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§ 34

Justering av protokoll

Beslut

Trafiknämnden utser Peter Freij att jämte ordförande att justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden utser Peter Freij att jämte ordförande att justera
protokollet. Justering sker 6 maj.
Paragrafen är justerad
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§ 35

Fastställande av dagordning

Beslut

Trafiknämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2019-04-18.
Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd kallelse
2019-04-18.
Paragrafen är justerad
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§ 36

Drivmedel för bussar (18RGK1655)

Beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämnden har gett trafikdirektören i uppdrag (TN §80/2018) att genomföra
en utredning avseende drivmedel inför förberedelse av trafikupphandling med
trafikstart 2023. Utredningen är gjord av extern konsult och föreligger här för
trafiknämnden, tillsammans med tidigare genomförd utredning och en rapport
kring biogas framtagen av miljöenheten inom regional utveckling, för vidare
diskussion och ställningstagande.
Till trafiknämndens sammanträde och diskussion i detta ärende är fler intressenter
inbjudna.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Drivmedel för bussar
• Drivmedel för bussar Strategier för Region Kronoberg - Trivector 2019
• Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg Inför ny avtalsperiod 2023 Trivector 2017
• Kunskapsunderlag för biogas i Kronobergs län_slutrapport_2019_slutlig
• §80 TN Utredningsuppdrag drivmedel
Paragrafen är justerad
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§ 37

Rapporter från externa uppdrag

Beslut

Trafiknämnden noterar med godkännande informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Ordförande Carina Bengtsson redogör för presidiemöte med kommunstyrelsens
arbetsutskott för Alvesta kommun.
Eva Johnsson redogör för motsvarande möte med Älmhults kommun.
Peter Freij rapporterar från möten med Krösatågs styrgrupp, Öresundstågs
styrelse samt Stambanan.com.
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar med godkännande informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 38

Aktuella lägesrapporter

Beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ansvariga tjänstemän föredrar aktuella lägesrapporter.
Månadsrapport - Trafikdirektör Thomas Nilsson
- Resandeutveckling
- Intäkter per trafikslag
- Kollektivtrafikbarometern
- Användning och besök i reseappen och på hemsidan
- Effekter av nytt sjukresereglemente
Trafikrapport buss - Trafikchef Patrik Tidåsen
- Resandeökning i Växjö stadstrafik
- Punktlighet
- Resande Ljungby - Växjö
Trafikrapport tåg - Upphandlingschef Clas Carlsson
- Upphandling av Krösatågstrafiken
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 39

Månadssammandrag för trafiknämnden
februari 2019 (19RGK67)

Beslut

Trafiknämnden godkänner månadssammandrag februari 2019 för trafiknämnden
och överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari – februari 2019 uppgår sammanlagt till – 1,1
miljoner kr. Prognos för helåret 2019 lämnas i samband med delårsrapporten för
mars. Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken uppgick till 54,0 % för
januari - februari 2019.
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner månadssammandrag februari 2019 för trafiknämnden
och överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Månadssammandrag för trafiknämnden februari 2019
• Trafiknämnden Månadssammandrag 2019-02
Paragrafen är justerad
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§ 40

Förslag till beslut – Delårsrapport mars
2019 Trafiknämnden (19RGK51)

Beslut

Trafiknämnden godkänner delårsrapport mars 2019 för trafiknämnden och
överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Överlag, ser uppfyllanden av måltalen bra ut. Det som sticker ut mest (fast då till
det positiva), är nöjdheten med ”enkelhet att köpa biljetter” som ligger 7
procentenheter bättre än målet för 2019 Även NKI för Serviceresor ligger 3 %
bättre än målvärdet. Dock är det fortfarande för tidigt att bedöma resultatet för
helåret i analysen av målvärdena. Sjukfrånvaron ligger högre än målet för 2019,
dock, lägre än motsvarande period 2018. Länstrafiken har ett antal långtidssjuka
och detta i kombination med övrig sjukfrånvaro, slår igenom i statistiken.
Ekonomi: Intäkterna ligger ca 2,2 miljoner lägre jämfört med budget. Detta beror
till del på att intäkter för sommarlovskorten är medräknade och fördelade över
helår i budgeten, men utfallet är 0, då inga pengar för detta kom regionen tillgodo
2019. Kostnaderna för regionbusstrafiken är ca 1,5 miljoner högre än budget. Vad
detta beror på analyseras för närvarande. Prognosen är ett 0-resultat för 2019.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner delårsrapport mars 2019 för trafiknämnden
och överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2019 Trafiknämnden
• Delårsrapport Mars 2019 Trafiknämnden
Paragrafen är justerad
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§ 41

Erbjudande om sommarlovskort 2019
(18RGK362)

Beslut

Trafiknämnden beslutar att lämna erbjudande till länets kommuner om
sommarlovskort 2019 i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Under 2018 erhöll Länstrafiken Kronoberg 7,3 miljoner kr från Trafikverket
avseende sommarlovskort till ungdomar efter beslut av regeringen. Stödet från
Trafikverket 2018 innebar ca 500 kr per skolungdom med preliminärt beräknat
antal drygt 14 400 ungdomar i Kronobergs län.
På initiativ från en kommun i länet har förfrågan ställts till Länstrafiken om ett
lokalt sommarkortserbjudande till kommunerna 2019. Motivet till detta är bl.a. att
resandeökningen under 2018 sågs som en stor succé samt att inget statligt stöd
kommer att lämnas under 2019.
Föreslås att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden beslutar att lämna erbjudande till länets kommuner
om sommarlovskort 2019 i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
Expedieras till

Länets kommuner
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Erbjudande om sommarlovskort 2019
• Erbjudande till länets kommuner om sommarlovskort 2019
Paragrafen är justerad
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§ 42

Svar på motion – Angående sjukresor med
Linnéan (19RGK317)

Beslut

Trafiknämnden rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed
anses besvarad.
Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att uppdra åt Länstrafiken Kronoberg att
utreda hur hållplatserna för Linnéan bättre kan utformas för att underlätta för
Linnéans resenärer.
Serviceresor var redan uppmärksammade på utmaningen som uppstod på grund
av förändrade restider och började arbeta med en lösning direkt. From 2019-03-25
är aktuell hållplats ändrad/flyttad dit det finns både väntrum och toaletter.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden rekommenderar regionfullmäktige besluta att
motionen därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag

• Förslag till svar på motion Angående sjukresor med Linnéan
• Motion - Angående sjukresor med Linnéan
Paragrafen är justerad
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§ 43

Svar på medborgarförslag – slopad
biljettavgift på tåg Växjö-Alvesta
(19RGK273)

Beslut

Trafiknämnden rekommenderar regionfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående slopad eller reducerad biljettavgift på alla tåg
mellan Växjö och Alvesta har inkommit till Region Kronoberg. Föreslås att
medborgarförslaget avslås med hänvisning till likabehandlingsprincipen i
kommunallagen. Trafiknämnden lämnar yttrande till regionfullmäktige som
behandlar ärendet i juni.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden rekommenderar regionfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

• Förslag till svar på medborgarförslag - slopad biljettavgift på tåg Växjö-Alvesta
• Medborgarförslag - Slopa eller reducera biljettavgift på alla tåg mellan Växjö
och Alvesta_Maskad
Paragrafen är justerad
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§ 44

Skrivelse till trafiknämnden - Besluta om
att färdtjänstresor till vallokal på valdagen
vara kostnadsfria även i
Europaparlamentsvalet (19RGK713)

Beslut

Trafiknämnden beslutar ge färdtjänstberättigade invånare
kostnadsfria färdtjänstresor till vallokal vid europaparlamentsvalet 26 maj 2019.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Sammanfattning

Trafiknämnden har mottagit en skrivelse gällande ett förslag att besluta om
kostnadsfria färdtjänstresor till och från vallokal på valdagen till
Europaparlamentet 26 maj 2019 i likhet med andra val. Intresset hos
kommunerna har efterhörts och den kommun som vill vara med och
subventionera färdtjänstberättigade invånare erbjudes att göra detta.
I den efterföljande diskussionen förtydligas beslutsformuleringen så att det inte
föreligger oklarheter i ansvarsfördelning.
Föreslås att paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden erbjuder kommunerna att subventionera
färdtjänstberättigade invånare färdtjänstresor till vallokal vid
europaparlamentsvalet 26 maj 2019.
Expedieras till

Växjö, Ljungby, Uppvidinge, Tingsryd, Lessebo och Alvesta kommuner
Beslutsunderlag

• Kostnadsfria färdtjänstresor till vallokal vid Europaparlamentsvalet
• Skrivelse till trafiknämnden - Besluta om att färdtjänstresor till vallokal på
valdagen vara kostnadsfria även i Europaparlamentsvalet
Paragrafen är justerad
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§ 45

Biljettprisundersökning 2018 Svensk
Kollektivtrafik (19RGK131)

Beslut

Trafiknämnden noterar informationen om utredningen Biljettprisundersökning
2018 till protokollet.
Sammanfattning

Svensk Kollektivtrafik gör varje år en biljettprisundersökning. Den bifogade
undersökningen avser förhållandena den 1 september 2018 (alltså före
taxeförändringar som länen gjorde i december 2018).
Några jämförelser med Kronoberg:
- Medelpriset i Sverige för enkelbiljetter vuxen en zon (tätort) var 29 kr/resa.
Taxan i Kronoberg var 27 kr/resa.
- Medelpriset i Sverige för periodkort vuxen en zon (tätort) var 621 kr/månad.
Taxan i Kronoberg var 540 kr/månad (månad = 30-dagarskort).
- Medelpriset i Sverige för periodkort vuxen länsgiltighet var 1 369 kr/månad.
Taxan i Kronoberg var 1 240 kr/månad för buss och 1 440 kr/månad för tåg.
Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden noterar informationen om utredningen
Biljettprisundersökning 2018 till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Svensk Kollektivtrafik Biljettprisundersökning 2018
• Svensk Kollektivtrafik Biljettprisundersökning 2018
Paragrafen är justerad
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§ 46

Kust till kust Kalmar - Göteborg
(19RGK636)

Beslut

Trafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att inleda en diskussion med övriga
aktieägare att avveckla Kust till Kust AB och att inleda diskussioner med
grannlänen om giltighet för Länstrafikens färdbevis på Kust till kust.
Sammanfattning

Det finns ett gemensamt bolag, Kust till kust AB som ägs av SJ och Kalmar,
Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Västra Götaland. Bolaget har varit vilande
sedan 2011. Föreslås att en diskussion om att upplösa bolaget inleds.
Tågtrafiken på Kust till kust, Kalmar-Göteborg utförs av SJ. Berörda län köper
platser ombord för sina färdbevis. Avtalet med SJ löper ut i december 2021.
Trafiken utgör en viktig funktion i länet och diskussioner om ett nytt avtal bör
påbörjas.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att inleda en diskussion
med övriga aktieägare att avveckla Kust till Kust AB och att inleda diskussioner
med grannlänen om giltighet för Länstrafikens färdbevis på Kust till kust.
Expedieras till

Trafikdirektör Thomas Nilsson
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Kust till kust Kalmar-Göteborg
• Kust till kust Kalmar-Göteborg - tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 47

Yttrande över inriktningsbeslut avseende
sjukhus i Växjö (19RGK220)

Beslut

Trafiknämnden beslutar att lämna yttrande över inriktningsbeslut avseende
sjukhus i Växjö enligt föreslaget yttrande.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott gav § 12/19 regiondirektören i uppdrag att ta fram
en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet med L-huset och
rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området. En förstudie har genomförts
och vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 april behandlades
denna. Arbetsutskottet beslutade att alla Region Kronobergs nämnder skulle
beredas möjlighet att yttra sig i ärendet.
Föreslås att trafiknämnden lämnar yttrande enligt följande:
"Trafiknämnden har tagit del av remissen med önskemål om eventuella
synpunkter inför beslutet att eventuellt bygga ett nytt sjukhus.
Trafiknämnden har informerats om att samtal förts med
tjänstemannaorganisationen avseende trafik och infrastruktur. Det är viktigt att
Trafiknämnden även fortsättningsvis är involverade i processen, då det kommer
att medföra nya och betydande kostnader för infrastruktur och trafik."

Beslutsunderlag

• §105 RSAU Inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 48

Företrädarskap för trafiknämnden 2019
(18RGK840)

Beslut

Trafiknämnden utser representanter att företräda trafiknämnden och Region
Kronoberg 2019 enligt förslag.
Sammanfattning

Trafiknämnden ansvarar för verksamheten inom Länstrafiken Kronoberg.
Tågtrafiken i Kronobergs län bedrivs i samarbeten med trafikhuvudmännen i
kringliggande regioner. Dessa samarbeten drivs genom bolag (Öresundståg AB)
och genom styrgrupper (Pågatåg och Krösatåg).
En kontinuerlig samverkan bedrivs också i Regionsamverkan Sydsverige och dess
trafikutskott.
Arbetet med linjetrafikupphandlig av busstrafiken har initierats under 2018, för att
förbereda för trafikstart i juni 2023.
Inom samtliga dessa områden föreslås att trafiknämndens presidium företräder
trafiknämnden och Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden utser representanter att företräda trafiknämnden och
Region Kronoberg 2019 enligt tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Företrädarskap för trafiknämnden 2019
• Företrädarskap för trafiknämnden 2019 - tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 49

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2019-03-01 2019-03-31.
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-04-26

§ 50

Övriga ärenden

Beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ordförande Carina Bengtsson lyfter fråga om upphandling av skolskjutsfordon
och ansvaret för kostnader för stripning av dessa bussar.
Paragrafen är justerad

