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§ 73.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att trafiknämnden utser Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker 2016-09-05.
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§ 74.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2016-08-26 och föreslagna tillägg
under Övriga ärenden.
Sammanfattning
Ordförande föreslår följande tillägg under Övriga ärenden:
- Skrivelse till Skånetrafiken och kollektivtrafiknämnden i Region Skåne angående
Öresundstågstrafiken vid Kastrup.
- Personbilstrafik på busstorget vid Växjö resecentrum.
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§ 75.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij rapporterar från följande möten:
- Möte med revisionen, 22 augusti
- Möte i Sydsvensk samverkan, 19 augusti
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§ 76.

Aktuella lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter.
Trafikrapport tåg - Clas Carlsson
- Öresundståg
- Krösatåg
Marknad och försäljning - Julija Markensten
- Lägesrapport
- Nationell app för tjänsteresor
Trafikrapport buss - Patrik Tidåsen
- Stadsmiljöavtal
- Extra trafik Korröfestivalen
- Trafikneddragningar december 2016
- Trafiksatsningar december 2016 och höst 2017
Intäkter och resande - Thomas Nilsson
- Resandeutveckling
- Bokningssystem Serviceresor
- Öresundståg
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§ 77.

Skånetrafiken - ny prissättningsstruktur
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde föredrar Patrik Engfors, pris- och affärsansvarig på
Skånetrafiken, om ny prissättningsstruktur i Skånetrafiken. Informationen berör vilka
förändringar som kommer att äga rum närmare årsskiftet samt vilket
besluts/utredningsunderlag man använt.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 78.

Månadssammandrag för trafiknämnden juli 2016 16RK1542

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag juli 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den
till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - juli 2016 uppgår sammanlagt till 18,2 miljoner kr.
Prognos för helåret 2016 uppgår till 12,0 miljoner kr. En fylligare delårsrapport kommer
att lämnas efter augusti. Året har startat positivt med ett ökat resande. Kostnaderna har
varit lägre än budgeterat vilket delvis beror på gynnsam indexutveckling.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag juli 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den
till regionstyrelsen för information.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut, månadssammandrag juli 2016
Månadssammandrag juli 2016
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§ 79.

Svar på motion – Namnsättning av samtliga bussar i Kronobergs län
16RK1036

Beslut
Trafiknämnden beslutar att rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Bo Frank (M) och Ann-Charlotte Wiesel (M) har i en motion föreslagit att länstrafiken
utvidgar namnsättningen på bussarna så att även bussarna i regiontrafiken blir
namnsatta. I samband med att den nya trafiken rullade i gång i juni 2013 namnsattes
samtliga bussar i Växjö stadstrafik med kända personligheter från länet. Det finns
fördelar med att även namnsätta bussarna i regiontrafiken t.ex. sprids kunskap om
personligheter som präglat länets utveckling och det blir ingen skillnad på en regionbuss
och en stadsbuss i detta avseende. Namnsättningen av regionbussarna innebär ett stort
arbete och medför en kostnad på ca 660 000 kr.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar att
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Beslutsunderlag
Förslag till svar- Namnsättning av samtliga bussar i Kronobergs län
Motion: Namnsättning av samtliga bussar i Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§ 80.

Svar på medborgarförslag – Fria busskort till alla skolungdomar
16RK1104

Beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå medborgarförslag angående fria busskort till alla skolungdomar.
Sammanfattning
Kersti Jormfeldt har lämnat ett medborgarförslag angående fria busskort till alla
skolungdomar som ett led i långsiktig landsbygdspolitik. Eftersom förslaget, så som det
är framställt, kommer att få en avsevärd ekonomisk inverkan på den politiskt beslutade
budgeten samtidigt som det påverkar kommunala angelägenheter, både ekonomiskt och
administrativt, där de fulla implikationerna inte är kända – så rekommenderar
Trafiknämnden att medborgarförslaget avstyrks.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden rekommenderar
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslag angående fria busskort till alla skolungdomar.




Beslutsunderlag
Förslag till svar- Fria busskort till alla skolungdomar
Konsekvensbedömning gratis busskort för ungdomar
Medborgarförslag - Fria busskort till alla skolungdomar
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§ 81.

Utveckling av framtidens resesystem 16RK1362

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören att fullfölja arbetet med framtidens resesystem i enlighet
med upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Det nuvarande betalsystemet (levererat av Cubic) är upphandlat som en totallösning och
avtalet med leverantören går ut år 2020. Dagens betalsystem tillgodoser idag inte
resenärernas behov av information och flexibilitet kring sin resa. Systemet innebär också
en stor risk att efter år 2020 blir dyrt och osäkert att använda pga avsaknad av ytterligare
förlängningsoptioner. För att säkerställa fortsatt drift och framtidssäkring kommer ett
nytt system utvecklas och upphandlas inkrementellt i samverkan med flera grannlän som
ingår i regionsamverkan Sydsverige. Systemet planeras att byggas modulärt och utvecklas
succesivt för att flexibelt kunna anpassas efter såväl nuvarande och tillkommande krav.
Samtrafiken har nyligen utvecklat en nationell standard för försäljning av avläsning av
biljetter som detta system kommer att följa. För att säkerställa kontinuerlig drift och
fullständig intäktssäkring planeras parallell drift av såväl nuvarande och kommande
betalsystem mellan januari 2018 – december 2019. Detta system blir en viktig pusselbit
för att kunna följa utvecklingen och för att nå de mål av resande, täckningsgrad och
kundnöjdhet som finns uppsatta för Länstrafiken Kronoberg.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören att fullfölja arbetet med framtidens resesystem i enlighet
med upprättad skrivelse.
Expedieras till
Trafikdirektör Thomas Nilsson



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Utveckling av framtidens resesystem
Utveckling av framtidens resesystem
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§ 82.

Avveckling av användarföreningen för AScan 16RK1208

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag till avveckling av användarföreningen för AScan i enlighet med
upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Ascans ändamål har varit att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma
ekonomiska intressen genom att stödja medlemmarna i underhåll, utveckling och
användning av ett gemensamt biljettsystem. I samband med bildandet av
Regionsamverkan Sydsverige där alla län ingår som är medlemmar i AScan har en ny
plattform för samarbete skapats. Arbetsgruppen för kollektivtrafik inom
Regionsamverkan Sydsverige består av samma personer som sitter i AScans styrelse, dvs.
VD eller Trafikdirektör. Till arbetsgruppen för kollektivtrafik har fyra undergrupper
bildats som ska jobba med utveckling, teknik, trafik och marknad/försäljning. Eftersom
det nu finns en ny plattform för samverkan i Sydsverige som bland annat ska tillvarata
samma intressen som AScan tidigare gjort är styrelsens förslag att ansvaret för det arbete
som bedrivs inom AScan förs över till arbetsgruppen för kollektivtrafik och att AScan
avvecklas.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag till avveckling av användarföreningen för AScan i enlighet med
upprättad skrivelse.
Expedieras till
AScan



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Avveckling av användarförening för AScan
AScan - avveckling av föreningen
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§ 83.

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2016-06-01 - 201608-31.
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§ 84.

Kurser och konferenser
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse trafiknämndens presidium att delta vid presidiekonferens om kollektivtrafik i
Stockholm 22-23 november 2016.
att utse Erik Jansson att delta vid Processmöte Södra Sverige i Alvesta 25 oktober.
Sammanfattning
- Presidiekonferens om kollektivtrafik i Stockholm 22-23 november 2016
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/presidiekonferensomko
llektivtrafik.9576.html
- Processmöte Södra Sverige SJ i Alvesta 25 oktober
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att utse trafiknämndens presidium att delta vid presidiekonferens om kollektivtrafik i
Stockholm 22-23 november 2016.
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§ 85.

Övriga ärenden
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att tillskriva Skånetrafiken och kollektivtrafiknämnden i Region Skåne angående
Öresundstågstrafiken vid Kastrup samt att godkänna förslag på skrivelse från Sven
Sunesson.
att notera informationen avseende personbilstrafik på busstorget vid Växjö resecentrum
till protokollet.
Sammanfattning
- Skrivelse till Skånetrafiken och kollektivtrafiknämnden i Region Skåne angående
Öresundstågstrafiken vid Kastrup.
Sven Sunesson föreslår att trafiknämnden överlämnar skrivelse till Skånetrafiken
angående brister i Öresundstågstrafiken gällande stopp vid Kastrup.
- Personbilstrafik på busstorget vid Växjö resecentrum.
Sven Sunesson lyfter fråga om olovlig personbilstrafik på busstorget vid Växjö
resecentrum, vilket leder till otrygghet både för busschaufförer och resenärer.
Trafikdirektören lyfter frågan vid möte med representanter för Växjö kommun.



Beslutsunderlag
Öresundståg ska stanna på Kastrup
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