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§ 59.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 60.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2015-08-27.
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§ 61.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij redogör för följande möten:
- Sydsvenskt trafiksamarbete
- Kommunbesök
Sven Sunesson redogör för möte med förening för sydsvenskt samarbete.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.
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§ 62.

Lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga handläggare föredrar aktuella lägesrapporter.
Thomas Nilsson - Resandeutveckling
- Intäkter buss per trafikslag
- Intäkter buss per biljettslag
- Totala intäkter per försäljningskanal
- Kollektivtrafikbarometern
- Marknadsandelar
- Mina sidor/hemsidan
Julija Markensten - Marknad och försäljning
- Aktuella försäljnings- och marknadsaktivteter
- Företagsbearbetning
- Färdbeviskontroller
- Nöjd kund-index
Patrik Tidåsen - Trafikrapport buss
Clas Carlsson - Trafikrapport tåg
- ERTMS
- Öresundståg
- Krösatåg
Jessica Gunnarsson - Serviceresor
- ANBARO
- IT-upphandling
- Översyn av sjukreseregelverket
- Översyn av färdtjänstregelverket
- Digitalisering av intyg och remisser i Cosmic
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 63.

Månadsrapport maj 2015 15RK1272

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport maj 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - maj 2015 uppgår sammanlagt till 0,2 mkr.
Prognosen för helåret är ett resultat med 2,5 mkr.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport maj 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information



Beslutsunderlag
Missiv trafiknämnden månadsrapport maj 2015
Månadsrapport trafiknämnden maj 2015

8

Protokoll
Datum: 2015-09-03

§ 64.

Månadsrapport juli 2015 15RK1276

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport juli 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - juli 2015 uppgår sammanlagt till 13,0 mkr.
Prognosen för helåret är ett resultat med 5,5 mkr.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport juli 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.



Beslutsunderlag
Missiv trafiknämnden månadsrapport juli 2015
Månadsrapport trafiknämnden juli 2015
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§ 65.

Länstrafiktaxa 2016 15RK363

Beslut
Trafiknämnden beslutar rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2016 i enlighet med Sven Sunessons reviderade förslag.
att Länstrafiktaxa 2016 ska gälla från och med söndagen den 13 december 2015 vid
tidtabellskifte i regiontrafiken.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Förslag till länstrafiktaxa 2016 föreligger för godkännande av regionfullmäktige.
I framtagandet av förslaget har bland annat ingått rekommendationer från den
taxeöversyn som genomfördes under 2013 av konsultföretaget WSP på uppdrag av
Länstrafiken Kronoberg. Länstrafiken har inför fastställandet av Länstrafiktaxa 2016
tagit fram ett underlag som innefattar det uppdrag som gavs vid RFSS regionfullmäktige
§ 41/2014: att inför taxa 2016 bör inriktningen vara att rabattsats för studerande ska
synkroniseras inom länet och över länsgräns, samt att även taxan för enkel biljett vid
kortare bussresor ses över.
Sammanfattningsvis innebär förslaget följande förändringar från 2015 års taxa:
Taxan för Enkelbiljett - Vuxen är oförändrad för resor inom 1 respektive 3 zoner,
medan priset för resor inom 2 zoner sänks med 2 kronor. För resor inom 4 zoner och
mer höjs taxan med 1 krona per zon upp till taktaxan på motsvarande 12 zoner. Detta
innebär att taxan nu ökar med 12 kronor per zon från zon 3 och upp till taktaxan.
Dessa taxeförändringar är i enlighet med WSP:s rekommendationer.
Taxan för Resekort Period är oförändrade inom 1 respektive 3 zoner, medan priset för
inom 2 zoner sänks med 20 kronor.
Resekort Period - Buss höjs med 20 kronor (ordinarie pris) för 4 zoner och justeras så
att priset därefter ökar med 80 kronor per zon upp till och med Länskort. Priset för
Länskort -Buss höjs därmed från 1 080 kronor till 1 160 kronor.
Resekort Period - Tåg höjs med 40 kronor (ordinarie pris) för 4 zoner och justeras så att
priset därefter ökar med 80 kronor per zon upp till och med Länskort. Priset för
Länskort -Tåg höjs därmed från 1 340 kronor till 1 360 kronor.
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Även dessa prisändringar är i enlighet med WSP:s taxeutredning.
Rabatten för Studerandekort giltiga inom Kronobergs län samt för Ungdomskort höjs
till 25 procent.
Taxan för Fritidskort höjs med 20 kronor (terminsgiltighet).
Skolkort med full giltighet slopas eftersom samtliga kommuner idag köper skolkort med
giltigheten 2 resor/dag.
Trafiknämnden kan under löpande år besluta om mindre justeringar/erbjudanden som
initieras av Länstrafiken Kronoberg och sker i samband med marknadsföringsinsatser.
Sådana justeringar görs under förutsättning av att kostnaden ryms inom fastställd
budget.
Sven Sunesson, med instämmande av Eva Johnsson, Carl-Olof Bengtsson, Marianne
Nordin, Julia Berg och Tommy Andersson yrkar på ett reviderat förslag innehållande
följande:
Föremålet för en utökad budget är att stärka området Närtrafik. Detta är en verksamhet
som inte bedöms kunna bli fullt utbyggd förrän en bra bit in på 2016. Av denna
anledning bedöms behovet inte finnas att fullt ut finansiera denna satsning med
taxeintäkterna för 2016.
Föreslås därför att genomföra en mindre kraftig skärpning av taxehöjningen för 2016 till
att endast omfatta den slopade sänkningen av taxan på 2-zonsrelationer samt en riktad
försiktig höjning på 8 resp 12 zoner.
Höjning av enkelbiljettstaxan på 8 zoner med 7:- till 110:- samt på 12 zoner, en höjning
med 13:- till 160:-. (Alla priser vuxenbiljett, ordinarie pris. Övriga biljettslag samt
reskassa räknas om efter vedertagen formel).
Ovanstående får effekt på tågresande Alvesta mot länsgräns i öster samt på
genomgående tågresande. Dessa åtgärder bedöms innebära en intäktsförstärkning på
1,5 Mkr gentemot budget (800 tkr för slopad 2-zonssäkning och ca 700 tkr i extra
intäkter på enkelbiljetter).
I övrigt inga andra förändringar på liggande taxeförslag
Förslaget skulle, efter vad länstrafiken bedömer innebära en mindre prismässig negativ
inverkan på kunder i allmänhet.
Då ärendet bereds vidare av regionstyrelsen föreslås att paragrafen blir omedelbart
justerad.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar rekommendera
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
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att fastställa Länstrafiktaxa 2016 i enlighet med föreliggande förslag.
att Länstrafiktaxa 2016 ska gälla från och med söndagen den 13 december 2015 vid
tidtabellskifte i regiontrafiken.



Beslutsunderlag
Missiv - Länstrafiktaxa 2016
Förslag till Länstrafiktaxa 2016
Paragrafen är justerad
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§ 66.

Svar på motion – Utred busstrafik mellan Tingsryd och Emmaboda
15RK854

Beslut
Trafiknämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att utreda förutsättningarna för en busslinje mellan Tingsryd
och Emmaboda.
Sammanfattning
Motionärerna har föreslagit att förutsättningarna för en busslinje mellan Tingsryd och
Emmaboda ska utredas. Detta utifrån att en direktlinje mellan dessa orter avsevärt skulle
förkorta restiden för resenärerna på denna sträcka.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden föreslå att regionstyrelsen
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att utreda förutsättningarna för en busslinje mellan Tingsryd
och Emmaboda.



Beslutsunderlag
Motion - Busstrafik Tingsryd-Emmaboda - missiv
Motion - Utred busstrafik mellan Tingsryd och Emmaboda
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§ 67.

Trafikutveckling Skruv 15RK1389

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören att utreda förslag till förändring av trafikutbud till och från
Skruv.
Sammanfattning
Inför anläggandet av mötesstationen i Skruv har invånarna engagerat sig för en
förbättrad kollektivtrafik och i första hand att tågtrafiken gör uppehåll för på- och
avstigande. Vilket kräver en omfattande investering i plattformar och annan
järnvägsutrustning.
Trafiknämndens presidium, tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten och Lessebo
kommuns ledning, träffade företrädare för Samhällsföreningen den 9 juni och
diskuterade Skruvs förutsättningar.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören att utreda förslag till förändring av trafikutbud till och från
Skruv.
Expedieras till
Trafikdirektör Thomas Nilsson



Beslutsunderlag
Trafikutveckling Skruv - missiv
Trafikutveckling Skruv
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§ 68.

Diskussionsforum Närtrafik
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafikchef Patrik Tidåsen och avdelningschef för Serviceresor Jessica Gunnarsson
redogör för frågor kring uppdraget angående närtrafik för en diskussion i
trafiknämnden.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen/diskussionen till protokollet.
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§ 69.

Anmälningar för kännedom
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera anmälningsärenden till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut av Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2015-06-01 - 201508-31.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera anmälningsärenden till protokollet.
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