Protokoll
Datum: 2015-02-04

Trafiknämnden
Tid
Plats

2015-01-29 09:00 – 12:15
Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö

Beslutande ledamöter

Peter Freij (S), ordförande
Helena Lagstrand (V), vice ordförande
Sven Sunesson (C), 2:e vice ordförande
Carl-Olof Bengtsson (S), §§1-10, §§12-14
Carina Engstrand (S)
Julia Berg (S)
Viktor Emilsson (M)
Eva Johnsson (KD)
Marianne Nordin (S), §11 ersätter Carl-Olof Bengtsson (S)
Tommy Andersson (M) ersätter Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Conny Simonsson (S)
Erik Jansson (MP)
Josef Tingbratt (KD)

Övriga närvarande

Patric Littorin Sekreterare
Thomas Nilsson
Patrik Tidåsen
Clas Carlsson
Linda Vingren
Patrik Ohlsson
Ulf Pettersson

Utses att justera

Sven Sunesson

Justeringens plats och tid

Futurum, Växjö , 2015-02-04 13:00

Protokollet omfattar

§1-14

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………..

Justerande

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

……………………………………..

Protokoll
Datum: 2015-02-04

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2015-01-29

Datum för anslags
uppsättande

2015-02-05

Förvaringsplats för
protokollet

Region Kronobergs arkiv

Underskrift

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

ANSLAG/BEVIS

Patric Littorin

Datum för anslags
nedtagande

2015-03-05

Protokoll
Datum: 2015-02-04

ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Lägesrapporter
Länstrafiken Kronoberg - verksamhet och organisation
Rapporter från externa uppdrag
Redovisning Kollektivtrafikbarometer 2014
Årsplan med sammanträdestider 2015 för trafiknämnden (TN) med
presidieberedningar
Delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg
Yttrande och förslag på Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018
Resenärsråd – val av politiska representanter
Evenemangstrafik, policy och rutiner
Krösatågsamarbete - val av politisk representation
Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag
Kurser och konferenser

Protokoll
Datum: 2015-02-04

§ 1.

Val av justerare
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
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§ 2.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning med redovisad förändring enligt nedan.
Sammanfattning
Ärende 15 Anmälningsärenden utgår
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§ 3.

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
Andel kontanter på bussen
Serviceresor och färdtjänst - Linda Vingren







Serviceresor Kronoberg
Antal resor 2014
Telefonstatistik 2014
Barometer för anropsstyrd trafik årssammanfattning 2014
På gång 2015 - IT, översyn av regelverk, närtrafikkonceptet
Trafikrapport Tåg - Clas Carlsson




Öresundståg
Krösatåg
Trafikrapport Buss - Patrik Tidåsen




Tillfälliga skolskjutsar
Fordonsdatorer
Marknadsföring och kommunikation - Patrik Ohlsson




Aktivitetsplan 2015 och målsättningar
Övergripande marknadskommunikation
Ekonomi - Ulf Pettersson
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Bokslutsarbete för 2014
Sammanläggningsbudget 2015
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Protokoll
Datum: 2015-02-04

§ 4.

Länstrafiken Kronoberg - verksamhet och organisation
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för Länstrafiken Kronobergs verksamhet och
organisation.
Förslag till beslut
Förelsås att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 5.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid sammanträdet finns inga externa rapporter att redovisa.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
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§ 6.

Redovisning Kollektivtrafikbarometer 2014 15RK43
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning.
Resultatet för Kronobergs län helåret 2014 presenteras vid trafiknämndens
sammanträde.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

Redovisning Kollektivtrafikbarometer 2014
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§ 7.

Årsplan med sammanträdestider 2015 för trafiknämnden
(TN) med presidieberedningar 15RK33
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa årsplan med sammanträdestider 2015 för trafiknämnden med
presidieberedningar
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige fastställde 2014-11-25 årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, styrelsen, utskott, nämnder och beredningar i Region Kronoberg
2015. Nämndernas ärenden bereds av respektive nämnds presidium enligt reglemente.
Presidierna i landstingsstyrelsen och dåvarande regionstyrelsen har berett förslag till
sammanträdestider för nämndernas presidieberedningar. Trafiknämnden fastställer
sammanträdestider för nämndens presidieberedningar.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att fastställa årsplan med sammanträdestider 2015 för trafiknämnden med
presidieberedningar

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan trafiknämndens presidieberedningar 2015(18137)

Sammanträden 2015 Region Kronoberg trafiknämnd med beredningstider slutlig 141210
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§ 8.

Delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg
14LTK1370
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 33§ kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, åt
en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg att besluta å
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 6 kap. 34 § reglerar
vilka ärenden som inte får delegeras.
Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg reglerar
fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden. Varje
styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att fastställa delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg

Beslutsunderlag

Delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronober

Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvcklingsnämnden,
trafiknämnden och kulturnämnden
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§ 9.

Yttrande och förslag på Budget 2016 med flerårsplan 2017–
2018 14LTK1381
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag, att senast 2015-02-26 ta fram ett förslag på
övergripande budget och verksamhetsplan för trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017
– 2018
Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast 201503-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna
period.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag, att senast 2015-02-26 ta fram ett förslag på
övergripande budget och verksamhetsplan för trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017
– 2018

Beslutsunderlag

Budgetdirektiv 2016 trafiknämnden

Förslag till beslut. Budgetdirektiv Budget 2016 med flerårsplan 2017 - 2018.

Tidplan budgetprocess 2016-2018-150107

Mall budget 2016 med flerårsplan 2017-2018

S V Mp budget 2015 141105

Länstrafiken Kronobergs budget 2015 inkl. Regionfullmäktiges beslut § 26, 2014-05-23

Länstrafiktaxa 2015 inkl. Regionfullmäktiges beslut § 41, 2014-10-10
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§ 10. Resenärsråd – val av politiska representanter 15RK38
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att Resenärsrådet fortsätter i nuvarande form med samma antal representanter från
samma organisationer.
att utse Eva Johnsson och Helena Lagstrand som ordinarie ledamöter och Peter Freij
som ersättare att representera trafiknämnden under perioden 2015-01-29 – 2018-12-31.
Sammanfattning
Resenärsrådet är ett forum med inriktning på äldre och funktionshindrades resor. Syftet
är att utgöra en länk mellan Serviceresor/Länstrafiken och berörda
organisationer/medlemmar. Resenärsrådets representanter är budbärare i respektive
organisation i de frågor som lyfts på mötena. Resenärsrådet har träffats fyra gånger per
år och en representant från Länstrafiken och chef från Serviceresor har medverkat.
Föreslås att trafiknämnden utser Eva Johnsson och Helena Lagstrand som ordinarie och
Peter Freij som ersättare att representera trafiknämnden i Resenärsrådet.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att Resenärsrådet fortsätter i nuvarande form med samma antal representanter från
samma organisationer
att trafiknämnden utser två ordinarie ledamöter och en suppleant att representera
trafiknämnden under perioden 2015-01-29 – 2018-12-31.

Beslutsunderlag

Val av representant till Resenärsråd

Val av politisk representant till Resenärsrådet
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§ 11. Evenemangstrafik, policy och rutiner 15RK42
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att ärendet återremitteras för att vidare förtydliga beslutsunderlaget.
Sammanfattning
Länstrafiken Kronobergs tidigare beslutade hantering av evenemangstrafik fastställs och
förtydligas med anledning av regionbildningen.
Föreslås att ärendet återremitteras för att vidare förtydliga beslutsunderlaget.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att även framgent tillämpa policy för evenemangstrafik i enlighet med beslut taget av
Trafiknämnden § 37 2013-04-03 dock med skillnaden att begreppet ”medlemmar” nu
istället är i regionen ingående kommuner.
att fastställa policy och regler enligt tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag

Missiv Evenemangstrafik

Tjskr Evenemangstrafik

§ 37 Kollektivtrafik till och från arrangemang, Trafiknämndens beslut 2013-04-03 (bilaga till
tjänsteskrivelse)

Kollektivtrafik till och från arrangemang, tjänsteskrivelse till Trafiknämnden 2013-04-03 (bilaga till
tjänsteskrivelse)
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§ 12. Krösatågsamarbete - val av politisk representation 15RK99
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse nämndens presidium att representera Länstrafiken Kronoberg/Region
Kronoberg i Krösatågsamarbetet.
Sammanfattning
Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland,
Blekinge, Kronoberg och Skåne.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att utse nämndens presidium att representera Länstrafiken Kronoberg/Region
Kronoberg i Krösatågsamarbetet.
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§ 13. Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl
trafikslag 15RK74
Beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att uppdra åt trafiknämnden att initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och
skolskjuts m fl trafikslag.
Sammanfattning
Samordnade upphandlingar av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor har genomförts sedan
slutet på 1990-talet. Med vissa variationer har flertalet kommuner i länet deltagit i den
gemensamma upphandlingen av berörda trafikslag.
Huvuddelen av trafiken utgörs av kommunala trafikslag men upphandlingen genomförs
av Länstrafiken i nära samarbete med berörda kommuner.
Ärendet har diskuterats flera gånger i Trafiknämnden under den föregående
mandatperioden. Samsyn har rått om att bibehålla samma upplägg som vid tidigare
upphandlingar.
Upphandlingsansvarig Clas Carlsson redogör för föreslagen tidplan och organisation av
förberedelseprocessen av upphandlingen.
Carl-Olof Bengtsson deltar inte i föredragning och beslut i ärendet på grund av jäv.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att uppdra åt trafiknämnden att initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och
skolskjuts m fl trafikslag.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag

Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag

Protokoll
Datum: 2015-02-04

§ 14. Kurser och konferenser
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
För trafiknämnden anordnas ett utbildningstillfälle kring aktuella kollektivtrafikfrågor i anslutning till nästa sammanträde. Utbildningen hålls 11-12 mars 2015
på Kosta Boda Art Hotel och avser trafiknämndens ordinarie och ersättande ledamöter.

