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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Trafiknämnden
Sammanträdesdatum

2017-10-19
Datum för anslags uppsättande

2017-10-25
Datum för anslags nedtagande

2017-11-16
Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

…………………………………… ………...………………………....
Patric Littorin
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Ärendelista
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§68
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§76
§77
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§79

Justering av protokoll
Fastställande av dagordning
Elbuss Ängelholm - ett pilotprojekt för en hållbar framtid
Rapporter från externa uppdrag
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
Månadssammandrag september 2017
Verksamhetsplan för trafiknämnden 2018
Ändringar i regionbusstidtabell
Förbättrad störningsinformation – utökad bemanning trafikledningen
Trafiknämndens årsplan 2018
Anmälan om delegationsbeslut
Aktuella lägesrapporter
Övriga ärenden
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§67

Justering av protokoll
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden beslutar att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker 24 oktober 2017.
Paragrafen är justerad
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§68

Fastställande av dagordning
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-10-13.
Paragrafen är justerad
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§69

Elbuss Ängelholm - ett pilotprojekt
för en hållbar framtid
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogör Skånetrafiken för organisationens arbete för
och utveckling av eldriven busstrafik i Ängelholm och andra platser i Skåne.
Paragrafen är justerad
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§70

Rapporter från externa uppdrag
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Ordförande Peter Freij redogör för följande möten:
- Möte med Växjö kommun angående bullerfrågan
- Möte med Krösatåg angående upphandling
- Möte angående Öresundståg
- Möte med Växjö kommun angående stationsfrågan
Eva Johnsson rapporterar från styrelsemöte med Svensk Kollektivtrafik
I den efterföljande diskussionen lyfts behovet av att lyfta kollektivtrafikfrågor tydligare i
regionfullmäktige.

Paragrafen är justerad
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§71

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning augusti 2017
(17RK731)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 för
trafiknämnden och överlämna denna till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Invånarperspektivet visar på i huvudsak goda resultat för de utvalda styrtalen inom detta
område.
Region Kronobergs statistik för sjukfrånvaro visar på i stort sett samma värden som
motsvarande period föregående period för Trafiknämndens verksamhet som helhet.
Marknadsandelen (rullande helår september 2016-augusti 2017) uppgår till 12,33 % vilket är en ökning med dryga två procentenheter jämfört med motsvarande period
föregående år.
Periodens resultat är + 11 Mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret är + 14 Mkr
mot budget.
Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 för
trafiknämnden och överlämna denna till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
trafiknämnden augusti 2017
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Trafiknämnden augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§72

Månadssammandrag september 2017
(17RK108)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag september 2017 för trafiknämnden samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari - september 2017 uppgår sammanlagt till 13,5
miljoner kr. Prognos för helåret 2017 är oförändrat 14 miljoner kr. Resandet i Växjö
stadstrafik har ökat med 10,6 % under perioden oktober 2016 – september 2017 jämfört
med samma period tidigare år. Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken
uppgick till 53,9 % för januari - september 2017.
I den fortsatta diskussionen lyftes frågan om behovet av att analysera orsakerna till
förändringarna i regiontrafiken över tid.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Conny Simonsson, Erik Jansson, Eva Johnsson, Sven Sunesson, Thomas Nilsson
Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag september 2017 för trafiknämnden samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut trafiknämnden månadsrapport september 2017
 Trafiknämnden Månadssammandrag september 2017
Paragrafen är justerad

Page 9 of 16

Protokoll
Utskriftsdatum: 2017-10-24

§73

Verksamhetsplan för trafiknämnden
2018 (17RK1588)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2018 med föreslagna ändringar
redovisade nedan.
Sammanfattning

Länstrafiken har arbetat fram förslag på tillämpade mål för kommande verksamhetsår
knutna till de fyra långsiktiga övergripande målbilder som fastställts för Region
Kronoberg. Till varje mål i de olika perspektiven finns definierade centrala styrtal, samt
interna indikatorer som används i verksamhetsuppföljningen.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om telecoaching och svarstider för
beställningscentralen på Serviceresor.
Föreslås att angivna måltal gällande indikatorn "Serviceresor, Andel samtal besvarade
inom 3 minuter" under rubriken Tillgängligheten till verksamhetens ska vara god fastställs först
i samband med budgetbehandlingen. Frågan återkommer och behandlas vid nästa
sammanträde för trafiknämnden.
Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2018.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan för trafiknämnden 2018
 Verksamhetsplan 2018 - Trafiknämnden
Paragrafen är justerad
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§74

Ändringar i regionbusstidtabell
(17RK1907)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att vid tidtabellsskiftet 10 december 2017 genomföra föreslagna förändringar i
regiontrafiken.
Sammanfattning

I december 2016 infördes nya avgångar i regionbusstrafiken. Några avgångar har haft en
låg resandeutveckling och föreslås därför tas bort igen vid nästa tidtabellsskifte, som
sker 10 december 2017. Den årliga bruttobesparingen är 534 000 kronor.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Eva Johnsson, Conny Simonsson, Clas Carlsson, Ann-Charlotte Wiesel; Thomas
Nilsson, Sven Sunesson
Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att vid tidtabellsskiftet 10 december 2017 genomföra föreslagna förändringar i
regiontrafiken

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ändringar i regionbusstidtabell
 Ändringar i regionbusstidtabell, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§75

Förbättrad störningsinformation –
utökad bemanning trafikledningen
(17RK1810)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Under hösten 2017 har en projektgrupp inom Länstrafiken tagit fram förslag för att
förbättra informationen till resenärer och kunder. Gruppen har föreslagit lösningar både
för planerad information (till exempel nya tidtabeller, prisförändringar) samt för
störningsinformation, för vilken Länstrafiken får dåligt betyg i kundmätningar.
Införskaffandet av det webbaserade informationssystemet Kundo kommer att ge bättre
möjligheter att söka information via Länstrafikens hemsida. Dessutom planeras en
utökning av bemanningen på Länstrafikens trafikledning med en halvtidstjänst för att
kunna prioritera information i samband med trafikstörningar.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Rolf Andersson, Eva Johnsson, Peter Freij, Viktor Emilsson
Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Bemanning för trafikinformation
Paragrafen är justerad

Page 12 of 16

Protokoll
Utskriftsdatum: 2017-10-24

§76

Trafiknämndens årsplan 2018
(17RK876)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att återremittera ärendet mot bakgrund av att ett antal sammanträdesdatum behöver
planeras om.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat (§ 97/2017) om sammanträdestider för Region
Kronobergs politiska organisation 2018. Föreslås att trafiknämnden noterar information
om sammanträdestider för nämnden samt beredningstider till protokollet.
Ordförande meddelar att ärendet behöver kompletteras med nya datum för
trafiknämndens sammanträde. Därför föreslås ärendet återremitteras för att åter tas upp
med en lista på uppdaterade sammanträdesdatum för beslut i trafiknämnden i
november.

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar
att notera information om årsplan 2018 för trafiknämnden med beredningstider till
protokollet.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Trafiknämndens årsplan 2018
 Sammanträden 2018 Region Kronoberg trafiknämnd med beredningstider
Paragrafen är justerad
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§77

Anmälan om delegationsbeslut
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2017-09-01 - 201709-30.
Paragrafen är justerad
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§78

Aktuella lägesrapporter
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogör ansvariga tjänstemän för aktuella
lägesrapporter.
Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för följande:
- Resandeutveckling buss
Clas Carlsson redogör för följande:
- Upphandling Skolskjuts/serviceresor
- Kust till kust-trafken
- Öresundståg
- Krösatåg
Patrik Tidåsen redogör för följande:
- Tester av wifi på bussar
- Fordonsleveranser
- Extratrafik Tingsryd
- Dataprogram för planering av skolskjutstrafik
Paragrafen är justerad
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§79

Övriga ärenden
Sammanfattning

- Ann-Charlotte Wiesel lyfter fråga om medborgarförslag angåen närtrafik och
hållplatsförslag i Ljungby kommun.
- Erik Jansson lyfter fråga om begäran från medborgare i Skruv om byggande av
tågstopp i samband med bygge av mötesspår.
Paragrafen är justerad
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