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RSS 2016-11-24
Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal
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• Henrik Dagnäs tog en kontakt med undertecknad och KLT i början av 
2014 (2015).

• Vid telefonmöte framkom det att Skånetrafiken inte var nöjda med 
kvalitén som levererades av Transdev och DSB via Öresundståg.

• Diskussioner fördes hur man skulle kunna arbeta för att komma 
tillrätta med detta inom styrelsen och bolaget.

• Kort efter mötet slutade Henrik på Skånetrafiken
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• I december 2015 togs frågan upp igen av Skånetrafiken. 
• Förslaget var då att lägga ner bolaget och låta verksamheten (hela) 

ingå som en del i Skånetrafiken, med en affärsledning liknande 
Västtåg/Krösatåg

• Vid ett möte i Linköping 12/1 2016, återupptogs diskussionerna och 
övriga framförde en stor tveksamhet till Skånetrafikens förslag. Dels 
för att Öresundståg är en viktig del av samtligas verksamheter och 
därför bör drivas inom ramen för Öresundståg bolaget. Dels för att 
man ansåg att det fanns möjlighet att lösa de kvalitets problem och 
avståndet till utövarna inom nuvarande avtal.
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• Övriga föreslog att Skånetrafiken kunde tillsätta Vd och ständig 
ordförande i bolaget och att det skulle drivas vidare utifrån gällande 
förutsättningar.

• Till nästa möte i Kristianstad, gavs en arbetsgrupp i uppdrag att 
ytterligare utreda…..
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Uppdrag 

1. Ta fram samverkansmodell för Utskottet Kollektivtrafik inom 
Regionsamverkan Sydsverige (RSS)

2. Ta fram förslag på förändrad styrning och drift av Öresundstågs-trafiken 
med tillämpning klart från 1 januari 2017 och som hänger samman 
med RSS. 

a. Inget servicebolag (Öresundståg AB). Gemensam affärsledning likt 
styrmodell Krösatåg och Västtåg.

b. Behålla servicebolaget (Öresundståg AB), men förändrade 
ägardirektiv där styrning och närhet till själva driften ökar.
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Tidplan

Analysera nuläge och förutsättningar

Tidigare Okt
15

Nov
15

Dec 
15

Jan 
16

Feb 
16

Mar
16

Apr
16

Maj 
16

Juni 
16

Juli 
16

Aug 
16

Sep 
16

Okt 
16

Nov 
16

Dec
16

1 jan 
17

Ta fram förslag samverkan 
RSS och Ö-tåg  

Beredning, förankring ny 
samverkan. Beslut 1/11

Beslut inriktning samverkan

Framtagande av detaljerad 
lösning, organisation, nya avtal etc

Tjänstemän Politik

RSS = Regionsamverkan Sydsverige

Ev uppsägning nuvarande 
samverkansavtal  Ö-tåg

Implementera ny samverkans-
modell och ny organisation

N
ytt sam

verkansavtal i drift
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Styrning och drift utan Servicebolag

Öresundståg
Affärsansvarig Skånetrafiken

Leverans Marknad o 
försäljning Fordon o depå Planering o 

Affär Ekonomi

Arbetsgrupp  för           Affärsledning
kollektivtrafik

Trafikdirektörer/VD. Skåne är ordförande
- Beslutar i frågor av verkställande karaktär 

(Affärsplan, ekonomi- och avtalsfrågor)
- Styra och utveckla affären

Driftorganisationen leds av Ao-chef eller 
motsvarande på Skånetrafiken
- Verkställer Affärsplanen
- Leverera resultat och följa upp
- Förvalta, implementera och samordna

Utskott för kollektivtrafik

Utifrån dagens driftsorganisation vidareutvecklas ett antal operativa grupper. 
Deltagare: Operatör, Skånetrafiken, resp län efter önskemål.

Beredning
koordineras via kansli

Övergripande och principiella frågor.
RSS kan besluta i frågor som inte kräver 
beslut i resp län.  
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Styrning och drift med nedbantat 
servicebolag och Skåne ansvarar för drift

Affärsledning
”Utförare”

Styrelse
Trafikdirektörer/VD resp län

”Beställare”

Affärsledning
- Verkställande av Affärsplan och 

andra beslut
- Förbereder frågor till styrelse.
- Sammankallande i resp grupp 

adjungeras.
Skånetrafiken ansvarar för 
driftorganisationen
- Deltagare:

Skånetrafiken och Operatör, 
Ö-tåg?

Styrelse Öresundståg AB som idag: 
- Beslutar om Affärsplan, ekonomi- och avtalsfrågor.
- Står för strategiskt helhetsperspektiv
- Styra och utveckla affären
- Delegerar till Affärsledningen
- Rapporterar till och förbereder ärenden till Utskott

Öresundståg AB ansvar: 
- Depå (innehåll)
- Fördelning mellan län
- Avtal med operatör?

Utskott för kollektivtrafik
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Resultatet

• En arbetsgrupp bildades med representanter från berörda län

• Ett antal möten under våren och hösten, både politiska och med tjänstemän

• Gemensamt arbetat med att ta fram samverkansavtalet i nuvarande skick och som är ute på remiss
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Öresundstågsaffären
Nuläge och börläge 
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Utskott för kollektivtrafik

Arbetsgrupp  för kollektivtrafik

Bereda Genomföra

Öresunds
-tåg

Utveckling Trafik
Försäljning 
o Marknad

KrösatågTeknik

Utvecklingsgrupper tar fram förslag och idéer 
• Utveckling – nytt biljett- och betalsystem 
• Försäljning – Sydtaxan, enkelt resa över län
• Trafik – gränsöverskridande utvecklingsplan

Verkställa/besluta

Drift och förvaltningsorganisation
• Teknik – förvalta dagens biljettmaskiner o framtida
• Drift av våra olika trafikslag

Initiera 

Bereda för beslut i 
resp organisation

B
er

ed
n

in
g 

ko
o

rd
in

er
as

 v
ia

 k
an

sl
i

Samverkansmodell Utskott Kollektivtrafik 

Pågatåg
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2016-11-28 Internt 4

Varför vill vi utveckla styrningen av 
Öresundstågen? 
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2016-11-28 Internt 5

Vår viktigaste affär…
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2016-11-28 Internt 6
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En vecka i våra Öresundståg…

2016-11-28 Internt 7

v.44 2016
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Baskvalité – ren? 

2016-11-28 Internt 8

2016-10-31 kl 17:12
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9

2016-11-06 kl 13:43
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10

2016-11-05 kl 13:35
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Baskvalité – Att kunna gå ombord?

2016-11-28 Internt 11

2016-10-31 kl 17:122016-11-02 kl 19:58
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Baskvalité – Att kunna gå ombord?

2016-11-28 Internt 12

2016-10-31 kl 17:122016-11-02 kl 19:58

2016-11-01 kl 07:45
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Baskvalité – i tid? 

13

2016-11-01 kl 07:53
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Baskvalité – Kunna gå på toa?

2016-11-28 Internt 14

2016-11-05 kl 14:29

sidan 25 av 37

bilaga 2



2016-11-28 Internt 16

Hur kan det bli så? 
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2016-11-28 Internt 17

Öresundståg AB 
• 6 ägare med 40% +5x12 % ägarfördelning  (trots stora skillnader i resandevolym och kostnad)

• Ett bolag utan intäkts och kostnadsansvar  - Fördelar kostnader på ägarna, ofta utan dialog

• Hanterar trafikavtalet och dialog med operatör utan ha ansvar för kundrelation eller försäljning

• Ägartillskott om 22 Mkr per år (9 anställda) varav Region Skåne betalar 8 Mkr/år 

• Tjänstemannastyrelse som bevakar länens position före bolagets bästa

• Avsaknad av politisk styrning av bolaget (enbart ett samverkansorgan utan formell makt)

• Fordonsansvar hanteras inte av bolaget utan av respektive ägare
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Normal styrning av affär
Exempel Krösatåg, Västtåg

2016-11-28 Internt 18

Ansvarig 
beställare

Västtrafik

Styrgrupp Ägare
Västra Götaland 
Jönköpings län

Hallands län

Samarbetsavtal

Trafikavtal

Operatör

Styrning, uppföljning
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2016-11-28 Internt 19

Region Skåne 
Transportministeriet 

DK

Avtal om trafik 
över bron

DSBUtför trafik DK

111 fordon i 
en pulje

Ny depå 
Hässleholm 

Bygger och äger

Styrning idag!

Hyresgäst

4434
54

24

Transitio AB

DSB 
Underhåll

Utför Underhåll 
SE/DK

Transdev Utför trafik SE

Har vi gjort det enkelt?

Halland Västra 
Götaland

Blekinge
Kronoberg

Kalmar

Öresundståg 
AB
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2016-11-28 Internt 20

Region Skåne 
Transportministeriet 

DK

Avtal om trafik 
över bron

En operatör 
för både 
trafik och 
underhåll

Utför trafik i DK och SE

Förenkla!

En fordons-
förvaltning

Ny depå 
Hässleholm 

Halland Västra 
Götaland

Blekinge
Kronoberg

Kalmar

Avtal om 
trafik inom SE

Börläge (jfr Västståg och Krösatåg)
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2016-11-28 Internt 21

Detta föreslog vi till direktörsgruppen 
i november 2015 

1. Övergång till samma styrmodell som Västtåg och Krösatåg
2. Lägg in samarbetet inom ramen för Region Samverkan Syd
3. Skåne tar ansvar för affären på uppdrag av alla län, med ökad kvalité och sänkt 

kostnad. (Från dagens 22 Mkr till ca 14-15 Mkr/år)
4. Samarbetet regleras i nytt samverkans avtal. 
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2016-11-28 Internt 22

Vad händer nu?
• I över ett år har vi försökt förenkla styrning och ledning av affären. 

• Vi har haft 5 olika möten med berörda politiska ordförande i sydlänen utan något beslut om förändrad 
styrning

• Arbetsgrupp arbetat fram minst tre olika styrförslag varav inget supportats av alla direktörer

• Senaste beslutet 14 september vara att skicka ut nytt samverkansavtal, ägardirektiv, Aktieägaravtal och ny 
bolagsordning (baserat på kompromissen där Skåne stannar i bolaget). Remiss skulle vara besvarad den 
16/11. Inget av länen har besvarat ännu. Avsikten var att det nya samverkansavtalet skulle börja gälla 1 
januari 2017.

• VD har sagt upp sig och gått till ett dotterbolag till Transdev (dvs leverantören). Interim VD till februari 2017.

Under tiden har ingen förändring har skett i kvalité för våra kunder!! Tvärt om… 
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2016-11-28 Internt 23

Region Skåne 
Transportministeriet 

DK

Avtal om trafik 
över bron

En operatör 
för både 
trafik och 
underhåll

Utför trafik i DK och SE En fordons-
förvaltning

Ny depå 
Hässleholm 

Halland Västra 
Götaland

Blekinge
Kronoberg

Kalmar

Avtal om 
trafik inom SE

Upplägg enligt remiss
Skickad 20161012
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2016-11-28 Internt 24

Region Skåne 
Transportministeriet 

DK

Avtal om trafik 
över bron

En operatör 
för både 
trafik och 
underhåll

Utför trafik i DK och SE En fordons-
förvaltning

Ny depå 
Hässleholm 

Upplägg enligt remiss Halland Västra 
Götaland

Blekinge
Kronoberg

Kalmar

Samarbetsavtal 
sydlänen Öresundståg 

AB

Ägardirektiv

Hyresgäst

Skickad 20161012
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2016-11-28 Internt 25

2019 finns möjligheten
Nytt trafikavtal ska upphandlas = Ny avtalsmodell med resandeincitament och tydliga kvalitetskrav (viten)

Depå i Hässleholm klar  = Integrera underhåll i trafikavtalet

Trafikministeriet positiva till att bryta omlopp Österport = En operatör

Trafikministeriet positiva till att låta oss driva trafiken till Österport = En beställare

2019 kan vi alltså skapa en styrbar affär med ett 
trafikföretag som svarar för både trafik och underhåll i  
hela systemet. 
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2016-11-28 Internt 26

Två vägar att gå:

1. Styrmodell enligt Västtåg-upplägg

2. Skåne lämnar Öresundståg AB ( och ersätts med nytt 

samarbetsavtal mellan Skåne och bolaget)

sidan 36 av 37

bilaga 2



TACK!
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