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§ 1.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den 1 mars 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna dagordning enligt förslag daterat den 17 februari 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
- Presidiet har deltagit vid Transportforum 2017 den 10-11 januari 2017. De har
bland annat deltagit vid seminarium om nya bränslealternativ för flyget.
- Ann-Charlotte Wiesel (M) och Eva Johnsson (KD) rapporterar från styrelsemöte i
Svensk kollektivtrafik den 8-9 december 2016, där bland annat Botniabanan och
Train Nordic redovisades.
- Ordförande Peter Freij (S) och Sven Sunesson (C) har haft möte med
synskadadeorganisationer om upplevelsen av kollektivtrafiken.
- Ordförande Peter Freij (S) informerar från diskussioner med Region Skåne om
framtida organisation för Öresundståg AB.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Carl-Olof Bengtsson (S), trafikdirektören Thomas
Nilsson och trafikupphandlingschefen Clas Carlsson,
Paragrafen är justerad
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§ 4.

Aktuella lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafikdirektören Thomas Nilsson informerar om följande aktuella ärenden:
- Resandeutveckling 2017.
- Intäkter buss/trafikslag.
- Kundnöjdhet - NKI 2003-2016.
- Uppföljning av överklagan enligt färdtjänstlagen.
Trafikchefen Patrik Tidåsen informerar om följande:
- Föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun att inkomma
med ett antal uppgifter relaterat till buller i stadstrafiken.
- Linjeutvärdering görs av hela stadstrafiken och snabblinjerna. Slutrapporten
redovisas vid nästa trafiknämnd.
- Förslag till plan för tillfälliga hållplatser vid Växjö resecentrum under byggnation
på området.
- Linje 9 Vikaholm förlängs vid nästa tidtabellskifte.
- Uppföljning av punktlighet/timme för 2016 redovisas.
- Uppdrag för upphandling av elbussar pågår.
- Resandestatistik för nya turer 2016-2017.
- Ombordundersökning i Sandsbro 2016.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Eva Johnsson (KD), Carl-Olof Bengtsson (S), AnnCharlotte Wiesel (M), Julia Berg (S), Sven Sunesson (C), Viktor Emilsson (M),
Fanny Battistutta (V) och upphandlingschefen Clas Carlsson.
Paragrafen är justerad
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§ 5.

Framtida betallösningar - Intermetra
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Marknadsundersökningsbolaget Intermetra har på uppdrag av trafiknämnden
genomfört en kundundersökning om framtida betallösningar i kollektivtrafiken.
Undersökningen har genomförts genom fokusgrupper. Vid sammanträdet redovisas
resultat av undersökningen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Eva Johnsson (KD), Viktor Emilsson (M), Carl-Olof
Bengtsson (S), Sven Sunesson (C), trafikdirektören Thomas Nilsson,
marknadskoordinator Lejla Kurtovic och upphandlingschefen Clas Carlsson.
Föredragande
Mikael Lagerkvist och Mikaela Andersson, Intermetra
Lejla Kurtovic, marknadskoordinator länstrafiken
Paragrafen är justerad
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§ 6.

Verksamhetsberättelse Trafiknämnden 2016 17RK177

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna verksamhetsberättelse för trafiknämnden 2016 och överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Nöjd Kund-index (NKI) buss/tåg ökade med tre procentenheter till 72 %. NKI för
Serviceresor minskade till 75 % (-11 procentenheter).
Under året genomförde Länstrafiken verksamhetsanpassade medarbetarenkäter med
syfte att mäta och följa upp Motiverad Medarbetarindex (MMI) som en
verksamhetsindikator. Utfallet för MMI har varit gott och det uppsatta målet på 66 %
har överträffats.
Ett viktigt fokus under 2016 har varit att påbörja utvecklingen av framtidens
betallösning i samverkan inom Sydtaxan. Arbetet har löpt på enligt plan och ett
gemensamt projekt mellan Kronoberg, Halland samt Jönköping och Kalmar län har
startats och kommer att pågå fram till 2020.
Jämfört med Budget 2016 så ökade intäkterna med 12,0 MKR och kostnaderna blev
13,8 MKR lägre. Den totala självfinansieringsgraden för verksamhetsåret 2016 steg
till 55,8 %.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Eva Johnsson (KD), Carl-Olof Bengtsson (S), Julia Berg (S),
Sven Sunesson (C), ersättaren Conny Simonsson (S), upphandlingschefen Clas
Carlsson, trafikdirektören Thomas Nilsson och trafikchefen Patrik Tidåsen.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna verksamhetsberättelse för trafiknämnden 2016 och överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Föredragande
Ulf Petersson, ekonomichef länstrafiken
Expedieras till
Ekonomichef länstrafiken
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Ekonomidirektör
Regionstyrelsen



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för trafiknämnden 2016
Paragrafen är justerad
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§ 7.

Månadssammandrag januari 2017 17RK108

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag januari 2017 för trafiknämnden samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari 2017 uppgår sammanlagt till 0,4 miljoner kr.
Prognos för helåret 2017 lämnas vid delårsrapport för mars. Resandet i busstrafiken
har fortsatt att öka under januari 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag januari 2017 för trafiknämnden samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.
Expedieras till
Ekonomichef länstrafiken
Ekonomidirektör
Regionstyrelsen



Beslutsunderlag
Förslag till beslut trafiknämnden månadssammandrag januari 2017
Trafiknämnden Månadssammandrag januari 2017
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Svar på skrivelse - Bussavgifter för pensionärer från SPF Seniorerna
Alvesta 16RK2356

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna svaret till SPF Seniorerna Alvesta.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från SPF Seniorerna Alvesta. I denna
föreslås att Länstrafiken Kronoberg inför gratis, alternativt prisreducerade bussresor
för pensionärer. Detta är ett förslag som behöver analyseras ytterligare för att bedöma
ekonomiska såväl som resandemässiga förutsättningar.
Trafiknämndens presidium uppdrar åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna
till särskild prissättning för pensionärer som en del i länstrafikens arbete med
framtida taxor och resevillkor.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna svaret till SPF Seniorerna Alvesta.
Föredragande
Thomas Nilsson, trafikdirektör
Expedieras till
SPF Seniorerna Alvesta
Trafikdirektören




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - svar på skrivelse Bussavgifter för pensionärer
Förslag till Svar på skrivelse – Bussavgifter till pensionärer
Skrivelse till trafiknämnden - Bussavgifter för pensionärer
Paragrafen är justerad
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§ 9.

Svar på skrivelse - Trafikfrågor i Markaryds kommun från Markaryds
kommun 16RK2535

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna svaret till Markaryds kommun.
Sammanfattning
Markaryds kommun har lämnat skrivelse till trafiknämnden angående trafikfrågor i
Markaryds kommun.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Ann-Charlotte Wiesel (M) och Carl-Olof Bengtsson (S).
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna svaret till Markaryds kommun.
Expedieras till
Markaryds kommun




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på skrivelse Trafikfrågor gällande Markaryd
Förslag till svar på skrivelse - Trafikfrågor gällande Markaryd
Skrivelse till Länstrafiken Kronoberg angående trafikfrågor
Paragrafen är justerad
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§ 10.

Svar på medborgarförslag – Förslag på fler bussturer Växjö-Åby
16RK1997

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att vidareförmedla förslaget till nämndens förvaltning för att finnas med i kommande
budget- och tidtabellsarbete samt
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Maria Nilsson har lämnat ett medborgarförslag angående önskemål om fler bussturer
Växjö-Åby.
Önskemålet vidareförmedlas till Länstrafikens kundärendesystem där önskemål om
trafikändringar samlas, för att ligga till grund för kommande budget och
tidtabellsarbete.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att vidareförmedla förslaget till nämndens förvaltning för att finnas med i kommande
budget- och tidtabellsarbete samt
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Trafikdirektör
Förslagsställaren



Beslutsunderlag
Förslag till Svar på medborgarförslag fler bussturer Växjö-Åby
Medborgarförslag - fler bussturer Växjö-Åby
Paragrafen är justerad
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§ 11.

Uppföljning av linjesträckning på linje 9 i Växjö stadstrafik 16RK209

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera information om uppföljning av linjesträckning på linje 9 i Växjö
stadstrafik samt
att avsluta försöket med extra körväg på linje 9 i Växjö stadstrafik.
Sammanfattning
Sedan 2016-05-08 har linje 9 haft en alternativ körsträcka mitt på dagen genom
stadsdelen Söder i Växjö. Fram till årsskiftet registrerades 194 påstigande. Även om
man dubblerar den siffran blir kostnaden per resande 126 kronor, vilket är cirka 100
kronor mer än för övriga resenärer.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Carl-Olof Bengtsson (S), Sven Sunesson (C) och
trafikchefen Patrik Tidåsen.

Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera information om uppföljning av linjesträckning på linje 9 i Växjö
stadstrafik samt
att avsluta försöket med extra körväg på linje 9 i Växjö stadstrafik.
Expedieras till
Trafikdirektör



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Uppföljning av förändrad linjesträckning på linje 9 i Växjö
stadstrafik
Tjänsteskrivelse Uppföljning av förändrad linjesträckning på linje 9 i Växjö stadstrafik
Paragrafen är justerad
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§ 12.

Persontrafik Markarydsbanan
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att Trafiknämnden är överens med Region Skåne och Region Halland om att
tågtrafiken Markaryd-Halmstad ska starta så snart det är möjligt, med hänsyn till
nödvändiga infrastrukturåtgärder,
att i väntan på tågtrafik diskutera med Region Halland om möjligheten att pröva
busstrafik på linjen samt
att i övrigt notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förutsättningarna för att införa regionaltågstrafik på Markarydsbanan har utretts
under drygt 10 år i olika konstellationer. Tidigt tecknades en
principöverenskommelse mellan de tre berörda länen med inriktning på att trafikera
Markarydsbanan med persontrafik.
Sträckan Hässleholm-Markaryd förbättrades i samband med Pågatåg Nordostsatsningen. På sträckan Markaryd-Halmstad krävs ett antal åtgärder för att skapa
förutsättningar för en tågtrafik med god kvalitet och bra trafikekonomi.
Tilläggsförslag
Ordförande Peter Freij (S) föreslår följande beslut utifrån trafiknämndens
överläggningar:
att Trafiknämnden är överens med Region Skåne och Region Halland om att
tågtrafiken Markaryd-Halmstad ska starta så snart det är möjligt, med hänsyn till
nödvändiga infrastrukturåtgärder,
att i väntan på tågtrafik diskutera med Region Halland om möjligheten att pröva
busstrafik på linjen samt
att i övrigt notera informationen till protokollet.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Carl-Olof Bengtsson (S), Sven Sunesson (C), AnnCharlotte Wiesel (M) och trafikchefen Patrik Tidåsen.
Beslutsordning
Trafiknämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
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Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Clas Carlsson, upphandlingschef länstrafiken
Expedieras till
Trafikdirektören


Beslutsunderlag
Persontrafik Markarydsbanan
Paragrafen är justerad
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§ 13.

Trafikupphandling Krösatågen 15RK866

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Arbetet med anbudsunderlaget fortsätter. Principfrågorna diskuteras i varje län, se
Jönköpings önskemål i bil 1. Kronoberg har nu möjlighet att framföra sina
egna/särskilda synpunkter.
Besluts och delegationsordningen är olika i respektive län. I Region Kronoberg
omfattas fastställande av anbudsunderlaget av Trafikdirektörens delegation.
Underlaget beräknas att skickas ut till kvalificerade anbudsgivare under mars månad.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Carl-Olof Bengtsson (S), Eva Johnsson (KD), Sven
Sunesson (C) och trafikdirektören Thomas Nilsson.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Clas Carlsson, upphandlingschef länstrafiken



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Trafikupphandling Krösatågen
Tjänsteskrivelse Jönköpings länstrafiks önskemål
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Nytt underhållsavtal för Öresundstågen 16RK903

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ett nytt underhållsavtal med DSB SOV tecknades i januari 2017 för perioden 201607-01-2019-12 (tidtabellsskiftet). I december 2019 beräknas den nya verkstaden i
Hässleholm vara färdig. Avtalet kan förlängas i upp till tre år. Kostnaden för
underhållet bedöms öka med ca 10-12%.
Yttranden
Under ärenden yttrar sig Carl-Olof Bengtsson (S), ekonomichefen Ulf Petersson och
trafikdirektören Thomas Nilsson.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslås att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Clas Carlsson, upphandlingschef länstrafiken


Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Nytt underhållsavtal för Öresundstågen
Paragrafen är justerad
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§ 15.

Anmälan om delegationsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2016-12-01 2017-01-31.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Nya mötesdatum för trafiknämnden
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att trafiknämndens möte den 31 augusti flyttas till den 7 september samt
att i övrigt notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij (S) föreslår att trafiknämndens möte den 31 augusti flyttas till
den 7 september. Enligt beslut vid nämndens förra möte flyttas mötet den 21
december till den 13 december.
Han informerar även om att trafiknämndens möte den 19 oktober kommer att vara i
Ängelholm, i samband med studiebesök inför upphandling av elbussar.

Expedieras till
Nämndsekreterare trafiknämnden
Paragrafen är justerad
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