
  , till barnets mamma   

samt 

2. Att befullmäktiga Taina Visandius, socialsekreterare på barnenheten, 
att föra nämndens talan i målet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




