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Kommunledningsförvaltningen
Simon Berg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - framkomlighet för kollektivtrafiken på väg 11

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom skrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande i Lund, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla önskar framföra 
synpunkter kring väg 11 i en skrivelse till Trafikverket. 

I den skrivelse som tagits fram efterfrågas bättre framkomlighet för kollektivtrafiken på 
väg 11 och det konstateras bland annat att i dag hämmas arbetspendling och trafiksäkerhet 
av köbildning och tät trafik. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ställa sig bakom skrivelsen. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2020
Brev till Trafikverket om väg 11
Kommunkontoret, Lund, tjänsteskrivelse den 8 maj 2020
Lunds kommuns kommunstyrelses arbetsutskotts beslut den 11 maj 2020 § 181

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande i Lund, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla önskar framföra 
synpunkter kring väg 11 i en skrivelse till Trafikverket. 

I skrivelsen efterfrågas bättre framkomlighet för kollektivtrafiken i stråket på väg 11 
mellan Simrishamn -Tomelilla-Sjöbo och vidare in mot Malmö. Det konstateras bland 
annat att i dag hämmas arbetspendling och trafiksäkerhet av köbildning och tät trafik, 
vilket är till skada både för arbetsmarknadsregionen och för miljön. I skrivelsen framförs 
problematiken med att ingen annan del av Skånes mest tätbefolkade delar har samma 
avsaknad av kapacitetsstark kollektivtrafik – åtminstone om vi ser till den praktiska 
tillämpningen. 

Kommunerna vänder sig i skrivelsen till Trafikverket med en önskan om att väg 11 ges 
hög prioritet framöver. 

Beslutet skickas till 
Lunds kommun
Simrishamns kommun
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Tomelilla kommun
Trafikverket 

Kommunledningsförvaltningen

Magdalena Bondesson Simon Berg
Kanslichef Kommunsekreterare
0416-27338   


