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§ 1.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Helena Lagstrand att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att utse Helena Lagstrand att jämte ordförande justera protokollet.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Helena Lagstrand att jämte ordförande justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse och föreslaget tillägg enligt nedan.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij föreslår följande tillägg till dagordningen:
- Ärende 17 - Linje 149 Älmhult-Traryd.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2016-01-28.
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Linjesträckning Växjö stadstrafik – linje 9 16RK209

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att köra en extratrafik på linje 9 på stadsdelen Söder i Växjö mellan kl 10 och 14 under
ett år fr o m tidtabellsskiftet 2016-05-08, för att utvärderas under februari 2017 för
eventuell fortsättning.
Sammanfattning
Genom att köra en extra runda på stadsdelen Söder i Växjö kan boende i stadsdelen få
högre tillgänglighet till busstrafiken. Den årliga merkostnaden är 75 000 kr/år för
trafiken samt att övriga resenärer får längre restider, vilket kommer att minska
biljettintäkterna något.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att köra en extratrafik på linje 9 på stadsdelen Söder i Växjö mellan kl 10 och 14 under
ett år fr o m tidtabellsskiftet 2016-05-08, för att utvärderas under februari 2017 för
eventuell fortsättning.



Beslutsunderlag
Linjesträckning Växjö stadstrafik - linje 9 - Missiv
linje 9 på Söder
Paragrafen är justerad
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§ 4.

Svar på medborgarförslag – Lägg om busslinje nr 9 15RK1646

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Tora Asplund har lämnat ett medborgarförslag angående önskemål om mer linjetrafik på
stadsdelen söder i Växjö. Trafiknämnden har beslutat att under ett år fr o m 2016-05-08
prova att köra en extra väg på söder med linje 9 under en period mitt på dagen (kl 1014). Information och körsträcka, hållplatser och avgångstider sköts av Länstrafikens
personal i samband med ordinarie tidtabellsskiften. Extrakostnaden för försöket är
75000 kr. En utvärdering ska göras i februari 2017 som underlag för eventuell
fortsättning på försöket.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Tora Asplund



Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag - Lägg om busslinje nr 9
Medborgarförslag om att lägga om busslinje nr 9
Paragrafen är justerad
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§ 5.

Svar på medborgarförslag – Bussförbindelse till stadsdelen Söder
15RK980

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Barbro Larsson har lämnat ett medborgarförslag angående önskemål om mer linjetrafik
på stadsdelen söder i Växjö. Trafiknämnden har beslutat att under ett år fr o m 2016-0508 prova att köra en extra väg på söder med linje 9 under en period mitt på dagen (kl 1014). Information och körsträcka, hållplatser och avgångstider sköts av Länstrafikens
personal i samband med ordinarie tidtabellsskiften. Extrakostnaden för försöket är
75000 kr. En utvärdering ska göras i februari 2017 som underlag för eventuell
fortsättning på försöket.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Barbro Larsson




Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag - Bussförbindelse till stadsdelen Söder
Medborgarförslag: Bussförbindelse till stadsdelen Söder
§72 Svar på medborgarförslag – Bussförbindelse till stadsdelen Söder.
Paragrafen är justerad
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§ 6.

Rapporter från externa uppdrag
Sammanfattning
Till dagens sammanträde finns inga rapporter från externa uppdrag att notera.
Paragrafen är justerad
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§ 7.

Lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter.
Marknad och försäljning - Julija Markensten
- Kollektivtrafikbarometern
Ekonomi - Ulf Pettersson
- Preliminärt bokslut för 2015
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Budgetprocess 2017 - information 15RK947

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde föredrar ekonomichefen om den fortsatta processen
med Budget 2017-2019.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.


Beslutsunderlag
Budgetprocess 2017 - Information till TN - Missiv
Paragrafen är justerad
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§ 9.

Stärkta rättigheter för kollektivtrafiksresenärer
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Den 1 april 2016 träder den nya lagen Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
ikraft.
Vid trafiknämndens sammanträde lämnas en redogörelse för innehållet i den nya lagen,
hur det ser ut idag och hur det kan bli i framtiden.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 10.

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö - revidering
16RK206

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag på remissversion av kommunalt regelverk för färdtjänst för
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.
Sammanfattning
Trafiknämnden har gett trafikdirektören i uppdrag att se över regelverken för färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen är
nu genomförd och förslag till reviderat regelverk för färdtjänst är klart att skickas ut på
remiss.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag på remissversion av kommunalt regelverk för färdtjänst för
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.
Jäv
Carl-Olof Bengtsson deltar inte i föredragning och beslut i ärendet p g a jäv.



Beslutsunderlag
Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge
och Växjö - revidering
Förslag till reviderat regelverk för färdtjänst
Paragrafen är justerad
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§ 11.

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö - revidering
16RK207

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag på remissversion av kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.
Sammanfattning
Trafiknämnden har gett trafikdirektören i uppdrag att se över regelverken för färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen är
nu genomförd och förslag till reviderat regelverk för riksfärdtjänst är klart att skickas ut
på remiss.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag på remissversion av kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.
Jäv
Carl-Olof Bengtsson deltar inte i föredragning och beslut i ärendet p g a jäv.



Beslutsunderlag
Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd,
Uppvidinge och Växjö - revidering
Förslag till reviderat regelverk för riksfärdtjänst
Paragrafen är justerad
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§ 12.

Öppna jämförelser kollektivtrafik 2015 16RK208

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör på trafiknämndens sammanträde för Öppna
jämförelser kollektivtrafik 2015. Statistik och jämförelser är framtagna av SKL och avser
verksamhet för 2014.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet



Beslutsunderlag
Öppna jämförelser kollektivtrafik 2015
Öppna jämförelser Kollektivtrafik 2015 - presentation
Paragrafen är justerad
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§ 13.

Närtrafik 16RK119

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämnden avser att starta en ny form av anropsstyrd trafik, benämnd Närtrafik,
som ska ersätta dagens kompletteringstrafik. Trafiken ska vara mer omfattande än
dagens anropstyrda trafik och ha ett landsbygdsperspektiv och prioritera ungdomar och
äldre. I regionens budget finns medel avsatta för att starta Närtrafik under andra halvåret
2016.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om tillgänglighet till Närtrafik, aktiva
hållplatser och målpunkter.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Närtrafik - Missiv
Närtrafik
Paragrafen är justerad
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§ 14.

AB Transitio – Justering av bolagsdokument 15RK692

Beslut
Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att godkänna bifogade justeringar av bolagsdokument för AB Transitio avseende
valberedning samt att uppdra åt styrelsens ordförande och regiondirektören att
underteckna bifogade bolagsdokument för AB Transitio.
Sammanfattning
Styrelsen för AB Transitio har översänt förslag till justering av bolagsdokument för AB
Transitio med avseende på förändringar i valberedning för bolagets styrelse.
Bolagsstämman för AB Transitio har beslutat i enlighet med förslaget och översänt
förslag till reviderade bolagsdokument till ägarna.
Med anledning av detta behöver justeringar göras i följande dokument:
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för ägarråd
- Instruktion för valberedning
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden föreslår regionstyrelsen
föreslå regionfullmäktige besluta
att godkänna bifogade justeringar av bolagsdokument för AB Transitio samt att uppdra
åt styrelsens ordförande och regiondirektören att underteckna bifogade bolagsdokument
för AB Transitio.
Expedieras till
Regionstyrelsen



Beslutsunderlag
AB Transitio Justering av bolagsdokument - Missiv TN
Dokumentation gällande ägarförhållanden och avtal för Transitio, förslag till förändringar
Paragrafen är justerad
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§ 15.

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera aktuella delegationsbeslut till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2015-12-01 -201601-31.
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att notera aktuella delegationsbeslut till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Inga kurser eller konferenser är aktuella vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

19

Protokoll
Datum: 2016-02-04

§ 17.

Linje 149 Älmhult-Traryd
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att förändra trafikutbudet på linje 149 till fyra avgångar per dag i anslutning till skoltider
med anledning av avstängning för vägbygge under tidsperioden 2016-04-01 - 2016-1031.
Sammanfattning
En ombyggnad av v 120 mellan Delary och Älmhult planeras med en avstängning under
7 månader under perioden 2016-04-01 - 2016-10-31.
En körning via Pjätteryd ger 20 minuter extra restid vilket ger allvarliga
tidtabellsstörningar.
Föreslås att förändra trafikutbudet på linje 149 till fyra avgångar per dag i anslutning till
skoltider med anledning av avstängning för vägbygge under tidsperioden 2016-04-01 2016-10-31.
Paragrafen är justerad
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§ 18.

Övriga ärenden
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Helena Lagstrand redogör för önskemål från resenärsrådet om tematiska arbetsgrupper
utöver de planerade sammanträdena. Detta önskemål lämnas till regionstyrelsen.
Trafiknämnden avstyrker däremot denna önskan och anser att nuvarande fyra
sammanträden per år är tillräckligt.
Erik Jansson redogör för synpunkter på standard på Öresundstågen. Trafikdirektören
svarar att renoveringar av tågen är planerade.
Ann-Charlotte Wiesel redogör för behovet av stopp i Kronobergs län för
höghastighetstågen.
Paragrafen är justerad
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