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§ 86.

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
26 oktober 2016.
Paragrafen är justerad
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§ 87.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med kallelse 2016-10-14 och föreslagen ändring.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij föreslår att ärende 13 utgår på grund av sjukdom.
Paragrafen är justerad
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§ 88.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämndens ledamöter redogör för externa uppdrag.
Eva Johnsson, Ann-Charlotte Wiesel och Sven Sunesson rapporter från styrelse- och
årsmöte för Svensk Kollektivtrafik.
Sven Sunesson redogör för möte med Växjö kommun angående ombyggnad av
stationsområdet.
Paragrafen är justerad
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§ 89.

Aktuella lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter. Vid dagens sammanträde
finns inga aktuella lägesrapporter att redovisa.
Paragrafen är justerad
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§ 90.

Delårsredovisning augusti 2016 – Trafiknämnden 16RK1813

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna delårsredovisning augusti 2015 för trafiknämnden och överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Resandeutvecklingen överträffar de beslutade målen. Intäkterna följer budget väl.
Kostnaderna har varit lägre än budgeterat, vilket delvis beror på gynnsam
indexutveckling. Prognosen för året är ett resultat på 16 MKR. Marknadsandelen enligt
Kollektivtrafikbarometern minskade till 10,02 % för perioden september 2015-augusti
2016 jämfört med 11,41 %.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberdning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna delårsredovisning augusti 2015 för trafiknämnden och överlämna den till
regionstyrelsen för information.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Delårsredovisning augusti 2016 – Trafiknämnden
Delårsredovisning för Trafiknämndens verksamhet, augusti 2016, förslag
Paragrafen är justerad
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§ 91.

Månadsrapport september 2016 16RK1823

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport september 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den
till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - september 2016 uppgår sammanlagt till 26,7
miljoner kr. Prognos för helåret 2016 uppgår till 16,0 miljoner kr enligt delårsrapporten
för augusti 2016 (ny prognos skall enligt riktlinjerna inte lämnas i månadsrapport för
september). Både resandet och nöjd kundindex har ökat under året. Kostnaderna har
varit lägre än budgeterat vilket delvis beror på en gynnsam Indexutveckling.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport september 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den
till regionstyrelsen för information.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut trafiknämnden månadsrapport september 2016
TN Månadssammandrag september 2016
Paragrafen är justerad
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§ 92.

Verksamhetsplan för trafiknämnden 2017 16RK1866

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2017.
Sammanfattning
Länstrafiken har arbetat fram förslag på tillämpade mål för kommande verksamhetsår
knutna till de fyra långsiktiga övergripande målbilder som fastställts för Region
Kronoberg. Till varje mål i de olika perspektiven finns definierade centrala styrtal, samt
interna indikatorer som används i verksamhetsuppföljningen.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2017.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsplan för Trafiknämnden 2017
Verksamhetsplan Trafiknämnden 2017
Paragrafen är justerad
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§ 93.

Biljett- och betallösningar
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde lämnas information om projektet Biljett- och
betallösningar av Björn Kamsvåg från Unicon.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 94.

Öresundståg Samverkansavtal 16RK48

Beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att uppdra åt trafiknämndens presidium att sammanställa och avge förslag till yttrande
från regoinstyrelsen.
Sammanfattning
Skånetrafiken har under året initierat frågan om ett nytt samverkansavtal för
Öresundståg. Från Skånes sida finns en stark önskan om att ha en större roll i det
vardagliga arbetet med entreprenörerna (trafik och underhåll) eftersom man upplever
stora kvalitetsbrister. Den bilden delas ej av övriga ägare. Nuvarande samverkansavtal
innehåller möjligheter för ägarna att medverka tillsammans med Öresundståg AB i alla
sammanhang med entreprenörerna. Formellt är det Samverkansorganet som styr
samverkan inom Öresundståg AB. Frågan har diskuterats där ett flertal gånger. En
arbetsgrupp tillsattes i vintras med representanter för samtliga ägare. Det har varit svårt
att uppnå en samsyn i arbetet. På senaste mötet i Samverkansorganet beslöts följande:
att det föreliggande förslaget från arbetsgruppen avseende Samverkansavtal och
Ägardirektiv ska skickas ut på remiss till ägarna att uppdra åt arbetsgruppen kring nytt
Samverkansavtal att administrera remissförfarandet och utifrån inkomna remissvar
jämka samman till färdiga beslutshandlingar att uppmana ägarna att hantera remissen
skyndsamt så att extra bolagsstämma kan hållas i anslutning till Samverkansorganets
möte den 18 november. Arbetsgruppen har nu tagit fram ett gemensamt förslag till
samverkansavtal och ägardirektiv m fl dokument. Den formella remissen går till
respektive region som skall avge ett yttrande senast den 16 november. Remissvaren skall
sedan sammanställas innan de hanteras i Samverkansorganet. Om det då finns en
enighet i förslaget vidtar en lokal beslutsprocess. Respektive fullmäktige skall sedan fatta
beslut om ett nytt avtal. För att spara tid har nu Trafiknämnden möjlighet att avge ett
yttrande till Regionstyrelsen inför deras yttrande till Samverkansorganet.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om aktuellt läge och förutsättningar för nytt
samverkansavtal. Föreslås att uppdra åt trafiknämndens presidium att sammanställa och
avge förslag till yttrande från regionstyrelsen.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden rekommenderar
regionstyrelsen besluta
att godkänna yttrande till förslag till nytt samverkansavtal för Öresundstågstrafiken.
att godkänna yttrande till förslag till nytt ägardirektiv för Öresundståg AB.
att godkänna yttrande förslag till nytt Aktieägaravtal.
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Öresundståg Samverkansavtal
Öresundståg Samarbetsavtal, beslutsunderlag
Samverkansavtal Öresundståg 2016-10-11, förslag
Ägardirektiv 2016-10-11
Aktieägaravtal 2016-10-11
Beskrivning av ansvarsfördelning och uppdrag till Bolaget 2016-10-07, beslutsunderlag
Bolagsordning 2016-10-07
Kostnadsfördelning uppdrag
Avräkning fordonskapacitet Öresundstågstrafiken
Paragrafen är justerad
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§ 95.

Närtrafik regelverk 16RK119

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa regelverk för Närtrafik i enlighet med upprättat beslutsunderlag.
att Närtrafiken ersätter nuvarande kompletteringstrafik samt de tre projekten
Tåganslutning Moheda, Serviceturen Sigfrid samt Närtrafik Ljungby.
att Närtrafiken införs successivt kommun för kommun med start under 2017.
att anropsstyrd stadstrafik i Ljungby ska ersätta den trafik som genom Närtrafik Ljungby
idag utförs inom Ljungby stad.
Sammanfattning
Trafiknämnden vill erbjuda resmöjligheter för alla regionens invånare. Flertalet invånare
har tillgång till tåg eller linjelagd busstrafik. Men de som bor längre från den trafiken ska
erbjudas en anropsstyrd trafik. Det ska vara ett enhetligt koncept i regionen, en
landsbygdsatsning med inriktning främst mot regionens egna ungdomar och äldre.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa regelverk för Närtrafik i enlighet med upprättat beslutsunderlag.
att Närtrafiken ersätter nuvarande kompletteringstrafik samt de tre projekten
Tåganslutning Moheda, Serviceturen Sigfrid samt Närtrafik Ljungby.
att Närtrafiken införs successivt kommun för kommun med start under 2017.
att anropsstyrd stadstrafik i Ljungby ska ersätta den trafik som genom Närtrafik Ljungby
idag utförs inom Ljungby stad.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Närtrafik regelverk
Närtrafik regelverk, beslutsunderlag
Paragrafen är justerad
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§ 96.

Trafikförändringar i busstrafiken
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att genomföra trafikförändringar enligt upprättat beslutsunderlag.
Sammanfattning
I budget 2017 finns beslut om volymförändringar för trafiknämnden. Nämnden har nu
utifrån budget utrett vilka förändringar i busstrafiken som kan göras under 2017.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberednig föreslår att trafiknämnden beslutar
att genomföra trafikförändringar enligt upprättat beslutsunderlag.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Trafikförändringar i busstrafiken
Trafikförändringar i busstrafiken
Paragrafen är justerad
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§ 97.

Regelverk för resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade i Växjö
kommun 16RK1714

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att tillåta att färdtjänstberättigade kostnadsfritt får medföra ledsagare vid resa i
kollektivtrafiken.
Sammanfattning
Sedan flera år tillbaka finns, för färdtjänstberättigade i Växjö kommun, möjligheten att
resa i ordinarie kollektivtrafik enligt devisen ”kollektivtrafik när du kan, färdtjänst när du
måste”. Detta innebär att färdtjänstberättigade kan dra nytta av en särskild rabattering
för sitt resande. Färdtjänstberättigade kan ha olika goda möjligheter att resa på egen
hand. Av denna anledning finns det ibland ett behov av att ha en medföljande ledsagare.
Eftersom det på senare tid kommit att råda oklarheter om huruvida medföljande
ledsagare är ett krav eller möjlighet för den enskilde lyfts ärendet till trafiknämnden för
beslut.
I den efterföljande diskussionen föreslår Sven Sunesson att ändra beslutsformulering till
följande: "att tillåta att färdtjänstberättigade kostnadsfritt får medföra ledsagare vid resa i
kollektivtrafiken".
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att tillåta att färdtjänstberättigade kostnadsfritt och efter eget gottfinnande får medföra
ledsagare vid resa i kollektivtrafiken.
Expedieras till
Växjö kommun



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Regelverk för resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade i Växjö kommun
Regelverk för resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade i Växjö kommun, beslutsunderlag
Paragrafen är justerad
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§ 98.

Kurser och konferenser
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse trafiknämndens presidium att representera trafiknämnden vid presidiekonferens
om kollektivtrafik i Stockholm 22-23 november 2016.
Sammanfattning
SKL arrangerar presidiekonferens om kollektivtrafik i Stockholm 22-23 november.
Föreslås att trafiknämnden presidium utses att representera trafiknämnden.
Paragrafen är justerad
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§ 99.

Delegeringsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2016-08-01 - 201609-30.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 100. Övriga ärenden
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
att uppdra åt trafikdirektören att utreda förutsättningar för busstrafik mellan Markaryd
och Osby.
Sammanfattning
Julbord med bussentreprenörerna arrangeras 6 och 14 december på Kök 11 i Växjö
samt 7 december på Ryssby. Trafiknämndens ordinarie och ersättande ledamöter
erbjuds att delta vid valfritt tillfälle. Arvode utgår inte. Anmälan görs till
nämndsekreterare senast 18 november.
Tommy Andersson lyfter fråga om busstrafik mellan Markaryd och Osby. Föreslås att ge
trafikdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för en sådan busstrafik.
Trafiknämndens sammanträde 8 december flyttas till annat lämpligt datum. Presidiet
bestämmer nytt datum som meddelas nämnden snarast.
Paragrafen är justerad
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