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§ 41.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 42.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2015-06-17.
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§ 43.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij redogör för följande konferenser och möten:
- Svensk Kollektivtrafik i Stockholm 6 maj 2015
- Möte i Skruv angående tågstopp
- Krösatåg 10 juni
Sven Suneson redogör för bolagsstämma och samverkansgrupp för Öresundståg AB 8
maj.
Ann-Charlotte Wiesel redogör för internationell mässa i Milano med deltagande genom
Svensk Kollektivtrafik.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.
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§ 44.

Lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga handläggare föredrar aktuella lägesrapporter.
Intäkter och resande under perioden - Thomas Nilsson:
- Resandeutveckling
- Intäkter buss per trafikslag
- Intäkter buss per biljettslag
- Totala intäkter per försäljningskanal (inkl tåg)
- Andel kontanter på buss
- Kollektivtrafikbarometern
Trafikrapport buss - Patrik Tidåsen
- Sommartidtabell Växjö stad
- Bullermätningar stadsbussar
- Asfalterings påverkan på resande
- Flygets dag 6 juni extra trafik
- Resanderäkning och linjesträckning Älmhult stadstrafik
- Ombordundersökningar
- Fordonsdatorer
- Ändringar med Jönköpings Länstrafik
- Linje 521 Markaryd Örelljunga
- Ljungby-Halmstad
- Stationsskötsel
Serviceresor - Linda Vingren
- Flytt av verksamhet och ny växel
- Upphandling av nytt IT-system
- Inloggning i Cosmic
- Översyn av regelverk
- Anbaro-resultat
Närtrafik - Linda Vingren och Patrik Tidåsen
Trafikrapport tåg - Clas Carlsson
- Skolskjuts- och servicereseupphandlingen
- Öresundståg
- Krösatåg
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Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 45.

Månadsrapport mars 2015 15RK117

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport mars 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari – mars 2015 uppgår sammanlagt till – 0,9 mkr.
Helårsbudgeten är fördelad på tolv månader och ingen hänsyn har tagits till
säsongsvariationer.
Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budgeten.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport mars 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information



Beslutsunderlag
Månadsrapport trafiknämnden mars 2015
Månadsrapport mars 2015 trafiknämnden
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§ 46.

Delårsrapport april 2015 15RK1011

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna Delårsrapport april 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - april 2015 efter korrigeringar uppgår sammanlagt
till 8,0 mkr.
Helårsbudgeten är gjord på tolv månader och ingen hänsyn har tagits till
säsongsvariationer.
Prognosen för helåret är ett resultat med 2,5 mkr.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna Delårsrapport april 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information




Beslutsunderlag
Missiv trafiknämnden månadsrapport april 2015
Uppföljning trafiknämnden april 2015 2015-06-09
Bilaga 1 delårsrapport april 2015 Trafiknämnden
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§ 47.

Svar på skrivelse ”Angående busslinje 5 och 8 i Sandsbro” 15RK655

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa svar på skrivelse ”Angående busslinje 5 och 8 i Sandsbro” i enlighet med
upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Göran Gustafsson, ”Angående
busslinje 5 och 8 i Sandsbro” med synpunkter och önskemål om trafiken i Sandsbro.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om djupare utvärderingar av produktion
och kostnader.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa svar på skrivelse ”Angående busslinje 5 och 8 i Sandsbro”.




Beslutsunderlag
Svar på skrivelse om busstrafik i Sandsbro
Svar på brev ang Sandsbro
Busslinje 5 och 8 i Sandsbro, skrivelse till Trafiknämnden
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§ 48.

Svar på skrivelse ”Gällande busslinje Älmhult – Ljungby” från
Älmhults kommunala pensionärsråd 15RK748

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa svar på skrivelse från Älmhults kommunala pensionärsråd i enlighet med
upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Älmhults kommunala pensionärsråd
angående önskemål om busslinjen mellan Älmhult och Ljungby.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa svar på skrivelse från Älmhults kommunala pensionärsråd




Beslutsunderlag
Missiv svar ang busslinje Älmhult-Ljungby
Svar på skrivelse gällande busslinje Älmhult-Ljungby
Busslinje Älmhult-Ljungby, skrivelse från Kommunala pensionärsrådet i Älmhults kommun
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§ 49.

Svar på skrivelse ”Onödig försämring på grund av bristande dialog!”
från Synskadades Riksförbund Kronoberg 15RK853

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa svar på skrivelse ”Onödig försämring på grund av bristande dialog!” i
enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Synskadades Riksförbund Kronoberg.
Brevet gäller synpunkter främst på hållplatsutropet på bussarna samt att man velat ha en
dialog om detta innan förändring genomförs.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa svar på skrivelse ”Onödig försämring på grund av bristande dialog!”




Beslutsunderlag
Missiv svar på brev ang hållplatsutrop
Svar på skrivelse – onödig försämring på grund av bristande dialog
Onödig försämring på grund av bristande dialog, skrivelse från
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§ 50.

Nattbusstrafik 15RK883

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att ändra Länstrafiken Kronobergs nattbusstrafik enligt upprättad handling.
Sammanfattning
Växjö kommun har förlängt möjligheten för nöjeställen att ha öppet under helgnätter.
Dagens nattbusstrafik är anpassad efter de gamla öppettiderna, och det finns därför
önskemål om en modifiering av utbudet. Förändringar kan göras utan några större
ekonomiska konsekvenser. Därför föreslås att nattbusstrafiken ändras enligt bifogat
beslutsunderlag. Genomförs förändringar bör de ske vid ordinarie tidtabellsskiften.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att ändra Länstrafiken Kronobergs nattbusstrafik enligt upprättad handling.



Beslutsunderlag
Nattbusstrafik - missiv
Nattbusstrafik
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§ 51.

Linjeutvärdering 2014 15RK884

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde föredras linjeutvärdering 2014. Denna rapport är en
andra utvärdering av de nystartade eller förändrade linjerna. Den första gjordes i april
2014. För att kunna vara jämförbar med den första rapporten, görs utvärderingen på
samma tidsintervaller som den första. Undantaget är täckningsgraden som denna gång
räknats på helår, eftersom det är detta som planeras att göras fortsättningsvis.
Prognoserna för 2016 har medvetet inte ändrats sedan förra rapporten, för att
utvärdering ska kunna göras mot prognoserna som gjordes då.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Linjeutvärdering 2014 Missiv
Uppföljning linjeförändringar 2013, Linjeutvärdering 2014
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§ 52.

Upphandling Krösatågstrafik 15RK866

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören att genomföra upphandling av Krösatågstrafik i enlighet
med upprättad handling.
Sammanfattning
Orginalsystemet för Krösatågstrafiken ska nu upphandlas. Nuvarande avtal är en så
kallad open book lösning med Transdev (f.d Veolia Transport). Avtalet är resultatet av
en direktupphandling när DSB/Småland lämnade avtalet efter skiljedomsförfarandet
2013. Avtalet omfattar följande sträckor:
Tranås-Nässjö
Näsjö-Halmstad
Nässjö-Växjö
Växjö-Värnamo-Jönköping
Nässjö-Jönköping
Nässjö-Vetlanda
Nässjö-Eksjö
Avtalstiden är förhållandevis kort, 2017 med möjlighet till förlängning i 12 månader.
Trafiken utförs av Transdev Sverige AB (f.d Veolia Transport).
Utöver Krösatågssystemets originalavtal finns också ett avtal för den ”nya”
Krösatågstrafiken:
Växjö-Hässleholm
Kalmar-Emmaboda
Karlskrona-Emmaboda
Den trafiken är upphandlad i ett senare skede. Transdev (samma operatör) är
entreprenör. Avtalet sträcker sig till december 2018 med möjlighet till två års
förlängning. Avtalen bör samordnas i en ny gemensam upphandling för att erhålla en
större konkurrens, en bättre prisbild men framförallt samma entreprenör för trafik med
samma fordonstyp. Trafiken mellan Alvesta och Växjö måste också samordnas i
avvaktan på ett dubbelspår.

Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
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att uppdra åt trafikdirektören att genomföra upphandling av Krösatågstrafik i enlighet
med upprättad handling.
Expedieras till
Thomas Nilsson, Trafikdirektör



Beslutsunderlag
Upphandling Krösatåg TN
Gemensam trafikupphandling av Krösatågssystemet,
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§ 53.

Kompiskortet 15RK908

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att inte låta Kompiskortet gälla som färdbevis för medföljande stödperson vid resa med
kollektiva färdmedel.
Sammanfattning
Förfrågan om att låta Kompiskortet användas som färdbevis för stödperson i
kollektivtrafik. Kansliet avråder med hänsyn till praktiska problem som riskerar att ge
motsatt effekt.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att inte låta Kompiskortet gälla som färdbevis för medföljande stödperson vid resa med
kollektiva färdmedel.



Beslutsunderlag
Kompiskortet - missiv
Kompiskortet
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§ 54.

Långsiktig strategi för en ökad täckningsgrad 15RK963

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag att utarbeta förslag till en långsiktig strategi för att öka
täckningsgraden.
Sammanfattning
Länstrafiken har ett beslutat mål, som säger att täckningsgraden för trafiken inte får
understiga 50 %. Något övre mål är inte satt. För att i framtiden kunna fortsätta den
utveckling som sker inom kollektivtrafikresandet, vilket kommer att innebära
investeringar i fler fordon och högre produktion, är det viktigt att täckningsgraden
(självfinansieringen) ökar. En rimlig bedömning är att på sikt öka målet till 60 %. Detta
skulle då innebära att man då har dels ett undre mål, dels ett övre. Därutöver skall
delmål för respektive trafikslag tas fram.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag att utarbeta förslag till en långsiktig strategi för att öka
täckningsgraden.
Expedieras till
Thomas Nilsson, Trafikdirektör



Beslutsunderlag
Långsiktig strategi för en ökad täckningsgrad - missiv
Långsiktig strategi för en ökad täckningsgrad
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§ 55.

Remissyttrande – Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik,
Föreningen Sydsvensk Regionbildning 15RK959

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa remissyttrande i enlighet med upprättad handling och föreslaget tillägg
enligt nedan och att yttrandet är trafiknämndens svar till föreningen Sydsvensk
Regionbildning.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av föreningen Sydsvensk Regionbildning beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
De slutsatser som utredningen redovisar medför stora intäktsbortfall, varför särskild vikt
bör läggas på att skärskåda nyttan med förändringsförslagen.
Det finns dock detaljer i utredningsresultatet som kan vara värdefullt för
länstrafikbolagen att bära med sig i det fortsatta arbetet och, inte minst, samarbetet.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om länsgränsöversskridande resor.
Sven Sunesson föreslår ett tillägg på skrivning angående detta på remissvarets första
sida, sist i sista stycket enligt följande: "Länstrafiken Kronoberg ser fram emot ett
fortsatt arbete för att komma fram till ett gemensamt system för länsgränsöverskridande
resor."
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa remissyttrande i enlighet med upprättad handling och att yttrandet är
trafiknämndens svar till föreningen Sydsvensk Regionbildning.
Expedieras till
Sydsvensk Regionbildning




Beslutsunderlag
Missiv remissyttrande prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik
Remissyttrande Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik
Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik - Jämförelse av prismodeller i Sydtaxelänen, remissunderlag
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§ 56.

Linjesträckning Vikaholm 15RK907

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att i etapp 2 förlänga busstrafiken från nuvarande ändhållplats för linje 9 till en ny
vändhållplats söderut/österut.
att i etapp 3 ändra linje 5:s linjesträckning från att trafikera hållplats Löparvägen till att
istället dras ned söderut in i området Telestad.
att i etapp 4 förlänga linje 5 till vändhållplatsen som under etapp 2 och 3 använts för
busstrafiken från Söderleden, medan busstrafiken från Söderleden till Vikaholm istället
förlängs söderut/västerut.
Sammanfattning
Växjö stad planeras fortsätta expandera söder om Teleborg och dessa områden behöver
då kollektivtrafikförsörjas. Personal på Länstrafiken och Växjö kommun har tillsammans
tittat på hur området planeras, och utifrån det tagit fram ett förslag över hur framtida
busslinjer bäst bör dras.
Etapp 1 genomfördes september 2013 då linje 9 introducerades. I upplägget har redan
från början funnits beredskap för att busstrafiken ska förlängas efterhand som
stadsbebyggelsen söder om Teleborg utökas. Dock finns inget beslut om hur. Det nu
framtagna förslaget innebär att i nästa etapp (etapp 2) förlängs linje 9 in i området
söderut och österut till en ny vändhållplats.
Därefter (etapp 3), när området Telestad börjar bebyggas, ändras linje 5:s sträckning så
att den linjen inte kör till hållplats Löparvägen, utan istället ner i Telestad till en
vändhållplats som inte kommer vara den slutgiltiga ändhållplatsen.
I etapp 4 fortsätter Vikaholm att bebyggas västerut. Linje 9:s sträckning ändras då till att
gå söderut/västerut till en ny ändhållplats, som dock på sikt kan bli en delsträcka in
i/mot framtida området Jonsboda (längre västerut). Samtidigt förlängs linje 5 fram till
vändhållplatsen som linje 9 trafikerat under etapp 2 och 3.
Tidpunkt för när respektive etapp ska träda ikraft samt om turtätheten på någon linje
ska ändras, bör bestämmas först då vi har mer precis information om när bebyggelsen i
de olika områdena kommer äga rum.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att i etapp 2 förlänga busstrafiken från nuvarande ändhållplats för linje 9 till en ny
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vändhållplats söderut/österut.
att i etapp 3 ändra linje 5:s linjesträckning från att trafikera hållplats Löparvägen till att
istället dras ned söderut in i området Telestad
att i etapp 4 förlänga linje 5 till vändhållplatsen som under etapp 2 och 3 använts för
busstrafiken från Söderleden, medan busstrafiken från Söderleden till Vikaholm istället
förlängs söderut/västerut.



Beslutsunderlag
Linjesträckning Vikaholm - missiv
Linjesträckning Vikaholm
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§ 57.

Anmälningar för kännedom
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera anmälningsärenden till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut av Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2015-05-01 - 201505-31.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera anmälningsärenden till protokollet.
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§ 58.

Kurser och konferenser
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse trafiknämndens presidium att representera Länstrafiken Kronoberg vid Svensk
Kollektivtrafiks årsmöteskonferens i Stockholm 17-18 september.
Sammanfattning
Svensk Kollektivtrafik inbjuder till årsmöteskonferens i Stockholm 17-18 september
2015.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att utse trafiknämndens presidium att representera Länstrafiken Kronoberg vid Svensk
Kollektivtrafiks årsmöteskonferens i Stockholm 17-18 september.
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