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§ 55.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen sker
12 september.
Paragrafen är justerad
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§ 56.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordningen i enlighet med utsänd kallelse 2017-08-30.
Paragrafen är justerad

Page 5 of 15

Protokoll
Datum: 2017-09-07

§ 57.

Framtidens bussar – utredning om drivmedel 16RK2092

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
I december 2016 beslutade trafiknämnden om att utreda drivmedel till nästa
linjetrafikupphandling samt att utreda förutsättningarna för ett elbussförsök. Som en del i detta
har en rapport gjorts av Trivector, som presenteras vid dagens sammanträde.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Framtidens bussar - utredning om drivmedel
Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg - inför ny avtalsperiod 2023
Paragrafen är justerad
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§ 58.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Peter Freij, Sven Sunesson och Fanny Battistutta redogör för möten angående:
- Krösatågstrafiken
- Öresundstågstrafiken
- Regionsamverkan sydsverige Trafikutskottet
- Presidiekonferens med SKL och Svensk kollektivtrafik
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidiebereding föreslår att trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 59.

Aktuella lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän föredrar aktuella lägesrapporter.
Resandeutveckling och intäkter - Thomas Nilsson
Trafikrapport buss - Patrik Tidåsen
- Ombyggnad av stationsområdet i Växjö
- Bullermätningar
- Hållplatstoppar för Närtrafiken
Skolskjuts- och servicereseupphandling samt trafikrapport tåg - Clas Carlsson
Förslag till beslut
Trafiknämndens presiedieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 60.

Månadsrapport juli 2017 17RK108

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport juli 2017 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - juli 2017 uppgår sammanlagt till 11,9 miljoner kr. Prognos
för helåret 2017 är oförändrat 11 miljoner kr. Ny prognos lämnas i delårsrapport 2 efter augusti.
Resandet i Växjö stadstrafik har ökat med 9,1 % under perioden augusti 2016 – juli 2017 jämfört
med samma period tidigare år. Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken uppgick till
53,7 % för januari - juli 2017.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport juli 2017 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut trafiknämnden månadssammandrag juli 2017
Trafiknämnden Månadssammandrag juli 2017
Paragrafen är justerad
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§ 61.

Närtrafik - justering av regelverk 16RK119

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa regelverk för närtrafiken med justeringar i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade § 95/2016 att fastställa regelverk för Närtrafiken, men en komplettering
vid § 24/2017. Föreliggande förslag till justeringar avser att förtydliga att resan endast kan bokas
tidigast 14 dagar i förväg och att närtrafiken inte är avsedd för gruppresor. Närtrafiken ska införas
succesivt kommun för kommun med start under 2017. Först ut blir Tingsryds kommun där
trafikstart planeras till hösten 2017.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa regelverk för närtrafiken med justeringar i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Närtrafik - justering av regelverk
Förslag till justerat regelverk augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§ 62.

Mätrapporter från miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun
17RK203

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun har till trafiknämnden skickat mätrapporter från
tre ljudmätningar som genomförts i enskilda fastigheter.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.





Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Mätningar från Miljö och Hälsoskyddsnämnden Växjö kommun
Mätrapport av ljud från stadsbussar för fastighet Hundkäxet 5, Växjö
Mätrapport av ljud från stadsbussar för fastighet Nattviolen 1, Växjö
Mätrapport av ljud från stadsbussar för fastighet Malvan 1, Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 63.

Kollektivtrafikens samhällsnytta – Rapport till Svensk kollektivtrafik
2017 17RK100

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde 22 juni lämnades en rapport om kollektivtrafikens samhällsnytta
i Kronobergs län. Denna information kompletteras nu i föreliggande ärende med en nationell
rapport utförd av WSP Analys & Strategi på beställning av Svensk Kollektivtrafik. Rapporten
behandlar frågan om kollektivtrafikens samhällsnytta i fråga om dels konsekvenser av kraftigt
minskad kollektivtrafik, dels kollektivtrafikens bredare samhällsnytta.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om möjligheten att regionfullmäktige genomför ett
seminarium kring kollektivtrafikens samhällsnytta. Ordförande Peter Freij tar med sig frågan till
regionfullmäktiges presidium.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Kollektivtrafikens samhällsnytta - rapport till Svensk Kollektivtrafik 2017
Kollektivtrafikens samhällsnytta - Rapport till Svensk Kollektivtrafik 2017
Paragrafen är justerad
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§ 64.

Anmälan om delegationsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2017-06-01 - 201708-31.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 65.

Kurs och konferens 2017 17RK111

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse trafiknämndens presidium att representera Region Kronoberg vid Svensk
Kollektivtrafiks årskonferens 11-12 december 2017.
Sammanfattning
Svensk kollektivtrafik anordnar årskonferens 11-12 december i Stockholm. Föreslås att
utse trafiknämndens presidium att representera Region Kronoberg.
Paragrafen är justerad
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§ 66.

Övriga ärenden
Sammanfattning
Viktor Emilsson lyfter fråga om regelverk för färdtjänst angående ledsagare för barn upp
till tolv år. Ärendet diskuteras vidare i trafiknämndens presidium.
Trafiknämndens nästa sammanträde hålls i Ängelholm 19 oktober. Fokus ligger då på
Region Skånes presentation av elbussar i drift. En gemensam buss för trafiknämndens
ledamöter arrangeras.
Länstrafikens årliga julbord för busschaufförerna hålls 4 december på Ryssbygymnasiet
och 6 och 7 december på Kök11 i Växjö. Mer information och möjlighet till anmälan
kommer under hösten.
Paragrafen är justerad
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