Protokoll
Datum: 2015-12-16

Trafiknämnden
Tid

2015-12-16 09:00-12:45

Plats

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Beslutande ledamöter

Peter Freij (S) (ordförande)
Helena Lagstrand (V) (vice ordförande)
Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)
Carl-Olof Bengtsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Viktor Emilsson (M)
Eva Johnsson (KD) §§94-104
Marianne Nordin (S) §§94-99 ersätter Julia Berg (S)
Erik Jansson (MP) §§100-110 ersätter Julia Berg (S)
Tommy Andersson (M) §§105-110 ersätter Eva Johnsson
(KD)
Camilla Ymer (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Erik Jansson (MP) §§94-99
Tommy Andersson (M) §§94-104

Övriga närvarande

Patric Littorin Sekreterare
Thomas Nilsson
Clas Carlsson
Ulf Pettersson
Julija Markensten
Rolf Andersson

Utses att justera

Sven Sunesson

Justreringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö , 2015-12-18 11:00

Protokollet omfattar

§§94-110

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..

1

Protokoll
Datum: 2015-12-16

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2015-12-16

Datum för anslags
uppsättande

2015-12-18

Förvaringsplats för
protokollet

Region Kronobergs arkiv

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Patric Littorin

2

2016-01-11

Protokoll
Datum: 2015-12-16

ÄRENDELISTA
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110

Justering av protokoll
Fastställande av dagordning
Svar på medborgarförslag – Sänk biljettaxan för pensionärer och handikappade
Svar på medborgarförslag – önskemål om extra busslinje
Rapporter från externa uppdrag
Lägesrapporter
Månadsrapport för trafiknämnden oktober 2015
Fördelning av budgetramar för Länstrafiken 2016
Länstrafikens verksamhetsplan 2016
Internkontrollplan trafiknämnden 2016
Översyn ombordavgifter och resevillkor Krösatåg
Uttalande av hållplatsnamn på bussar - Skrivelse till Trafiknämnden
Anhållan om utökad busstrafik under Korröfestivalen
Kurser och konferenser
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommundialog
Trafik Ingelstad-Tävelsås-Växjö

3

Protokoll
Datum: 2015-12-16

§ 94.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker 18
december.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker 18
december.
Paragrafen är justerad
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§ 95.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning med föreslaget tillägg enligt nedan.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij föreslår följande tillägg till dagordningen:
- Ärende 16 - Kommundialog
- Ärende 17 - Trafik Ingelstad-Tävelsås-Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 96.

Svar på medborgarförslag – Sänk biljettaxan för pensionärer och
handikappade 15RK1642

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Åke Nilsson har lämnat ett medborgarförslag angående sänkt biljettaxa för pensionärer
och handikappade. Medborgarförslaget föreslås avslås. Som skäl anförs dels att det inom
Växjö kommun finns en ordning där färdtjänstberättigade ges möjlighet till rabatterat
resande och dels att länstrafiktaxan idag erbjuder fri återresa inom 2 timmar inom Växjö
stadstrafik.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Expedieras till
Åke Nilsson



Beslutsunderlag
Sänk biljettaxan för pensionärer och handikappade
Medborgarförslag: Sänk biljettaxan för pensionärer och handikappade
Paragrafen är justerad
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§ 97.

Svar på medborgarförslag – önskemål om extra busslinje 15RK1553

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Malin Wass har lämnat ett medborgarförslag angående önskemål om ytterligare en
avgång på busslinjen mellan Växjö och Ljungby. Önskemål om ändringar i trafiken
inkommer så gott som dagligen till Länstrafikens personal. Dessa samlas i ett
kundärendesystem varifrån det fungerar som en del av underlaget när trafiken planeras.
Detta önskemål skickas därför till trafikplanerarna för att läggas in i kundärendesystemet
och vara med i underlag för trafikplaneringen framöver.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Malin Wass



Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag - Önskan om extra avgång linje 145
Medborgarförslag: Extra busslinje mellan Växjö och Ljungby
Paragrafen är justerad
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§ 98.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij redogör för konferensen Järnvägsdagen 2015
Helena Lagstrand rapporterar om genomförda julbord för entreprenörernas chaufförer.
Sven Sunesson redogör för möte med invånare i Sandsbro.
Ann-Charlotte Wiesel rapporter från styrelsen för Svensk Kollektivtrafik.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 99.

Lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga handläggare föredrar aktuella lägesrapporter.
Månadsrapport resande och intäkter - Thomas Nilsson
- Resandeutveckling buss
- Intäkter buss per trafikslag
- Intäkter buss per biljettslag
- Totala intäkter per försäljningskanal
- Kollektivtrafikbarometern
- Marknadsandelar
- Mina sidor/ besök på hemsidan
Serviceresor - Jessica Gunnarsson
- Anbaro - kundnöjdhet
- Telefonväntetider
- Status IT-upphandlingen
Marknad och försäljning - Julija Markensten
- Försäljning 2015
- Fokus på framtidens biljettsystem
- Företagskort hos kommunerna
- Marknad fokus 2015
Trafikrapport buss - Thomas Nilsson
- Alternativa körsträckor linje 9
- Skolbuss för flyktingbarn
Trafikrapport tåg - Clas Carlsson
- Krösatåg
- Öresundståg
Kundservice - Rolf Andersson
Ekonomi - Ulf Petersson
- Förändrad ekonomisk rapportering 2016
- Budget 2017-2019 - process
- Taxa 2017
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
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att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 100. Månadsrapport för trafiknämnden oktober 2015 15RK1284

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport oktober 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den
till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari – oktober 2015 uppgår sammanlagt till 20,1
miljoner kr. Prognosen för helåret är ett resultat med 15,5 miljoner kr.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport oktober 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den
till regionstyrelsen för information.
Expedieras till
Regionstyrelsen



Beslutsunderlag
Missiv trafiknämnden månadsrapport oktober 2015
Månadsrapport trafiknämnden oktober 2015
Paragrafen är justerad
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§ 101. Fördelning av budgetramar för Länstrafiken 2016 14LTK1381

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fördela ramar för trafiknämndens verksamhet för Budget 2016 i enlighet med
trafikdirektörens förslag 2015-12-09.
att uppdra åt ordföranden och trafikdirektören att svara för följdändringar om de totala
ramarna förändras under året.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har fastställt Budget 2016 vid sitt sammanträde 2015-11-25.
Regionstyrelsen har därefter översänt en uppdaterad nettokostnadsram till respektive
nämnd. Respektive nämnd skall sedan fördela totalramen inom sin verksamhet.
Trafikdirektören har i skrivelse 2015-12-09 upprättat förslag till fördelning av ramarna.
Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden beslutar
att fördela ramar för trafiknämndens verksamhet för Budget 2016 i enlighet med
trafikdirektörens förslag 2015-12-09.
att uppdra åt ordföranden och trafikdirektören att svara för följdändringar om de totala
ramarna förändras under året.
Expedieras till
Trafikdirektör Thomas Nilsson




Beslutsunderlag
Missiv trafiknämnden fördelning ramar budget 2016
Beslutsunderlag Fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2016
Nettokostnadsramar Trafiknämnden 2016
Paragrafen är justerad
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§ 102. Länstrafikens verksamhetsplan 2016 15RK1225

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa länstrafikens verksamhetsplan för 2016.
Sammanfattning
Länstrafikens verksamhetsplan för 2016 innehåller en nulägesbeskrivning med styrtal
och mål belysta i de olika perspektiven samt en aktivitetsplan med 16 aktiviteter som är
förankrade i verksamheten.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa länstrafikens verksamhetsplan för 2016.



Beslutsunderlag
Missiv Verksamhetsplan 2016
Styrkort Trafiknämnden 2016_151109
Paragrafen är justerad
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§ 103. Internkontrollplan trafiknämnden 2016 15RK1217

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan för trafiknämnden för 2016.
Sammanfattning
Internkontrollplanen för 2016 följer i stort planen för innevarande år. Vissa skärpta och
förtydligade kontrollmoment har införts rörande uppföljning av levererad kvalitet
tågtrafik och driftsäkerhet IT och telefoni.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan för trafiknämnden för 2016.



Beslutsunderlag
Missiv internkontrollplan trafiknämnden 2016
Intern styrning och kontroll trafiknämnden
Paragrafen är justerad
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§ 104. Översyn ombordavgifter och resevillkor Krösatåg 15RK1988

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören att snarast möjligt och tillsammans med berörda grannlän
arbeta för ett sammanhållet införande av ombordavgift vid köp av biljetter på tåg.
Sammanfattning
För att underlätta för såväl kunder som ombordpersonal, och göra det enklare och
tydligare för länstrafikbolagen att nå ut med sin kundkommunikation föreslås att
kontakter tas med berörda grannlän för att sondera möjligheterna till att förenkla och
tydliggöra reglerna till hur man köper och betalar för sin biljett ombord på Krösatågen.
Med tanke på trafikens karaktär och övrig samhällsutveckling, där det är viktigt att
premiera en god kundgenomströmning och visering ombord – samt att det i övrigt i
tågtrafiken i landet är i en allt mindre utsträckning som biljetter säljs ombord – bör
inriktningen vara att undersöka möjligheterna till ett införande av en enhetlig
ombordavgift för tåg i Kronobergs län. Särskild vikt bör läggas på hur motsvarande
områden hanteras i övrig tågtrafik i länen.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören att snarast möjligt och tillsammans med berörda grannlän
arbeta för ett sammanhållet införande av ombordavgift vid köp av biljetter på tåg.
Expedieras till
Trafikdirektör Thomas Nilsson



Beslutsunderlag
Missiv översyn ombordavgifter Krösatåg
Översyn av ombordavgifter Krösatåg
Paragrafen är justerad
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§ 105. Uttalande av hållplatsnamn på bussar - Skrivelse till Trafiknämnden
15RK1949

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att avge svar på skrivelse i enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Lennart Adell Kind (L) har inkommit med skrivelse till trafiknämnden angående
uttalande av hållplatsnamn på bussar. Föreslås att trafiknämnden lämnar svar på
skrivelse i enlighet med upprättad skrivelse.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att avge svar på skrivelse i enlighet med upprättad skrivelse.
Expedieras till
Lennart Adell Kind (L)



Beslutsunderlag
Svar om hållplatsnamn
Uttalande av hållplatsnamn på bussar - Skrivelse till Trafiknämnden
Paragrafen är justerad
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§ 106. Anhållan om utökad busstrafik under Korröfestivalen 15RK1729

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag att genomföra utökad busstrafik under Korröfestivalen
2016.
Sammanfattning
Musik i Syd och Korröfestivalen har till Länstrafiken inkommit med anhållan om utökad
busstrafik under Korröfestivalen 2016. Föreslås att ge trafikdirektören i uppdrag att
genomföra rimligt utökad busstrafik under Korröfestivalen 2016.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag att genomföra utökad busstrafik under Korröfestivalen
2016.
Expedieras till
Trafikdirektör Thomas Nilsson
Musik i Syd




Beslutsunderlag
Anhållan om utökad busstrafik under Korröfestivalen 2016 - Missiv
Anhållan om utökad busstrafik under Korröfestivalen
Anhållan om utökad busstrafik under Korröfestivalen 2016
Paragrafen är justerad
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§ 107. Kurser och konferenser
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Inga kurser och konferenser är aktuella till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 108. Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsärendena till protokollet.
Sammanfattning
- Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2015-11-01 2015-11-30
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsärendena till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 109. Kommundialog
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda trafikförändringar enligt sammanfattningen i
bilagan.
att redovisning till nämnden sker under våren 2016.
Sammanfattning
Trafiknämndens presidium har under hösten träffat samtliga kommuner i länet för
samtal om aktuella behov i linjetrafiken.
Föreslås att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda trafikförändringar enligt
sammanfattning i bilagan.


Beslutsunderlag
Trafiknämndens Kommundialoger hösten 2015
Paragrafen är justerad
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§ 110. Trafik Ingelstad-Tävelsås-Växjö
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att lägga till sträckan Ingelstad-Tävelsås-Växjö till utredningen som förs utifrån
kommundialogerna.
Sammanfattning
Sven Sunesson redogör för fråga om trafik Ingelstad-Tävelsås-Växjö som väckts av
invånare i Ingelstad och Tävelsås.
Föreslås att länstrafiken utreder förutsättningarna i anslutning till utredning som görs
utifrån kommundialogerna.
I den efterföljande diskussionen lyfts fråga om linjetrafik kontra närtrafik.
Paragrafen är justerad
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