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§ 31.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker
12 april kl 9.00.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 32.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse.
Paragrafen är justerad
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§ 33.

Månadsrapport februari 2016 16RK199

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport februari 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den
till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för februari 2016 uppgår sammanlagt till 4,9 miljoner kr.
Prognos för helåret lämnas vid delårsrapport 1 efter mars månads verksamhet. Året har
startat positivt med ett ökat resande.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport februari 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den
till regionstyrelsen för information.
Paragrafen är justerad
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§ 34.

Länstrafiktaxa 2017 16RK555

Beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2017 i enlighet med upprättad handling.
Sammanfattning
Till länstrafiktaxa 2017 föreslås vissa förändringar och justeringar. - Taxan för
enkelbiljett (ordinarie pris) höjs med 1 kr för 1 zon (Växjö Stadstrafik). Taxan för
enkelbiljett för resa i 3-6 zoner höjs med 1 kr per zonsteg (pris för 2 zoner lämnas
oförändrat). Taxan för enkelbiljett för 7 zoners resa höjs med 3 kr, därefter med 5 kr per
zonsteg upp till taktaxa 12 zoner. Även detta år genomförs taxeförändringar i enlighet
med WSP:s rekommendationer – med inga eller blygsamma höjningar på korta sträckor
och större prisjusteringar på längre sträckor. - För Resekort Period höjs priset med 20 kr
per zonsteg för resor mellan 3-5 zoner. För Resekort Period 6-zon, 7-zon samt Län höjs
priset med 30 kr, 40 kr respektive 50 kr. Prissättningen på Resekort Period 1-2 zoner
lämnas oförändrad. - Nattaxa för resa 7-10 zoner höjs med 20 kr till 120 kr. Besöksbiljetten prisanpassas enligt taxehöjning. - Endagsbiljett län höjs med 2 kr till 122
kr för att prismässigt överensstämma med motsvarande Besöksbiljett. - Nya nationella
riktlinjer för enhetlig kategorisering av studerande berättigade till rabatterade
periodprodukter kan komma att införas redan till höstterminen 2016. Länstrafiken
Kronoberg kommer att anpassa periodkortsprodukterna till de nya riktlinjerna.
Vid trafiknämndens sammanträde föredras även WSPs konsultrapport Översyn av
kollektivtrafiktaxorna i Kronobergs län.

Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden rekommendera
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2017 i enlighet med upprättad handling.
Paragrafen är justerad
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§ 35.

Nya resevillkor i Sydtaxan och nya ersättningsnivåer vid försening
16RK672

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att införa gemensamma resevillkor inom Sydtaxan för linjetrafik i Kronobergs län i
enlighet med lag SFS 2015:953, ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer” och
tillämpa ersättningar vid förseningar enligt ovan beskrivna regelverk och oavsett sträcka
för turen.
att uppdra åt Trafikdirektören att fortsätta arbetet med att finna en gemensam
överenskommelse om ersättningsnivåer inom Sydtaxan.
att uppdra åt Trafikdirektören att se över möjligheten att resenärer i framtiden ska
registrera sin resa i perrongvalidator för att ersättning ska kunna utbetalas.
Sammanfattning
En ny lag ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer” (SFS 2015:953) träder i kraft
2016-04-01. Nya resevillkor för resor med Länstrafiken Kronoberg har ställts samman
tillsammans med övriga trafikbolag i sydlänen som täcker in bestämmelser i såväl den
nya lagen som aktuella EG-förordningar. För att skapa tydlighet för kund föreslås en
enhetlig tillämpning av lagen för all linjelagd trafik. Dessutom föreslås nya nivåer för
förseningsersättning, dessa kommer dock att bli olika mellan länen. Kostnaderna
bedöms rymmas inom budget. Resevillkor gäller från och med 2016-04-01.
Förslag till resevillkor bereds vid extra presidieberedning inför trafiknämndens
sammanträde och beslutsunderlag läggs därför till nämnden på sammanträdet.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att införa gemensamma resevillkor inom Sydtaxan för linjetrafik i Kronobergs län i
enlighet med lag SFS 2015:953, ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer” och
tillämpa ersättningar vid förseningar enligt ovan beskrivna regelverk och oavsett sträcka
för turen.
att uppdra åt Trafikdirektören att fortsätta arbetet med att finna en gemensam
överenskommelse om ersättningsnivåer inom Sydtaxan.
att uppdra åt Trafikdirektören att se över möjligheten att resenärer i framtiden ska
registrera sin resa i perrongvalidator för att ersättning ska kunna utbetalas.
Expedieras till
Trafikdirektören
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Paragrafen är justerad
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§ 36.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämndens ledamöter redogör för externa rapporter.
Ordförande Peter Freij redogör för möten angående Öresundstågssamarbetet.
Ann-Charlotte Wiesel rapporterar från styrelsemöte med Svensk Kollektivtrafik.
Paragrafen är justerad
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§ 37.

Aktuella lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter.
Månadsrapport resande och intäkter - Julija Markensten
- Resandeutveckling
- Intäkter buss per trafikslag, biljettslag och försäljningskanal
- Kollektivtrafikbarometern
- Marknadsandel, Mina sidor och hemsidan
Trafikrapport buss - Patrik Tidåsen
- Punktlighet
- Möte med tekniska förvaltningen i Växjö kommun
- Resande till/från Linnéuniversitetet
Trafikrapport tåg - Clas Carlsson
- Öresundståg
- Krösatåg
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Ny representant till resenärsrådet 15RK38

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Fanny Battistutta att representera trafiknämnden i resenärsrådet.
Sammanfattning
Med anledning av att Helena Lagstrand avsagt sin plats i trafiknämnden så behöver
trafiknämnden utse ny representant till resenärsrådet. Föreslås att trafiknämnden utser
Fanny Battistutta att representera trafiknämnden i resenärsrådet.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att utse Fanny Battistutta att representera trafiknämnden i resenärsrådet.
Paragrafen är justerad
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§ 39.

Upphandlingsprinciper – skolskjuts, serviceresor m.fl trafikslag.
15RK74

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna föreslagna förändringar samt att de arbetas in i anbudsunderlaget.
Sammanfattning
Arbetet med upphandlingsunderlaget har bedrivits i parallella arbets- och
presidiegrupper för dels skolskjutstrafik, dels Serviceresor. Arbetet har inriktats på
principfrågor samt förändringar jämfört med nuvarande avtal. Stor enighet har rått
mellan deltagande kommuner. Principerna har eller skall godkännas av båda
presidiegrupperna samt arbetsgrupperna.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna föreslagna förändringar samt att de arbetas in i anbudsunderlaget.
Jäv
Carl-Olof Bengtsson deltar inte i berednig och beslut i ärendet.
Paragrafen är justerad
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§ 40.

Kollektivtrafikens ekonomiska bidrag till samhällsnyttan utredningsuppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag att genomföra utredning angående kollektivtrafikens
ekonomiska bidrag till samhällsnyttan.
Sammanfattning
Föreslås att trafiknämnden ger trafikdirektören i uppdrag att genomföra utredning
angående kollektivtrafikens ekonomiska bidrag till samhällsnyttan som underlag till
framtida budgetarbete.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att ge trafikdirektören i uppdrag att genomföra utredning angående kollektivtrafikens
ekonomiska bidrag till samhällsnyttan.
Expedieras
Trafikdirektören
Paragrafen är justerad
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§ 41.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2016-03-01 -201603-31.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Övriga ärenden
Sammanfattning
Tommy Andersson lyfter fråga om namn på hållplatser och refererar till namn på
hållplatser i Markaryd.
Carl-Olof Bengtsson lyfter fråga kring hållplatsutrop med syntetisk dataröst.
Paragrafen är justerad
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