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1.

Justering av protokoll
Förslag till beslut
Trafiknämndens beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.

2.

Fastställande av dagordning

3.

Dialog - Trafiknämnden och revisorerna
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde deltar Region Kronobergs revisorer Carl
Geijer, Gun Lindell, Romeo Pettersson samt revisionschef Vladimir Lolic för en
dialog med trafiknämnden angående revisionens arbete.

4.

Rapporter från externa uppdrag
Sammanfattning
Trafiknämndens ledamöter redogör för externa uppdrag.

5.

Aktuella lägesrapporter
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter.

6.

Månadsrapport april 2016 16RK1019
Förslag till beslut
Utskriftsdatum: 2016-06-09
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Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport april 2016 för trafiknämnden samt att överlämna
den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - april 2016 uppgår sammanlagt till 7,1
miljoner kr. Prognos för helåret 2016 uppgår till 7,5 miljoner kr. Året har startat
positivt med ett ökat resande.


7.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Trafiknämnden månadsrapport april 2016
TN Månadssammandrag april 2016
Månadsrapport maj 2016 - Trafiknämnden 16RK1025
Sammanfattning
Handlingar i ärendet läggs till trafiknämnden vid sammanträdet. Ärendet bereds
vid extra presidieberedning 2016-06-16 kl 8.45.

8.

Svensk Kollektivtrafik
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde föredrar Helena Leufstadius, VD för Svensk
Kollektivtrafik, om organisationens insatser och arbete.

9.

Remissyttrande – Departementspromemoria - Ny lag
om tilläggsavgift i kollektivtrafik,
Näringsdepartementet Dnr N2016/02903/MRT
16RK933
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

Utskriftsdatum: 2016-06-09
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att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Departementspromemoria - Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik,
Näringsdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Trafiknämnden i Region Kronoberg förordar ett
tydligt nationellt regelverk som bidrar till att ge en entydig bild hos den enskilde
för vilka regler som gäller för den som färdas med kollektiva färdmedel. I grund
och botten är de föreslagna lagförändringarna välkomna, men det är angeläget
att i lagförslaget ingående begrepp klarläggs så att det inte föreligger några
missförstånd då det kommer till tillämpning av lagen
Expedieras till
Näringsdepartementet



10.

Beslutsunderlag
Svar på remiss - Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik
Remissvar: Departementspromemoria. Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik
Departementspromemoria. Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik.
Framtida prissättning av kollektivtrafiken 16RK1120
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt Trafikdirektören att låta genomföra en utredning av prissättning
och taxemodeller inom kollektivtrafiken i Kronobergs län i syfte att skapa
förutsättningar för fortsatt god intäktssäkring samt samverkansmöjligheter med
grannlänen.
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.



11.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Framtida prissättning av kollektivtrafiken
Beslutsunderlag - Framtida prissättning av kollektivtrafiken
Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad
självfinansieringsgrad 15RK963
Utskriftsdatum: 2016-06-09
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Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören:
- att genomföra en ny taxe-/zonutredning för att kunna bedöma effekterna av
genomförda åtgärder sedan förra taxeutredningen presenterades 2013 samt att ge
förslag för ett framtida sammanhållet trafiksystem.
- att i projektet ”Framtidens betalsystem” bevaka att det framtida taxesystemet
ger möjligheter till ökade intäkter. - att genomföra kostnads/intäktsanalys av
linjetrafiken avseende 2015.
- att genomföra linjeutvärdering III för den trafik som startades under 2013.
- att lämna en sammanställning och ett åtgärdsförslag till trafiknämnden när de
olika åtgärderna ovan blivit genomförda med inriktningen att målsättningen för
självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till att gälla 60 % år 2025.
- att göra eventuell erforderlig revidering av målsättningen när Budget 2017 –
2019 har fastställts.
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa bifogade målsättning för självfinansieringsgraden för respektive
trafikslag för perioden 2017 – 2019.
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att fastställa att
målsättningen för självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till att gälla
60 % år 2025
Sammanfattning
Följande PM är avfattat med anledning av att Länstrafiken under det gångna året
fått tre uppdrag rörande verksamhetens självfinansieringsgrad. Dessa tre uppdrag
är snarlika och dokumentet syftar till att klargöra innebörden av de tre
uppdragen som länstrafiken fått, och vilken betydelse det har för verksamheten.
Uppdragen har olika tidsperspektiv, omfattning och kräver olika åtgärder.




12.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - PM Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad självfinansieringsgrad
PM Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad självfinansieringsgrad
§54 TN 2015 Långsiktig strategi för en ökad täckningsgrad, beslut att ge Trafikdirektören i
uppdrag att utarbeta förslag

Kurser och konferenser

Utskriftsdatum: 2016-06-09
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13.

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2016-05-01
-2016-05-31.

14.

Övriga ärenden

Utskriftsdatum: 2016-06-09
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1019
Handläggare: Ulf Petersson
Datum: 2016-05-14

Trafiknämnden

Månadsrapport april 2016

Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport april 2016 för trafiknämnden samt att överlämna
den till regionstyrelsen för information

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - april 2016 uppgår sammanlagt till 7,1
miljoner kr.
Prognos för helåret 2016 uppgår till 7,5 miljoner kr.
Året har startat positivt med ett ökat resande.

Bakgrund

Peter Freij
Ordförande Trafiknämnden

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Månadsrapport april 2016 för trafiknämnden
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Resultatuppföljning per bas/delenhet
Månad: Januari – April 2016

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

12 mån

2016

Budgetavv

Länstrafikens
Kansli

-8 416

-9 257

840

-23 291

-29 095

0

Teknik och
omkostnader

-7 078

-7 416

338

-19 645

-23 317

600

Marknadsföring

-2 091

-2 526

435

-6 594

-8 475

0

Utredningsuppdrag

-36

-361

326

-382

-1 250

0

Regiontrafik

-36 573

-38 000

1 427

-110 800

-114 000

1 200

Växjö stadstrafik

-20 804

-19 200

-1 604

-61 026

-65 500

0

-290

-467

177

-968

-1 400

0

Krösatåg Nord

-5 207

-6 060

853

-14 488

-18 180

1 200

Krösatåg Syd

-10 873

-10 567

-306

-30 384

-31 700

-1 500

Öresundståg

505

-3 687

4 192

-4 031

-11 060

6 000

Pågatåg

-498

-567

69

-1 494

-1 700

0

-4

0

-4

-4

0

0

Anropsstyrd
trafik

-742

-800

58

-2 580

-4 000

0

Serviceresor

-67

-67

0

-566

-455

0

Sjukreseadministration

0

0

0

29

0

0

Färdtjänstavdelning

-2

-2

0

-19

-61

0

Abonnerad
skolskjuts

264

0

264

509

0

0

Totalsumma

-91 910

-98 976

7 065

-275 736

-310 193

7 500

Resultaträkning
(tkr)

Älmhults
stadstrafik

Vidarefakturering
tågtrafik
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Kommentar:
Periodens resultat är 7 065 tkr bättre än budget. De största positiva avvikelserna gentemot
budget är Regiontrafik buss 1 427 tkr och Öresundståg 4 192 tkr. De enda negativa avvikelserna
gentemot budget är Växjö stadstrafik med – 1 604 tkr och Krösatåg Syd med – 306 tkr.
Resultatet för Växjö stadstrafik har följt budgeten väl under perioden januari – mars. Tyvärr var
intäktsbudgeten i april lite väl optimistiskt periodiserad varför april hamnar med ett underskott,
resultatet för helåret bedöms dock fortfarande klara budget.
Prognosen för helåret är ett positivt resultat med 7 500 tkr bättre än budget. De största positiva
avvikelserna gentemot budget bedöms bli Regiontrafik buss 1 200 tkr, Krösatåg Nord 1 200 tkr
och Öresundståg 6 000 tkr. Den enda negativa avvikelsen gentemot budget bedöms bli
Krösatåg Syd med – 1 500 tkr. Av den totala prognosen på 7 500 tkr bedöms 300 tkr avse ökade
intäkter och 7 200 tkr lägre kostnader än budget. Årsprognosen kommer att revideras i
samband med månadsrapporten för maj.
Resandet för perioden maj 2015 – april 2016 ökade med 2,7 % för regiontrafiken och 5,6 % för
Växjö stadstrafik jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Antalet sålda periodkort tåg för perioden maj 2015 – april 2016 ökade med 14,8 % jämfört med
samma period tidigare år.
Samlat betyg för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 69 % för perioden
maj 2015 – april 2016 vilket var oförändrat med samma period tidigare år. Målvärdet för 2016 är
68 %.
Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern minskade till 10,31 % för perioden maj 2015
– april 2016 jämfört med 12,16 % för samma period tidigare år. Tyvärr är
Kollektivtrafikbarometerns beräkning av marknadsandelen enskilda månader lite ryckig, vid
delårsrapporten i mars var motsvarande siffror 11,66 % för perioden april 2015 – mars 2016
jämfört med 11,08 % för samma period tidigare år.
Totalt antal medlemmar i april 2016 på Mina Sidor var 34 422 medlemmar jämfört med 30 174
medlemmar i april 2015, en ökning med 14,1 %.
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Självfinansieringsgrad per trafikslag
Trafikslag

Öresundståg

Intäkter tkr
jan-apr 2016

Kostnader
tkr
jan-apr
2016

%
jan-apr
2016

Jämförel
se %
Bokslut
2015

Jämförelse
%
Budget
2016

%
Prognos
2016

37 305

36 800

101,4% 96,8%

91,0% 95,7%

482

772

62,4% 59,4%

46,2% 46,2%

Regiontrafik
buss

29 367

65 940

44,5% 43,5%

43,3% 43,8%

Växjö stadstrafik

14 660

35 464

41,3% 39,3%

37,6% 37,6%

3 867

9 074

42,6% 41,4%

40,4% 42,0%

174

672

25,9% 25,9%

23,6% 23,6%

3 184

14 057

22,7% 23,8%

23,9% 22,2%

89 039 162 779

54,7% 53,6%

51,9% 52,6%

Älmhults
stadstrafik

Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA
Kommentar:

Året har startat med ett bra resande vilket återspeglas i relativt goda intäkter.
Vintermånader innebär dock alltid en högre självfinansieringsgrad än sommarmånader.
Prognosen för året är en total självfinansieringsgrad på 52,6 % jämfört med Bokslut 2015 på
53,6 % och Budget 2016 på 51,9 %.
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Sjukfrånvaro Trafiknämnden (i procent av ordinarie arbetstid)
JAN - APRIL 2016
Centrum

LTR Länstrafiken
Gemensamt

Totalt

Kvinnor

JAN - APRIL 2015
Män

Totalt

Kvinnor

Män

2,5

2,2

2,7

2,8

3,0

2,5

UTR
Uppdragsverksamhet
Trafik

12,8

16,6

1,0

9,5

10,8

3,0

TN Trafiknämnd tot.

6,5

9,4

2,3

5,4

7,0

2,6

Region Kronoberg tot.
Kommentar:
Siffrorna i tabellerna avser sjukfrånvaron för perioden december - mars som regleras vid lönen i
januari - april. Då organisationen inte fanns i sin nuvarande form innan 2015 så omfattar
statistiken för 2015 bara tre månader.
Sjukfrånvaron för UTR Uppdragsverksamhet Trafik (Serviceresor och Färdtjänst) ligger
fortfarande på en relativt hög nivå, bl.a. beroende på flera långtidssjukskrivningar men även
ökad korttidsfrånvaro.
Utvecklingen kommer att analyseras månadsvis framåt.
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Remissyttrande – Departementspromemoria - Ny lag om
tilläggsavgift i kollektivtrafik, Näringsdepartementet Dnr
N2016/02903/MRT 16RK933
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 16RK933
Handläggare: Patrik Ohlson,
Datum: 2016-05-25

Trafiknämnden

Remissyttrande – Departementspromemoria - Ny lag om
tilläggsavgift i kollektivtrafik, Näringsdepartementet Dnr
N2016/02903/MRT

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Departementspromemoria - Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik,
Näringsdepartementet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Trafiknämnden i Region Kronoberg förordar ett tydligt nationellt regelverk som
bidrar till att ge en entydig bild hos den enskilde för vilka regler som gäller för den
som färdas med kollektiva färdmedel. I grund och botten är de föreslagna
lagförändringarna välkomna, men det är angeläget att i lagförslaget ingående
begrepp klarläggs så att det inte föreligger några missförstånd då det kommer till
tillämpning av lagen

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Departementspromemoria - Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik,
Näringsdepartementet Dnr N2016/02903/MRT
Remissyttrande över – Departementspromemoria - Ny lag om
tilläggsavgift i kollektivtrafik

Sida 1 av 1
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Remissyttrande
Diarienr: 16RK933
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2016-05-24

Region Kronoberg, Länstrafiken
351 88 VÄXJÖ

Remissyttrande – Departementspromemoria. Ny lag om
tilläggsavgift i kollektivtrafik, Näringsdepartementet
16RK933

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Trafiknämnden i Region Kronoberg förordar ett tydligt nationellt regelverk som
bidrar till att ge en entydig bild hos den enskilde för vilka regler som gäller för den
som färdas med kollektiva färdmedel. I grund och botten är de föreslagna
lagförändringarna välkomna, men det är angeläget att i lagförslaget ingående
begrepp klarläggs så att det inte föreligger några missförstånd då det kommer till
tillämpning av lagen.
Synpunkter
Allmänna bestämmelser:
När det gäller begreppet ”allmänna avtalsvillkor” som används i lagförslaget finner
vi det angeläget att utröna huruvida detta att likställa med begreppet resevillkor.
Vidare föreslås en förändrad vokabulär från biljett till färdbevis, då det senare är
mer heltäckande.
När det gäller begreppet ”Transportör” finner vi att det saknas definition av vem
som är att anse som varande transportör – den utförande parten eller den
upphandlande parten när det gäller trafik finansierad av det allmänna.
Anmälningsskyldighet och tillsyn:
I lagförslaget finner vi att det råder en oklar skrivning när det gäller rollfördelning
mellan Transportstyrelsen och den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör
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Framtida prissättning av kollektivtrafiken 16RK1120
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1120
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2016-05-18

Trafiknämnden

Framtida prissättning av kollektivtrafiken

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt Trafikdirektören att låta genomföra en utredning av prissättning och
taxemodeller inom kollektivtrafiken i Kronobergs län i syfte att skapa
förutsättningar för fortsatt god intäktssäkring samt samverkansmöjligheter med
grannlänen.

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.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1120
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2016-05-18

Taxeutredning länstrafiken
Bakgrund
Samarbetet mellan länstrafikbolagen i Sydsverige grundar sig i det s k
Sydtaxesamarbetet som har sitt ursprung i upphandlingen av ett gemensamt
biljettsystem som togs i bruk 2009, och fick extra kraft genom starten av Öresundståg
i länstrafikbolagens regi samma år.
Sydtaxan är ett överenskommet sätt att prissätta och ställa ut färdbevis för buss och
tågresor och bygger på en modell för adderad zontaxa, där respektive huvudman själv
beslutar om zonpriser i det egna länet men där övergripande produkter som 30-dagars
periodkort och biljetter som kan betalas med en förladdad reskassa är gemensamma
överenskommelser.
Sydtaxan används idag inom följande länstrafikbolag: Skånetrafiken, Blekingetrafiken,
Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik och Kalmar
Länstrafik. Vidare används samma prissättningsprincip för resor över Öresund till
Köpenhamn/Själland och till Öresundstågsdestinationen Göteborg C.
Alla sex länen använder taxesystem med ytzoner. Zonstrukturen har emellertid helt
olika uppbyggnad i de olika länen – där Jönköpings län avviker med mycket stora
zoner som infördes 2015.
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. I
samband med detta skifte kommer flera av trafikbolagen att genomföra förändringar i
sin prissättning och Skånetrafiken har redan aviserat att så kommer att ske redan i
december 2016.

Ärendet
Med anledning av ovanstående 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 som samtidigt också
innebär fortsatt goda samverkansmöjligheter för resor mellan grannlänen och en
fortsatt god intäktssäkring av trafiken.
Det bedöms vara av stor vikt att bedöma hur föreslagna (och nyligen genomförda)
förändringar i grannlänen påverkar prissättning av det länsgränsöverskridande
resandet mot bakgrund av den omfattande inpendlingen som sker till Kronobergs län.
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Trafiknämnden

PM Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad
självfinansieringsgrad

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören:
- att genomföra en ny taxe-/zonutredning för att kunna bedöma effekterna av
genomförda åtgärder sedan förra taxeutredningen presenterades 2013 samt att ge
förslag för ett framtida sammanhållet trafiksystem.
- att i projektet ”Framtidens betalsystem” bevaka att det framtida taxesystemet ger
möjligheter till ökade intäkter.
- att genomföra kostnads/intäktsanalys av linjetrafiken avseende 2015.
- att genomföra linjeutvärdering III för den trafik som startades under 2013.
- att lämna en sammanställning och ett åtgärdsförslag till trafiknämnden när de
olika åtgärderna ovan blivit genomförda med inriktningen att målsättningen för
självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till att gälla 60 % år 2025.
- att göra eventuell erforderlig revidering av målsättningen när Budget 2017 – 2019
har fastställts.
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att fastställa bifogade målsättning för självfinansieringsgraden för respektive
trafikslag för perioden 2017 – 2019.
Föreslås att trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå
regionfullmäktige
att fastställa att målsättningen för självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken
fastställs till att gälla 60 % år 2025

Sammanfattning
Följande PM är avfattat med anledning av att Länstrafiken under det gångna året
fått tre uppdrag rörande verksamhetens självfinansieringsgrad. Dessa tre uppdrag
är snarlika och dokumentet syftar till att klargöra innebörden av de tre uppdragen
som länstrafiken fått, och vilken betydelse det har för verksamheten. Uppdragen
har olika tidsperspektiv, omfattning och kräver olika åtgärder.
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Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör
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Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad
självfinansieringsgrad
PM 2016-05-20

Uppdrag
Länstrafiken har under det gångna året fått tre uppdrag rörande verksamhetens
självfinansieringsgrad. Dessa tre uppdrag är snarlika - dock inte identiska – och det
är väsentligt för beslut och avvägningar som behöver göras i det fortsatta arbetet,
att involverade parter har bilden klar för sig vad uppdragen innebär.
Uppdrag 1:
Trafiknämnden gav 2015-06-24 (§ 54) ”trafikdirektören i uppdrag att utarbeta
förslag till en långsiktig strategi för att öka täckningsgraden”.
Uppdrag 2:
I den av Regionfullmäktige 2015-11-25 fastställda budgeten (§ 177) uttrycks
följande: ” Genom ett ökat resande inom nuvarande utbud är målet under en
femårsperiod uppnå 60 % finansieringsgrad. Trafiknämnden ges ett särskilt
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur vi kan nå dit”.
Uppdrag 3:
I länstrafikens verksamhetsplan för innevarande år finns en handlingsplan att det
fr.o.m. Budget 2017-2019 ska fastställas mål för självfinansieringsgraden för varje
enskilt trafikslag.

Bakgrund
Detta dokument syftar till att klargöra innebörden av de tre uppdragen som
länstrafiken fått, och vilken betydelse det har för verksamheten.
Det förstnämnda uppdraget handlar om en långsiktig strategi, och med detta avses
till 2025 vilket är det år dit det antagna Trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig.
Det andra uppdraget sträcker sig fram till 2020 när man tolkar uppdraget
bokstavligt. Dock bör det poängteras att budgetdokumentet där skrivningen finns i
sig inte sträcker sig längre än till och med 2018. Dessutom finns det anledning att
notera skrivningen om nuvarande utbud; ska detta uppfattas som att ett nytt utbud
inte är önskvärt så går det stick-i-stäv med Trafikförsörjningsprogrammet.
Alternativt så är avsikten att ett nytt utbud budget- och bokföringsmässigt bör
särredovisas, något som inte är praktiskt möjligt.
Det tredje uppdraget ska träda i kraft fr.o.m. budgetarbetet 2017-2019, och då
detta redan är påbörjat så har dessa mål beräknats – och dessa indikationer kan ses
längre fram i dokumentet. Det bör poängteras att till dess att budgeten för 2017 2019 är beslutad så finns det ett stort mått av osäkerhet i siffrorna eftersom
verksamheten är beroende av vilka medel som tilldelas.
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Definitioner
I uppdragen används två begrepp; täckningsgrad samt finansieringsgrad. Med
dessa avses i hur stor andel i förhållande till den totala trafikkostnaden som
verksamheten finansieras av trafikintäkter snarare än bidrag. Annorlunda uttryckt
kan det beskrivas som fördelningen av kostnaden för en given resa i
kollektivtrafiken uppdelad i biljettintäkter och skattefinansiering. Fortsättningsvis i
dokumentet kommer begreppet självfinansieringsgrad att användas för att åsyfta
detta. Dels för att det är detta begrepp som genomgående används i
verksamhetsplaner och liknande, och dels för att det är ett bättre begrepp att
använda i en bidragsfinansierad verksamhet.
Självfinansieringsgraden som avses är ett snittvärde som omfattar all linjetrafik. De
olika trafikslagen stadstrafik, regionbuss och tåg (Öresundståg, Krösatåg och
Pågatåg) är till sin karaktär ganska olika även om den totala resandevolymen i det
närmaste är fördelad i tre likformiga delar mellan trafikslagen. Kostnaderna kan
beskrivas utslaget per personkilometer (d.v.s. fördelat på den sträcka som
transportarbetet utförs med passagerare) eller utslaget per resa (och då i praktiken
per passagerare oavsett reslängd).
Självfinansieringsgrad och införande av ny trafik
Enligt Länstrafikens budgetförslag 2017-2019 som i sin tur vilar på målsättningar i
trafikförsörjningsprogrammet så kommer självfinansieringsgraden fr.o.m. nästa år
att påbörja en ökande trend efter flera år av sjunkande värden. Eftersom
verksamheten är underskottsfinansierad med en huvudman så vilar alla kostnader
mot den beslutade regionbudgeten. Ökningstakten från 2016 i nedanstående graf
kan bli kraftigare om Regionfullmäktige beslutar om förändringar i
budgetförslaget.
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Sedan målsättningen om en självfinansieringsgrad på minst 50 % infördes efter
Regionfullmäktiges beslut i oktober 2011 har länstrafiken varje år uppnått målet.
Självfinansieringsgraden uppgick till 53,6 % för 2015.
Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 beräknas
självfinansieringsgraden 2019 uppgå till 52,5 %.
På kort sikt bedömer vi det inte som möjligt att kunna infria uppdrag 2, d.v.s. att
på kortare sikt fram till år 2020 uppnå en självfinansieringsgrad på 60 %.
År

Intäkter
MKR

Kostnader
MKR

Självfinansieringsgrad
%

2015

256,0

477,8

53,6%

2014

252,8

457,3

55,3%

2013

234,8

408,2

57,5%

Det finns flera anledningar till den sjunkande självfinansieringsgraden mellan 20122015. Det gjordes en mängd förändringar under perioden; dels startades det ny
tågtrafik från nya stationslägen på flera platser i länet och dessutom så påbörjades
ett nytt trafikavtal för busstrafiken med nya fordon och ett nytt linjetrafikutbud
innehållande kraftiga trafikökningar i såväl Växjö Stadstrafik som i Regiontrafiken.
Kostnadsläget i Växjö stadstrafik ökade markant på grund av biogassatsningen.
Speciellt för den nya tågtrafiken (Krösatåg Syd och Pågatåg) bör det poängteras att
när ny trafik tillförs så tar det vanligen lite tid innan resandet kommer upp på en
stabil nivå.
Som en jämförelse kan vi använda oss av resultatet för 2012, då
självfinansieringsgraden befann sig på den nivå som efterfrågas politiskt.
I bokslutet för 2015 hamnade den genomsnittliga självfinansieringsgraden på 53,6
%. Det skiljer alltså ca sju procentenheter för att nå upp över 60 % och det
motsvarar en ökning på 13-14 %.
År 2012 var det sista året som region- och stadsbusstrafiken helt bedrevs enligt det
förra upphandlade trafikavtalet. Sedan dess har det skett stora förändringar i den
utförda trafiken vilket påverkat resandeutvecklingen positivt i hög utsträckning och
skapat nya kollektiva resmöjligheter på flera platser i länet.
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Några nyckeltal med procentuell utveckling redovisas nedan:
Antal miljoner resor linjetrafik
Produktion linjetrafik, tusen
km
Antal personkilometer,
linjetrafik
Nettokostnad, Mkr

2012
7,6
12 272

2015
9,2
14 231

Ökning %
21 %
15,9 %

211,3

253,3

19,9 %

199,6

271,7

36,1 %

Av ovanstående kan vi sluta oss till att antalet resor procentuellt sett ökat mer än
det tillförda trafikutbudet samt att antalet resor både i absoluta tal och utslaget per
invånare samt antalet personkilometer ökar mer än linjetrafiksproduktionen. Detta
har dock skett mot att nettokostnaderna för verksamheten ökat med mer än en
tredjedel.

Antal resor/invånare linjetrafik
Nettokostnad/invånare, kr
Nettokostnad/resa i linjetrafik

2012
41
1 074
26

2015
48
1 420
30

Ökning %
17,1 % %
32,2 %
15,4 %

Ökningen av nettokostnad utslagen per invånare i länet har även den stigit med en
tredjedel – men räknat per resa är ökningstakten bara hälften så stor – detta
eftersom resandet totalt sett ökat.
Totalintäkterna i linjetrafiken har ökat från 221 Mkr år 2012 till 256 Mkr år 2015 –
vilket är en ökning med 15,8 %. Skulle samma självfinansieringsgrad behållits
skulle det rymmas inom en kostnadsvolym på ca 425 Mkr. Så är dock inte fallet,
utan kostnaderna för linjetrafiken uppgick 2015 till 478 Mkr, vilket innebär en
ökning med ca 31 % från 363 Mkr.
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Nuläge självfinansieringsgrad samt beräknad utveckling
per trafikslag:
Växjö Stadstrafik

Bakgrund och nuläge

Växjö stadstrafik har bedrivits i Länstrafikens regi sedan Länstrafiken bildades
1980. I det tidigare trafikavtalet utfördes trafiken i mindre skala med 23 fordon vid
starten 2004 och 27 fordon vid avtalsslutet 2013.
Efter genomförd trafikupphandling utförs trafiken i Växjö stadstrafik sedan
augusti 2013 med 37 fordon i ett tioårigt avtal. Förutom att antalet fordon och
antalet turer ökades kraftigt i samband med trafikstarten 2013 så ökade även
kostnaderna betydligt p.g.a. den biogassatsning som genomfördes. Satsningen
innebar ökade kostnader både för drivmedel, fordon och ny fordonsdepå.
Bruttokostnaden ökade från 55,4 MKR 2012 till 99,8 MKR 2014, en ökning med
80 % medan trafikintäkterna ökade från 30,2 MKR 2012 till 37,9 MKR 2014, en
ökning med 25 %. Därmed sjönk självfinansieringsgraden från 54,5 % 2012 till
37,9 % 2014.
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Resandet uppgick 2015 till 3,3 miljoner resor vilket är en ökning sedan 2012 med
23,5 %.
Självfinansieringsgraden 2015 uppgick till 39,3 %. Självfinansieringsgraden sedan
starten 1980 har pendlat mellan 37,9 % som lägst (2014) och 81,0 % som högst
(2001).
Intäkterna de senaste åren ser ut så här:
Växjö stadstrafik
2015
2014
2013

Intäkter
MKR
39,9
37,9
31,8

Intäktsfördelningen under 2015 var enligt följande:
Periodkort

38 %

Enkelbiljetter

23 %

Reskassa

36 %

Skolkort

3%

Framtid

Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 planeras ytterligare 5 fordon
att sättas i trafik under perioden (1 fordon september 2017, 2 fordon september
2018, 2 fordon september 2019).
Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 beräknas
självfinansieringsgraden 2019 uppgå till 39,5 % jämfört med 39,3 % 2015.
I takt med att Växjö stad ökar sin befolkning måste Växjö stadstrafik successivt
anpassas. Nya bostadsområden Bredvik och Bäckaslöv beräknas tillkomma under
perioden.
I taxeförslaget 2017 är förslaget att enkelbiljettpriset ökar från 26 kronor till 27
kronor medan periodkortspriset föreslås vara oförändrat.
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Älmhults stadstrafik

Bakgrund och nuläge

Älmhults stadstrafik startade i november 2012 i mindre skala. Fr.o.m. juni 2013
bedrivs Älmhults stadstrafik med 1 linjetrafikfordon i ett tioårigt avtal. Resandet är
gratis för allmänheten eftersom Älmhults kommun erlägger biljettintäkterna till
Länstrafiken. Resandet ökade markant under 2015 och därmed steg
självfinansieringsgraden till 59,4 %.
Ända sedan starten har det varit diskussioner om vilken linjesträckning som är
optimal. Möjligheterna till större linjeförändringar är dock begränsade så länge
trafiken utförs med 1 fordon.
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Intäkterna de senaste åren ser ut så här:
Älmhults
stadstrafik
2015
2014
2013

Intäkter
MKR
1,4
0,9
0,8

Framtid

Linjesträckningen förändrades marginellt i december 2015. Intäktsutfallet 2015
översteg budget rejält. Utvecklingen bevakas för att se om resande- och
intäktsnivån från 2015 är bestående.
Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 beräknas
självfinansieringsgraden 2019 uppgå till 46,5 %. Är utvecklingen från 2015
bestående så kan självfinansieringsgraden 2017 – 2019 höjas till ca 55 - 60 %.
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Regiontrafiken

Bakgrund och nuläge

Regiontrafiken har bedrivits i Länstrafikens regi sedan Länstrafiken bildades 1980.
I samband med ny trafikupphandling utförs regiontrafiken sedan augusti 2013 med
124 fordon i ett tioårigt avtal. Trafiken utökades och några nya snabblinjer
startades i samband med starten av de nya trafikavtalen. Självfinansieringsgraden
2015 uppgick till 43,5 %. Självfinansieringsgraden sedan starten 1980 har pendlat
mellan 43 % som lägst (1989-1990) och 59 % som högst (1998).
I takt med att de olika tågtrafiksystemen successivt har byggts ut har en
överflyttning av resandet från buss till tåg skett i olika områden i länet. Resandet
uppgick 2015 till 3,0 miljoner resor vilket är oförändrat sedan 2012.
Intäkterna de senaste åren ser ut så här:
Regiontrafik buss
2015
2014
2013

Intäkter
MKR
83,5
84,6
80,7
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Framtid

Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 planeras ytterligare 5 fordon
att sättas i trafik under perioden (2 fordon december 2016, 2 fordon december
2017, 1 fordon december 2018).
Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 beräknas
självfinansieringsgraden 2019 uppgå till 43,7 %.
Självfinansieringsgraden för Regionbusstrafiken bedöms vara relativt konstant
under den aktuella perioden framöver. Detta beror på att resandeutvecklingen för
nuvarande trafik är relativt blygsam och att kostnadsdrivande insatser inte är
planerade. Under perioden är det dock troligt att några linjer/turer behöver
förstärkas i dimensionerande tid delvis med tanke på den rådande
flyktingsituationen.
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Öresundståg

Bakgrund och nuläge

Öresundstågstrafiken har bedrivits i Länstrafikens regi sedan trafikstarten i januari
2009. Trafiken är ett samarbete mellan Länstrafiken Kronoberg, Kalmar
Länstrafik, Blekingetrafiken, Skånetrafiken, Hallandstrafiken och Västtrafik.
Öresundstågstrafiken måste sammantaget betraktas som en väldigt stor succé för
Kronobergs län och trafiken har inneburit ökade pendlingsmöjligheter inom och
utom länet.
De första åren präglades dock av diverse driftstörningsproblem vilket ledde till ett
entreprenörsbyte via en direktupphandling i december 2011. Därefter har trafiken
upphandlats och nuvarande avtal löper till december 2019 med option i ytterligare
upp till 2 år.
Självfinansieringsgraden 2015 uppgick till 96,8 %. Självfinansieringsgraden sedan
starten 2009 har pendlat mellan 84,5 % som lägst (2011) och 102 % som högst
(2014). Resultatet 2014 berodde dock på direkta och indirekta effekter av
tågstrejken i juni vilket ledde till ett ”onormalt” bra resultat.
En viss överflyttning av resandet från Öresundståg till Krösatåg vid trafikering av
samma stationer i liknande tidslägen har skett, och kommer sannolikt att fortsätta.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Intäkterna de senaste åren ser ut så här:
Öresundståg
2015
2014
2013

Intäkter
MKR
110,7
111,8
109,2

Som framgår av ovanstående tabell har intäkterna 2013 – 2015 varit relativt
konstanta.
Framtid

Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 planeras helgtrafiken att utökas
Växjö – Malmö/Köpenhamn.
Under 2017-2019 kommer Öresundstågstrafiken att drabbas av kostnader som inte
genererar några intäkter (avstängning av ett spår på stambanan under preliminärt
sex månader 2017, ny upphandling av underhållsavtal fr.o.m. 1 juli 2017, införande
av nytt säkerhetssystem ERTMS).
Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 beräknas
självfinansieringsgraden 2019 uppgå till 94,2 %.
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Krösatåg Nord

Bakgrund och nuläge

Krösatåg Nord avser dels trafik Växjö – Alvesta – Värnamo och dels Växjö –
Alvesta – Nässjö – Jönköping. Nuvarande trafikupplägg startade i december 2010.
Trafiken har därefter successivt byggts ut med fler turer. I Kronobergs län
öppnades nya tågstationer i Gemla, Lammhult och Moheda.
Nuvarande avtal gäller till december 2018. Arbetet inför en ny upphandling har
startats. Avsikten är att genomföra en gemensam upphandling för nuvarande
system Krösatåg Nord och Krösatåg Syd.
Självfinansieringsgraden 2015 uppgick till 41,4 %.
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Intäkterna de senaste åren ser ut så här:
Krösatåg Nord
2015
2014
2013
2012

Intäkter
MKR
10,4
7,1
7,8
7,7

Framtid

Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 planeras både helgtrafiken och
vardagstrafiken att utökas Växjö – Alvesta – Nässjö – Jönköping.
Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 beräknas
självfinansieringsgraden 2019 uppgå till 40,0 %.
Intäkterna och resandet ökade kraftigt under 2015. Dels berodde detta på att
antalet turer successivt har byggts ut så att både pendlare och fritidsresenärer har
fler valmöjligheter. Förbättringar av restiden Växjö – Alvesta- Nässjö – Jönköping
har också inneburit att resandet har ökat. Detta beror även på möjligheten att byta
till Öresundståg i Alvesta.
Antalet turer Växjö – Alvesta- Nässjö – Jönköping utökades med ytterligare två
dubbelturer vardagar i januari 2016. En successivt utökad helgtrafik ingår i
Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019.
Nuvarande trafikeringsavtal upphör i december 2018 och arbetet med ny
upphandling har påbörjats.
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Krösatåg Syd

Bakgrund och nuläge

Tågtrafiken för Krösatåg Syd startade i december 2013. Trafiken avser sträckan
Hässleholm – Älmhult – Alvesta – Växjö. Trafiken är delvis ett komplement till
Öresundstågstrafiken och har inneburit ett minskat behov av multipelkopplingar
för Öresundstågstrafiken och därmed lägre kostnader. I Kronobergs län öppnades
nya tågstationer i Gemla, Vislanda och Diö.
Nuvarande avtal gäller till december 2018. Arbetet inför en ny upphandling har
startats. Avsikten är att genomföra en gemensam upphandling för nuvarande
system Krösatåg Nord och Krösatåg Syd.
Självfinansieringsgraden uppgick till 26,9 % för 2014 och till 23,8 % för 2015.
Intäkterna de senaste åren ser ut så här:
Krösatåg Syd
2015
2014

Intäkter
MKR
9,6
10
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Framtid

Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 beräknas
självfinansieringsgraden 2019 uppgå till 24,1 %.
Nuvarande trafikeringsavtal upphör i december 2018 och arbetet med ny
upphandling har påbörjats.
Trafiken är ännu relativt ny och bör ha möjlighet att locka nya resenärer.
Intäkterna och resandet har dock ännu inte visat några tendenser till någon
markant ökning. Resandeutvecklingen bör bevakas för att skapa rätt
förutsättningar för kommande upphandling. Marknadsföringsinsatserna kommer
att intensifieras under perioden.
Marginell förändring av turutbudet föreslås ske under perioden 2017 – 2019
beroende på resandeutveckling.
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Pågatåg

Bakgrund och nuläge

Tågtrafiken för Pågatåg startade i december 2013. Trafiken avser i dagsläget
sträckan Hässleholm – Markaryd. Trafiken är en förlängning av Skånetrafikens
tidigare upphandlade Pågatågstrafik.
Självfinansieringsgraden uppgick till 26,6 % för 2014 och till 25,9 % för 2015.
Intäkterna de senaste åren ser ut så här:
Pågatåg
2015
2014

Intäkter
MKR
0,5
0,5

Framtid

Enligt Länstrafikens budgetförslag till Budget 2017 – 2019 planeras start av ny
trafik Hässleholm – Markaryd – Halmstad i december 2017. Något beslut om
inrättande av ny trafik har dock ännu inte fattats och samtliga tre inblandade län
måste bli överens om trafikupplägg etc. Självfinansieringsgraden för den nya
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trafiken bedöms vara högre än för nuvarande trafik. En förlängning till Halmstad
skulle även innebära att resenärer som åker mellan Skåne och Halland erlägger
biljettintäkter i Kronoberg och den totala självfinansieringsgraden för hela banan
bedöms därmed kunna öka vid en utökad trafik till Halmstad.
Enligt Länstrafikens budgetförslag för 2017 – 2019 beräknas
självfinansieringsgraden 2019 uppgå till 34,5 %.
Nuvarande trafikeringsavtal upphör i december 2018 och arbetet med ny
upphandling har påbörjats.
Intäkterna och resandet har varit i princip oförändrat sedan trafiken startade i
december 2013.
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Upphandlingar
Kommande upphandlingar innebär både en möjlighet till minskade kostnader men
också en risk för ökade kostnader. I detta dokument har inte
upphandlingskonsekvenserna kunnat värderas. Följande upphandlingar är aktuella
som kan påverka kostnadsbilden:
Upphandlingar 2017 - 2025

Avtalsstart

Underhållsavtal Öresundståg

Juli 2017

Pågatågstrafik
2018

December

Krösatågstrafik

December 2018

Öresundstågstrafik

December 2019 *)

Underhållsavtal Öresundståg
2019 *)

December

Nya fordon Krösatågstrafik
2022 - 2024

Prel leverans

Regiontrafik buss & stadstrafik

Juli 2023

*) Upphandling av Öresundstågtrafik respektive nytt underhållsavtal Öresundståg
december 2019 är avhängigt om den planerade tågverkstaden i Hässleholm blir
klar till december 2019. Om den blir försenad kommer dessa upphandlingar att
flyttas fram 1-2 år genom utnyttjande av optioner i avtalen.
Taxehöjningar
Länstrafiken genomför årliga revideringar av taxan. Förutom rena höjningar så är
det viktigt att påpeka att slopade eller minskade rabatter även kan vara ett sätt att
öka intäkterna genom höjningar.
Som upplysning kan effekterna av taxehöjningar beräknas enligt följande:

Höjning med 1 kr/zon för enkelbiljetter/reskassa bedöms ge ca 2 MKR/år.
Höjning med 10 kr/zon för periodkort bedöms ge ca 0,9 MKR/år.
Enligt Svensk Kollektivtrafiks Biljettprisundersökning så befinner sig den
nuvarande taxesättningen på 26 kr för enkelbiljett, en zon vuxen, i nivå med
medelvärdet i landet medan periodkortspriset för resa i en zon, vuxen, strax under
medianvärdet på 560 kr/månad.
För resa med periodkort i samma undersökning är medelpriset är 1 243 kr/månad
för ”långa resor” (=län) vuxen: ” Länstrafiken Kronobergs motsvarande priser
ligger under denna nivå för periodkort buss, men strax över när det gäller
periodkort för tåg
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Möjliga handlingsalternativ
För uppdrag 1, d.v.s. den långsiktiga strategin fram till år 2025, så kan några olika
handlingsalternativ urskiljas. Dessa skulle kunna genomföras var för sig eller
kombinerat för större effekt. Bedömningen är att störst resande- och
intäktspotential finns i Växjö stadstrafik samt i de olika tågsystemen.
Självfinansieringsgraden kan höjas på olika sätt
Högre intäkt/resa
Detta kan ske på en rad olika sätt: högre priser, minskade rabatter, förändrade
övergångstider, förändrade ålderskategorier mm
Kompletterande intäktskällor
Andra intäktskällor än biljettintäkter skulle kunna höja självfinansieringsgraden.
Ökat resande inom befintlig trafikkostnad
Ökat resande i sig ger inte per automatik högre självfinansieringsgrad. På sikt är
det ofta tvärtom att de sist vunna resenärerna ger sämre självfinansieringsgrad än
övriga resenärer. Men skulle man lyckas nå ett ökat resande inom befintligt utbud,
ger det en högre självfinansieringsgrad. Ett exempel är reserelationerna AlvestaVäxjö.
Högre taxeintäktsutveckling än indexkostnadsutveckling
Kostnaden för tåg- och busstrafiken förändras efterhand enligt olika indexserier.
Om taxeförändringar ligger över indexförändringarna kommer vid oförändrat
resande självfinansieringsgraden att öka.
Omfördelning mellan trafikslag/översyn av parallell buss- och tågtrafik
Ökas utbudet i trafikslag där självfinansieringsgraden är hög, på bekostnad av
utbudet i trafikslag där självfinansieringsgraden är låg, ökar Länstrafikens totala
självfinansieringsgrad.
Premiera kostnadseffektivitet i trafikupphandlingar
Kostnadsnivån för trafiken avgörs mycket i arbetet med upphandlingarna. Genom
att prioritera kostnadseffektiva lösningar kan kostnadsnivån hållas låg och
självfinansieringsgraden därmed hög.
Lägre underhållskostnader för tåg
Med nya tågverkstaden i Hässleholm i drift år 2025 bör en positiv inverkan på
underhållskostnader och tomkörning av Öresundståg märkas.
Ta bort trafik med låg självfinansieringsgrad
Om trafik med låg självfinansieringsgrad avyttras ökas Länstrafikens sammantagna
självfinansieringsgrad.
Vilket eller vilka av ovanstående alternativ som ska användas för att nå de
beslutade målen, bör beslutas efter att ett antal utredningar är gjorda. Se nästa sida.
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Förslag för respektive uppdrag
Uppdrag 1
Trafiknämnden gav 2015-06-24 (nämndsmötet § 54) ”trafikdirektören i uppdrag
att utarbeta förslag till en långsiktig strategi för att öka täckningsgraden”.
Separata mål för respektive trafikslag för perioden 2017 – 2019 har upprättats i
samband med Länstrafikens förslag till Budget 2017 – 2019. Den totala
självfinansieringsgraden 2019 bedöms bli 52,5 %.
För att få ökade förutsättningar att långsiktigt kunna öka självfinansieringsgraden
föreslås följande åtgärder genomföras.
Förslag till beslut:
Trafiknämnden beslutar att







Att genomföra en ny taxe-/zonutredning för att kunna bedöma effekterna av
genomförda åtgärder sedan förra taxeutredningen presenterades 2013 samt
att ge förslag för ett framtida sammanhållet trafiksystem
Att i projektet ”Framtidens betalsystem” bevaka att det framtida
taxesystemet ger möjligheter till ökade intäkter
Att genomföra kostnads/intäktsanalys av linjetrafiken avseende 2015
Att genomföra linjeutvärdering III för den trafik som startades under 2013
Att lämna en sammanställning och ett åtgärdsförslag till trafiknämnden när
de olika åtgärderna ovan blivit genomförda med inriktningen att
målsättningen för självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till att
gälla 60 % år 2025

Uppdrag 2
Fullmäktiges uppdrag är att ”Genom ett ökat resande inom nuvarande utbud är
målet under en femårsperiod uppnå 60 % finansieringsgrad”.
Med utgångspunkt från bokslut 2015 var de totala intäkterna 256 MKR och de
totala kostnaderna 477,8 MKR vilket medförde en självfinansieringsgrad på 53,6
%.
Om man utgår från att kostnaderna inom nuvarande utbud ökar med 2 % per år så
skulle bruttokostnaden för nuvarande utbud uppgå till 527,5 MKR 2020. För att
nå en självfinansieringsgrad på 60 % 2020 behöver därför intäkterna uppgå till
316,5 MKR 2020 vilket är en ökning med 60,5 MKR jämfört med 2015. Detta
motsvarar en ökningstakt för intäkterna med 4,4 % per år från 2015 vilket inte
bedöms vara realistiskt. En mer realistisk bedömning är enligt förslaget i
ovanstående uppdrag 1.
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Förslag till beslut:
Trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige


Att fastställa att målsättningen för självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken
fastställs till att gälla 60 % år 2025

Uppdrag 3
I och med upprättandet av Länstrafikens förslag till Budget 2017 – 2019 så har
även mål för självfinansieringsgraden 2017 – 2019 uppdelat per trafikslag fastställts
enligt tabell nedan.
Tabellen skall uppdateras när slutlig Budget 2017 – 2019 har fastställts.

Självfinansieringsgrad 2012-2019
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2012
2013
2014
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Trafikslag
Öresundståg
Regiontrafik
buss
Älmhults
stadstrafik
Växjö
stadstrafik
Krösatåg
Nord

90,7%

90,5%

102,0%

96,8%

91,0%

90,1%

92,8%

94,2%

45,5%

44,8%

46,0%

43,5%

43,3%

43,5%

43,5%

43,7%

33,1%

37,6%

38,8%

59,4%

46,2%

46,3%

46,4%

46,5%

54,5%

42,1%

37,9%

39,3%

37,6%

38,6%

39,5%

39,5%

43,4%

37,8%

31,6%

41,4%

40,4%

40,3%

40,0%

40,0%

Krösatåg Syd

26,9%

23,8%

23,9%

24,0%

24,1%

24,1%

Pågatåg

26,6%

25,9%

23,6%

24,8%

31,2%

34,5%

55,3%

53,6%

51,9%

52,0%

52,3%

52,5%

SUMMA

60,9%

57,5%

Förslag till beslut:
Trafiknämnden beslutar



att fastställa bifogade målsättning för självfinansieringsgraden för respektive
trafikslag för perioden 2017 – 2019.
att uppdra åt trafikdirektören att göra eventuell erforderlig revidering av
målsättningen när Budget 2017 – 2019 har fastställts.
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