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Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431
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§ 15. Justering av protokoll
Beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.

Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 16. Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2015-03-06.
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§ 17. Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Helena Lagstrand redogör för möte med Resenärsrådet.
Eva Johnsson rapporterar från möte på SKL 19 februari angående
Sverigeförhandlingen.
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§ 18. Lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för förändrade tider för
nattbusstrafik för förslag till beslut till kommande sammanträde med trafiknämnden.
Sammanfattning
Ansvariga handläggare föredrar aktuella lägesrapporter.
Intäkter och resande under perioden - Thomas Nilsson
- Resandeutveckling buss
- Intäkter buss per trafikslag och biljettslag
- Totala intäkter per försäljningskanal (inkl. tåg)
- Andel och mängd kontanter på bussen
- Kollektivtrafikbarometern
Trafikrapport buss - Patrik Tidåsen
- Statistik gällande klagomål på region- och stadsbuss gällande trafikplanering,
punktlighet samt fordon
- Sommartidtabell
- Nattbussar - konsekvenser av förändrade öppettider på uteställen i Växjö.
I den efterföljande diskussionen lyfts förslag att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda
förutsättningar för förändrade tider för nattbusstrafik för förslag till beslut till
kommande sammanträde med trafiknämnden.
Marknadsföring och kommunikation - Patrik Ohlsson
- Uppföljning av pendlarkampanj
- Färdbeviskontroller
Ekonomi - Ulf Pettersson
- Bokslut 2014 för Länstrafiken Kronoberg
Trafikrapport tåg - Clas Carlsson
- Öresundståg
- Krösatåg
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 19. Yttrande och förslag på övergripande budget och
verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018
14LTK1381
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för
trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.
Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och verksamhetsplan
för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast 2015-03-15 till
regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på budget för denna period.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om genomförande och förankring av
budgetprocessen och senare av beslut av budgetramar.
Sven Sunesson tilläggsyrkar enligt följande: "Trafiknämnden är inte nöjd med
budgetprocessen. Tiden har varit för knapp. Förvaltningen har haft en mycket pressad
arbetssituation och förankringsarbetet har inte hunnits med i partierna. En bättre
process i framtiden är nödvändig."
Carl-Olof Bengtsson yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på Sven Sunessons tilläggsyrkande och Carl-Olof
Bengtsson yrkande om avslag av tillägg och finner att trafiknämnden beslutar enligt
Carl-Olof Bengtssons yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar enligt Sven Sunessons förslag röstar ja.
Den som röstar enligt Carl-Olof Bengtsson förslag röstar nej.
Med 4 ja-röster och 5 nej-röster har trafiknämnden röstat i enlighet med Carl-Olof
Bengtssons förslag.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för
trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
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att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

TN - Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 20172018

Förslag till Trafiknämndens Budget 2016 med flerårsplan - 150305 slutligt förslag

Uppföljningsplan Trafiknämnden 2015_150227 Färdig slutplan

Styrkort Trafiknämnden 2016_150227slutligt förslag
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Voteringslista: §19
Ärende: Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan
2016 med flerårsplan 2017-2018, 14LTK1381
Voteringslist(or)
Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 20172018
Ledamot
Peter Freij(S), ordförande
Helena Lagstrand(V), vice ordförande
Sven Sunesson(C), 2:e vice ordförande
Carl-Olof Bengtsson(S), ledamot
Julia Berg(S), ledamot
Ann-Charlotte Wiesel(M), ledamot
Eva Johnsson(KD), ledamot
Tommy Andersson(M), ersättare
Camilla Ymer(S), ledamot
Resultat

Ja

Nej
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
4

X
5

0
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§ 20. Kollektivtrafik till och från evenemang 15RK42
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa rutiner enligt beslutsunderlag
att beslutet ersätter tidigare beslut fattat i Trafiknämnden § 37/2013-04-03
Sammanfattning
Länstrafiken Kronobergs tidigare beslutade hantering av evenemangstrafik fastställs och
förtydligas med anledning av regionbildningen.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att fastställa rutiner enligt beslutsunderlag
att beslutet ersätter tidigare beslut fattat i Trafiknämnden § 37/2013-04-03

Beslutsunderlag

Kollektivtrafik till och från evenemang

Kollektivtrafik till och från evenemang

Protokoll
Datum: 2015-03-12

§ 21. Skötsel av nya tågstationer 15RK226
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa principer för avtal gällande skötsel av nya tågstationer.
att ge trafikdirektören i uppdrag att teckna avtal med berörda kommuner.
Sammanfattning
I samband med att avtalen mellan Trafikverket och berörda kommuner tecknades,
fastslog att Trafikverket inte svarar för skötsel och underhåll av väderskydden samt att
man heller inte utförde en frekvent tillsyn av stationerna.
Ärendet har sedan diskuterats under en längre tid mellan berörda kommuner och
Regionförbundet och Länstrafiken erhöll uppdraget att försöka hitta en gemensam
lösning.
Den föreslagna lösningen innebär att Länstrafiken nu åtar sig att svara för skötseln av
den nya stationerna, Gemla, Vislanda, Diö, Markaryd, Moheda och Lammhult.
Berörda kommuner svarar för finansieringen av funktionen.
I bilaga 1, avtalsförslag framgår förutsättningarna och i bilaga 2 , stationsskötsel framgår
innehållet i åtagandet. Under förutsättning för ett positiv besked från berörda
kommuner planeras verksamheten att vara igång till sommaren 2015.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att fastställa principer för avtal gällande skötsel av nya tågstationer.
att ge trafikdirektören i uppdrag att teckna avtal med berörda kommuner.

Expedieras till
Trafikdirektören

Beslutsunderlag

Skötsel av nya tågstationer
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Skötsel av nya tågstationer 1
Skötsel av stationerna Gemla Moheda Lammhult Vislanda Diö och Markaryd

Protokoll
Datum: 2015-03-12

§ 22. Uppdrag till trafiknämnden om upphandling av serviceresor,
färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag 15RK74
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören att påbörja upphandling av serviceresor, färdtjänst och
skolskjuts med flera trafikslag.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde 2015-02-11 uppdragit åt trafiknämnden att
initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören att påbörja upphandling av serviceresor, färdtjänst och
skolskjuts med flera trafikslag.

Expedieras till
Trafikdirektören

Beslutsunderlag

Uppdrag från regionstyrelsen till trafiknämnden om Upphandling av serviceresor, färdtjänst och
skolskjuts m fl trafikslag

§37 Uppdrag till trafiknämnden om upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera
trafikslag
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§ 23. Internkontrollplan 2015 för trafiknämnden 15RK308
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2015 för trafiknämnden.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar
till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna
internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. För 2015 har den
tidigare landstingsstyrelsen fastställt en landstingsgemensam internkontrollplan, vars
huvudsakliga inriktning avser intern kontroll av hälso- och sjukvårdens verksamhet,
samt regionövergripande processer. För regionförbundets tidigare verksamhet som
överförs i och med bildandet av Region Kronoberg saknas plan för intern kontroll och
uppföljning för 2015. Föreslås därmed att trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden
och kulturnämnden fastställer interkontrollplaner för 2015 senast den 15 mars 2015.
Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den
omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplanerna 2015 ska senast
ske i december månad 2015 till respektive nämnd och regionstyrelsen.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2015 för trafiknämnden.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2015 för trafiknämnden

Internkontrollplan för Trafiknämnden 2015
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§ 24. Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431 15RK237
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att inte utföra trafiken på linje 431 i egen regi.
Sammanfattning
Hallandstrafiken utför trafiken på linje 431 mellan Lidhult och Unnaryd. Resandet är
lågt, i genomsnitt färre än 1 resenär per avgång. Hallandstrafiken har meddelat att de
kommer att sluta utföra trafiken december 2105 och ställt frågan till Region Kronoberg
om Länstrafiken Kronoberg vill utföra den i egen regi och till egna kostnader.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att inte utföra trafiken på linje 431 i egen regi.

Expedieras till
Hallandstrafiken

Beslutsunderlag

Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431

Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431
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§ 25. Kurser och konferenser
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Peter Freij och Helena Lagstrand att representera trafiknämnden vid
Kollektivtrafikdagen 2015.
Sammanfattning
Kollektivtrafikdagen 2015 arrangeras i Stockholm 6 maj 2015.
http://www.kollektivtrafikdagen.se/
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Peter Freij och Helena Lagstrand att representera trafiknämnden vid
Kollektivtrafikdagen 2015.
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§ 26. Anmälningsärenden
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till trafiknämnden för kännedom:




Svar till Länsstyrelsen avseende anmälan om otillåten kameraövervakning.
Nominering av representant till valberedningen för AB Transitio.
Delegationsbeslut Färdtjänst och riksfärdtjänst
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Beslutsunderlag

Svar på anmälan om otillåten kameraövervakning

