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§ 101. 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
16 december.
Paragrafen är justerad
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§ 102. Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2016-12-08 och föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij föreslår tillägg till dagordningen med ärende om Fastställande av
regelverk för Färdtjänst och Riksfärdtjänst.
Paragrafen är justerad
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§ 103. Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Ordförande Peter Freij redogör för presidiekonferens om Kollektivtrafik på SKL.
Fanny Battistutta och Sven Sunesson redogör för konferens Kollektivtrafik Syd.
Paragrafen är justerad
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§ 104. Aktuella lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter.
Rolf Andersson - Kundcenter
Thomas Nilsson - Serviceresor
Patrik Tidåsen - Trafikrapport buss

Paragrafen är justerad
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§ 105. Framtida prissättning av kollektivtrafiken - utredningsrapport
16RK1120

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Med anledning av att samtliga trafikbolag inom Sydtaxan står inför det faktum att
dagens biljettsystem inom några år behöver ersättas av ett nytt till följd av att
leverantörsavtal löper ut, är det angeläget att en taxeutredning genomförs för att utröna
vilka alternativ som står till buds för eventuella framtida förändringar av
prissättningsstrukturer och taxemodeller i Kronobergs län.
Trafiknämnden gav trafikdirektören i uppdrag (§68/2016) att ta fram en utredning av
prissättning och taxemodeller inom kollektivtrafiken i Kronobergs län i syfte att skapa
förutsättningar för fortsatt god intäktssäkring samt samverkansmöjligheter med
grannlänen.
Vid trafiknämndens sammanträde redovisar konsultföretaget Trivector sin analys av
taxesystem samt zon- och prissättningsstruktur för Länstrafiken Kronoberg.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 106. Månadssammandrag oktober 2016 16RK2186

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag oktober 2016 för trafiknämnden samt att överlämna
den till regionstyrelsen för information
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - oktober 2016 uppgår sammanlagt till 27,5
miljoner kr. Prognos för helåret 2016 uppgår till 25,0 miljoner kr. Både resandet och
nöjd-kundindex har ökat under året. Av den totala prognosen för 2016 bedöms 5 800
tkr avse ökade intäkter och 19 200 tkr avse lägre kostnader än budget.
Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden beslutar att godkänna månadssammandrag oktober 2016 för
trafiknämnden samt att överlämna den till regionstyrelsen för information



Beslutsunderlag
Förslag till beslut trafiknämnden månadssammandrag oktober 2016
Trafiknämnden Månadssammandrag oktober 2016
Paragrafen är justerad
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§ 107. Månadsrapport november 2016 16RK2383

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag november 2016 för trafiknämnden samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - november 2016 uppgår sammanlagt till 32,7
miljoner kr. Prognos för helåret 2016 uppgår till 25,0 miljoner kr. Både resandet och
nöjd kundindex har ökat under året. Av den totala prognosen för 2016 bedöms 5 800
tkr avse ökade intäkter och 19 200 tkr avse lägre kostnader än budget.
Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2016 för
trafiknämnden samt att överlämna den till regionstyrelsen för information



Beslutsunderlag
Förslag till beslut trafiknämnden månadsrapport november 2016
Trafiknämnden Månadsrapport november 2016
Paragrafen är justerad
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§ 108. Fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2017 16RK1866

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag till fördelning av trafiknämndens ramar för Budget 2017 i enlighet
med upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har fastställt Budget 2017 vid sitt sammanträde 2016-06-21.
Regionstyrelsen har därefter översänt en uppdaterad preliminär kostnadsram för 2017
till respektive nämnd. Respektive nämnd skall sedan fördela totalramen inom sin
verksamhet. Trafikdirektören har i skrivelse 2016-11-17 lämnat förslag till fördelning av
trafiknämndens ramar för 2017.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag till fördelning av trafiknämndens ramar för Budget 2017 i enlighet
med upprättad skrivelse.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut trafiknämnden fördelning ramar Budget 2017
Fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2017
Paragrafen är justerad
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§ 109. Uppföljning av internkontrollplan för Trafiknämnden 2016 15RK1217

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontroll 2016 samt att överlämna den till
regionstyrelsen.
Sammanfattning
Alla i internkontrollplanen ingående moment har genomförts av kontrollansvariga inom
respektive område.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontroll 2016 samt att överlämna den till
regionstyrelsen.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Uppföljning av internkontrollplan 2016
Uppföljning av genomförd internkontrollplan 2016
Paragrafen är justerad
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§ 110. Internkontrollplan 2017 för trafiknämnden 16RK1331

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2017 för trafiknämnden.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar
till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna
internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. Internkontrollplanen
för 2017 följer i stort planen för innevarande år, dock är ett moment rörande granskning
av utförd levererad kvalitet i tecknade avtal skärpt och konkretiserat samt att ansvar för
kontroll av eventuell budgetavvikelse i månadsrapport är flyttat till trafikdirektören.
Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den
omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplan 2017 ska senast ske
i oktober månad 2017, för efterföljande rapportering till respektive nämnd och
regionstyrelsen.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2017 för trafiknämnden.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Internkontrollplan för trafiknämnden 2017
Intern styrning och kontroll, anvisningar
Paragrafen är justerad
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§ 111. Svar på skrivelse Öresundstågen från Bo Frank, Växjö kommun
16RK2141

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna svaret till Bo Frank, Växjö kommun angående skrivelse om
Öresundstågen.
Sammanfattning
Trafiknämnden har mottagit en skrivelse från Bo Frank, Växjö kommun, i vilken
uttrycks ett missnöje över bristande funktioner och drift av tågen. I svar på skrivelsen
uttrycks att trafiknämnden delar det missnöje över bristande funktioner, som uttrycks i
skrivelsen. Det är också samstämmigt med samtliga övriga Öresundstågsägares
uppfattning. Det är också därför som beslut fattats om ett antal mycket omfattande
åtgärder. Framförallt upprustningen av fordonen samt byggandet av en ny verkstad.
Verkstadskapaciteten i södra Sverige är alldeles för liten i förhållande till antalet tåg.
Trafiknämnden fortsätter att följa arbetet med att säkra funktionaliteten i tågen och
ambitionen är att tillsammans med övriga län, uppnå bättre resultat.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna svaret till Bo Frank, Växjö kommun angående skrivelse om
Öresundstågen
Expedieras till
Bo Frank, Växjö kommun




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på skrivelse Öresundstågen
Förslag på svar på skrivelse - Öresundstågen
Skrivelse- Öresundstågen
Paragrafen är justerad
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§ 112. Framtidens bussar 16RK2092

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda vilket eller vilka drivmedel regionen ska
upphandla för bussarna i nästa linjetrafikupphandling.
att trafikdirektören under andra halvåret 2017 ska presentera utredningen för
trafiknämnden.
att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett elbussförsök med
start i december 2018. Utredningen ska redovisa lämplig linje, nödvändig infrastruktur,
kostnader och bidragsmöjligheter.
Sammanfattning
Utveckling av drivmedel för bussar sker löpande. Val av drivmedel som ska användas i
Länstrafiken Kronobergs bussar under nästa avtalsperiod för linjetrafiken, kan ge långa
ledtider för planering och investeringar. Därför bör arbetet med att utreda drivmedel
sättas igång nu.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om att utreda möjligheten att genomföra ett
elbussförsök och vad som krävs för arrangemang runt omkring för att ha elbusstrafik.
Föreslås att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
elbussförsök med start i december 2018. Utredningen ska redovisa lämplig linje,
nödvändig infrastruktur, kostnader och bidragsmöjligheter.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda vilket eller vilka drivmedel regionen ska
upphandla för bussarna i nästa linjetrafikupphandling.
att trafikdirektören under andra halvåret 2017 ska presentera utredningen för
trafiknämnden.
Expedieras till
Trafikdirektör Thomas Nilsson



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Framtidens bussar
Framtidens bussar
Paragrafen är justerad

15

Protokoll
Datum: 2016-12-14

16

Protokoll
Datum: 2016-12-14

§ 113. Anbudsunderlag skolskjuts/Serviceresor
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde lämnas en redogörelse för principer, krav och
ambitioner gällande anbudsunderlag för upphandling av skolskjuts och Serviceresor.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 114. Trafiknämndens årsplan 2017
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa sammanträdesplan med beredning 2017 för trafiknämnden.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att fastställa sammanträdesplan med beredning 2017 för trafiknämnden.


Beslutsunderlag
Förslag till Trafiknämndens årsplan 2017
Paragrafen är justerad
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§ 115. Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse trafiknämndens presidium att representera trafiknämnden vid Transportforum i
Linköping 10-11 januari 2017.
Sammanfattning
Statens väg- och transportforskningsinstitut bjuder in till Transportforum i Linköping
10-11 januari 2017.
https://www.vti.se/sv/transportforum-2017/transportforum/
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att utse trafiknämndens presidium att representera trafiknämnden vid Transportforum i
Linköping 10-11 januari 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 116. Anmälan om delegationsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2016-10-01 - 201611-30.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 117. Fastställande av regelverk för Färdtjänst och Riksfärdtjänst
Beslut
Trafiknämden beslutar
att ge trafiknämndens presidium i uppdrag att fastställa regelverk för Färdtjänst och
Riksfärdtjänst.
Sammanfattning
Trafiknämnden har gett trafikdirektören i uppdrag att se över regelverken, för färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översyn och en
remissomgång är genomförd och svar har inkommit. Föreslås att ge trafiknämndens
presidium i uppdrag att sammanställa remissförslagen och fastställa regelverk för
Färdtjänst och Riksfärdtjänst.
Paragrafen är justerad
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§ 118. Övriga ärenden
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij önskar trafiknämndens ledamöter och tjänstemän en God jul
och skön ledighet, nämndens ledamöter och tjänstemän tillönskar ordförande
detsamma.
Paragrafen är justerad
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