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1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att Peter Freij utses att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker genom digital signering senast 2020-05-07.

2

Fastställande av dagordning

3

Rapporter från externa uppdrag
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.

4

Aktuella lägesrapporter
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ansvariga tjänstepersoner lämnar aktuella lägesrapporter.
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Månadssammandrag februari 2020
(20RGK71)
Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden godkänner månadssammandrag för februari
2020 för trafiknämnden samt att överlämna det till regionstyrelsen för
information
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – februari 2020 är 1,2
miljoner kr. Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken uppgick
till 53,2 % för januari – februari 2020. Resandet i busstrafiken minskade
med 8,5 % januari – februari 2020 jämfört med samma period 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut trafiknämnden månadsammandrag 2020-02
 Trafiknämnden Månadssammandrag 2020-02
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Delårsrapport mars 2020 (20RGK55)
Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden godkänner delårsrapporten för mars 2020
för trafiknämnden samt överlämnar den till regionstyrelsen för
information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – mars 2020 är – 12,6
miljoner kronor. Årsprognosen för 2020 är – 91 miljoner kronor. Det
stora underskottet beror på effekterna av Covid-19 och årsprognosen är
beräknad enligt följande:
- 6 månader minskade biljettintäkter med 50 %
- 4 månader minskade biljettintäkter med 25 %
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut trafiknämnden delårsrapport 2020-03
 Delårsrapport mars 2020 trafiknämnden
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Trafikförsörjningsprogram Kronobergs
län 2021-2030 (19RGK393)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län för perioden 2021 – 2030 med utblick pågår enligt
reviderad process- och tidplan som antogs av regionstyrelsen den 24
mars. En del av arbetet med att ta fram underlagsmaterial till
trafikförsörjningsprogrammet har genomförts av konsulter och
färdigställs under våren. En kortfattad presentation av dessa utredningar
samt reviderad process- och tidplan görs vid trafiknämndens
sammanträde.
Beslutsunderlag

 §53 RS Reviderad tidplan för framtagande av
Trafikförsörjningsprogram i Kronobergs län
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Svar på revisionsrapport – Granskning
av Serviceresors verksamhet
(20RGK553)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svar på revisionsrapport Granskning av
Serviceresor verksamhet samt överlämnar svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten
Granskning av Serviceresors verksamhet till Trafiknämnden.
Syfte med granskningen och övergripande revisionsfråga är att svara på
om trafiknämnden säkerställer att regionens servicereseverksamhet
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Svar på revisionsrapport redogör över Region Kronobergs vidtagna och
planerade åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer. Av
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svaret framgår bl.a. att Serviceresor arbetar med fortlöpande uppföljning
av beläggningsnivåer, avvikelser samt brukarnas uppfattning av resorna.
Beslutsunderlag

 Svar på Granskning av Serviceresors verksamhet
 Checklista Avstämningsmöte 2020
 Granskning av Serviceresors verksamhet
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Svar på skrivelse Beslutet om att ta bort
tidtabeller vid hållplatserna måste
omprövas (20RGK574)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Socialdemokraterna
angående att beslutet om att ta bort tidtabeller vid hållplatserna måste
omprövas.
Socialdemokraterna vill att trafiknämnden omprövar beslutet om att ta
bort tidtabeller från hållplatserna, med bakgrund av att information om
hur man enklast kan söka sin resa ändå ska sättas upp på hållplatserna
och att man noggrant följer upp beslutet i sin helhet under hösten 2020
och därefter omprövar beslutet om behov föreligger.
Mot bakgrund av att allt fler resenärer använder sig av Länstrafikens
digitala kanaler för att söka sin resa har trafiknämnden ej för avsikt att
ändra på sitt tidigare beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse Beslutet om att ta bort tidtabeller
vid hållplatser måste omprövas
 Förslag på svar på skrivelse Beslutet om att ta bort tidtabeller vid
hållplatserna måste omprövas
 Skrivelse till trafiknämnden - Beslutet om att ta bort tidtabeller vid
hållplatserna måste omprövas
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10 Svar på skrivelse angående
Krösatågens tidtabell (20RGK699)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Diö Samhällsförening
angående Krösatågens tidtabell.
Skrivelsen beskriver de negativa konsekvenserna av förändringarna i
Krösatågets tidtabell som gjordes med tidtabellskiftet i december 2019. I
svar på skrivelsen lyfts ekonomi och resandesiffror som skäl till
förändrade tidtabeller och avgångar från Diö.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse gällande Krösatågens tidtabell
 Förslag på svar till skrivelse gällande Krösatågens tidtabell
 Skrivelse till Region Kronobergs Trafiknämnd gällande Krösatågets
tidtabell

11 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden
2020-03-01 - 2020-03-31.

12 Övriga ärenden

Månadssammandrag
februari 2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 20RGK71
Handläggare: Ulf Petersson
Datum: 2020-03-24

Trafiknämnden

Månadssammandrag februari 2020

Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden godkänner månadssammandrag för februari 2020 för
trafiknämnden samt att överlämna det till regionstyrelsen för information

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari – februari 2020 är 1,2 miljoner kr.
Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken uppgick till 53,2 % för januari
– februari 2020.
Resandet i busstrafiken minskade med 8,5 % januari – februari 2020 jämfört med
samma period 2019.
Bakgrund

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Månadssammandrag februari 2020 för trafiknämnden
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Resultatuppföljning per kostnadsställe
Månad: Januari – Februari 2020

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

12 mån

2020

2020

Länstrafikens
Kansli

-6 297

-6 237

-60

-34 407

-35 820

Teknik och
omkostnader

-3 791

-3 397

-393

-24 574

-20 383

Marknadsföring

-792

-1 233

441

-5 247

-7 400

Utredningsuppdrag

-141

-167

25

-1 516

-1 000

Regiontrafik

-20 533

-21 450

917

-127 992

-128 700

Växjö stadstrafik

-13 678

-13 317

-362

-78 410

-79 900

-196

-200

4

-1 208

-1 200

Krösatåg

-6 877

-7 133

256

-40 203

-42 800

Öresundståg

-3 592

-3 450

-142

-12 104

-20 700

-213

-283

71

-1 624

-1 700

35

0

35

35

0

Anropsstyrd
trafik

-691

-917

225

-3 707

-5 500

Serviceresor

-220

-220

0

-701

-780

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-51

-51

0

-109

-126

Abonnerad
skolskjuts

220

0

220

220

0

Totalsumma

-56 817,0

-58 054,8

1 237,7

-331 545,6

-346 007,7

Resultaträkning
(tkr)

Älmhults
stadstrafik

Pågatåg
Vidarefakturering
tågtrafik

Sjukreseadministration

1

Kommentar:
Resultatet för januari – februari 2020 är 1,2 mnkr högre än budget.
Resandeutvecklingen i busstrafiken har haft en väldigt dålig start på 2020, se nedanstående
tabell (statistik exklusive skolkort).

Antal resor

Jan-feb -20

Jan-feb -19

Förändring

Stadsbuss

695 505

757 253

- 8,2 %

Regionbuss

324 312

358 058

- 9,4 %

1 020 205

1 115 179

- 8,5 %

Totalt

Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 69 % för
perioden mars 2019 – februari 2020 vilket var högre än för samma period tidigare år (66 %).
Betyget för nöjdhet med den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 83 % för
perioden mars 2019 – februari 2020 vilket var högre än för samma period tidigare år (82 %).
Betyget för nöjdhet med bemötandet enligt Kollektivtrafikbarometern var 77 % för perioden
mars 2019 – februari 2020 vilket var högre än för samma period tidigare år (71 %).
Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern var 14,8 % för perioden mars 2019 – februari
2020 vilket var högre än för samma period tidigare år (13,7 %).
Göta Hovrätt fastställde 2020-03-25 tingsrättens domslut i tvisten med Bergkvarabuss AB,
innebärande att Region Kronoberg skall betala 8,5 mnkr till Bergkvarabuss AB jämte ränta och
rättegångskostnader. Kostnaderna var uppbokade i bokslutet för 2019. Domen kommer att
överklagas till Högsta domstolen.
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Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Jämförelse
%
Bokslut
2019

Jämförelse
%
Budget
2020

84,4%

92,0%

85,3%

443

55,5%

55,6%

55,6%

18 413

38 947

47,3%

44,1%

43,7%

8 888

22 566

39,4%

39,0%

39,6%

139

352

39,5%

32,5%

33,3%

Krösatåg

4 060

10 937

37,1%

37,3%

35,7%

SUMMA

51 188

96 279

53,2%

53,3%

52,0%

Trafikslag

Öresundståg
Älmhults
stadstrafik
Regiontrafik
buss
Växjö
stadstrafik
Pågatåg

Intäkter tkr
januarifebruari 2020

Kostnader tkr
januarifebruari 2020

19 442

23 034

246

%
januarifebruari
2020

Kommentar:
Självfinansieringsgraden för januari - februari 2020 är 53,2 %.
Årets budget är 52,0 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2019 var 54,0 %.
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%
Prognos
2020

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – FEBRUARI 2020
Centrum

JANUARI – FEBRUARI 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

2,5

2,1

3,0

6,3

8,7

3,6

Uppdragsverksamhet
Trafik

8,2

12,1

1,3

12,1

16,6

Trafiknämnd totalt

4,6

6,2

2,5

8,3

11,7

Länstrafiken Gemensamt

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året.
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Delårsrapport mars 2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 20RGK55
Handläggare: Ulf Petersson
Datum: 2020-04-21

Trafiknämnden

Delårsrapport mars 2020

Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden godkänner delårsrapporten för mars 2020 för
trafiknämnden samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari – mars 2020 är – 12,6 miljoner
kronor. Årsprognosen för 2020 är – 91 miljoner kronor. Det stora underskottet
beror på effekterna av Covid-19 och årsprognosen är beräknad enligt följande:
- 6 månader minskade biljettintäkter med 50 %
- 4 månader minskade biljettintäkter med 25 %
Bakgrund

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Delårsrapport mars 2020 för trafiknämnden
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Sammanfattning
Det första kvartalet har på många sätt avvikit från tidigare år. Januari och februari var resandet
lägre än motsvarande period 2019. Därefter fick resandet under slutet av februari och hela
mars en tydlig och kraftig påverkan av Covid-19. Detta har resulterat i ett antal åtgärder, dels
för att upprätthålla trafiken i stort (då regeringen och Folkhälsomyndigheten uttalat att det
finns risk för trängsel om det görs för stora trafiknerdragningar och detta vill man undvika för
att hindra smittspridning) samt dels för att skydda länstrafikens förare och resenärer.
Vidtagna åtgärder för den allmänna kollektivtrafiken stad och region är att förbjuda påstigning
i framdörren samt att spärra av de säten som är i direkt anslutning till föraren. I den särskilda
kollektivtrafiken har beslut fattats om att det i de allra flesta fall endast skall vara en resenär per
bil. Undantag finns där man bor tillsammans på särskilt boende samt arbetar på samma
arbetsplats. Ingen kan idag säga hur länge denna påverkan av Covid -19 kommer att fortsätta,
så avseende när en återgång till "normalläge" kan ske är svårt att ha en uppfattning om.
Pågående pandemi har haft en stor påverkan på resandet och därmed även på intäkterna.
Första kvartalet visar på ett underskott på 12,6 miljoner och en kvalificerad uppskattning för
helåret, om detta fortsätter även efter sommaren, är ett minus på 91 miljoner jämfört med
budget för länstrafiken. Utöver målen för resandet och intäkterna, så påverkas i princip alla
länstrafikens mål och nyckeltal av Covid -19. Sammantaget kan det konstateras att oaktat
trafikslag har detta påverkat länstrafiken negativt.
Fokus för länstrafiken är att trots Covid-19 upprätthålla arbetet med Framtidens resesystem,
nytt kundcenter, linjetrafikupphandlingen och löpande kvalitetsuppföljning.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Invånare
Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik samordnar nationella
kundnöjdhetsundersökningar för både allmän och särskild kollektivtrafik. För den allmänna
kollektivtrafiken kallas den Kollektivtrafikbarometern och för den särskilda kollektivtrafiken
Barometern för anropsstyrd trafik. 2019 infördes även en kundnöjdhetsmätning för
färdtjänsthandläggningen Barometern för handläggning.
Varje år sammanställs omfattande årsrapporter på nationell nivå vilket ger möjlighet att
jämföra resultaten för Länstrafiken Kronoberg med de nationella resultaten. I
undersökningarna redovisas de kunder som ger betyg 4-5 som nöjda och de som ger betyg 1-2
som missnöjda. De som ger betyg 3 anses varken vara nöjda eller missnöjda och redovisas inte
i resultatet.
För mätetalet kundnöjdhet serviceresor gällande väntetid i telefon ändrades frågeställningen
under 2019 till: "Var väntetiden innan du fick svar och kunde göra din beställning rimlig?"
Svarsalternativ är Ja/Nej/Vet ej och utfall avser % som svarat ja på denna fråga.

Förtroendet för verksamheten ska vara högt
Lokalt anpassat mål

För invånarna i Kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller allmän eller särskild
kollektivtrafik (dvs linjelagd trafik eller uppdragstrafik i form av sjukresor, färdtjänst och
skolskjuts), erbjuda en trygg, tydlig och väl fungerande kollektivtrafik.
Starten på 2020 ser bra ut. NKI för buss/tåg ligger i nivå med tidigare år och NKI för
Serviceresor och färdtjänsthandläggning ligger över årets mål. Det långsiktiga kvalitetsarbetet
med interna och externa utbildningsinsatser har gett resultat.
När det gäller utvecklingen framåt för 2020 så råder stor osäkerhet på grund av Covid-19.
Mätetal

Nöjd kund index (NKI) buss
/ tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

Nöjd kund index (NKI)
Serviceresor enligt
Barometern för anropsstyrd
trafik

Nöjd kund index (NKI)
Färdtjänsthandläggning
enligt Barometern för
handläggning

Trafiknämnd, Delårsrapport

Utfall
2020

68 %

82 %

89 %

Utfall
2019

68 %

82 %

Utfall
2018

68 %

77 %

Mål 2020

Kommentar

70 %

NKI för buss/tåg ligger på en
stabil nivå jämfört med
föregående två år. Dock är
utfallet något under årets
målvärde.

80 %

NKI för Serviceresor planar ut på
en hög nivå. Arbete med bland
annat förarcertifiering,
telecoaching och
avtalsuppföljning fortsätter.

87 %

Handläggningen för färdtjänst
bibehåller sin höga nivå som ett
resultat av rutiner och genomfört
arbete med utveckling och
kvalitetssäkring av
kundbemötande.
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Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Lokalt anpassat mål

För att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda är det viktigt att fordonen är
tillgänglighetsanpassade, ett relevant trafikutbud, att informationen är lättillgänglig och att det
är lätt att betala för sin resa. Det ska vara enkelt att resa kollektivt!
Nöjdheten med tillgänglighet är fortsatt god, fyra av fem mätetal ligger i nivå med eller över
årets mål.
Det mätetal som ligger under målet är det mätetal som avser nöjdheten med enkelhet att köpa
biljetter och kort. Orsaken till detta bedöms vara de problem som uppstod när Skånetrafiken
bytte ut sitt biljettsystem i slutet av 2019. Vid införandet av Kronobergs nya biljettsystem 2020
bedöms också utfallet minska tillfälligt då en förändring, av erfarenhet, till en början alltid
orsakar osäkerhet hos en del av kundgruppen.
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Nöjdhet: Det är enkelt att
åka med länstrafiken enligt
Kollektivtrafikbarometern

78 %

76 %

78 %

79 %

Utfallet ligger över föregående år
men något under årets mål. Årets
mål bedöms kunna uppnås.

83 %

Utfallet ligger under nivån för
föregående år och årets mål.
Orsaken till detta bedöms vara
de problem som uppstod när
Skånetrafiken bytte ut sitt
biljettsystem i slutet av 2019. Vid
införandet av Kronobergs nya
biljettsystem 2020 bedöms också
utfallet minska tillfälligt då en
förändring, av erfarenhet, till en
början alltid orsakar osäkerhet
hos en del av kundgruppen.

89 %

Arbete med utveckling och
kvalitetssäkring av
kundbemötande och
schemaläggning gör att samtalen
genomförs effektivt och att
bemanningen balanseras mot
behovet.

68 %

Andelen besvarade samtal inom
3 minuter fortsätter att öka.
Arbetet med utveckling och
kvalitetssäkring av
kundbemötande och att antalet
sjukresor minskar gör att fler
samtal kan besvaras inom 3
minuter.

100 %

Samtliga fordon i den linjelagda
trafiken är
tillgänglighetsanpassade i
enlighet med avtal.

Nöjdhet: Det är enkelt att
köpa biljetter och kort enligt
Kollektivtrafikbarometern

Nöjdhet: Serviceresor
gällande om väntetid i
telefon är rimlig

Serviceresor, Andel samtal
besvarade inom 3 minuter

Andel
tillgänglighetsanpassade
fordon i den linjelagda
trafiken

80 %

82 %

94 %

81 %

66 %

65 %

100 %

Handlingsplaner
Samverkan med externa intressenter för att
säkerställa en god tillgänglighet i samband med
byggnation av nytt Resecentrum.

Trafiknämnd, Delårsrapport

81 %

Kommentar

Uppföljning
Möten genomförs löpande med Jernhusen och Växjö
kommun för att säkerställa en god tillgänglighet.
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Handlingsplaner

Uppföljning

Fortsatt utveckling av befintliga digitala kanaler samt
implementera nya.

Arbetet med digital kommunikation löper i det stora hela på
enligt plan. Några aktiviteter är försenade på grund av
Covid-19. Under perioden har länstrafiken bland annat
utökat antalet digitala skärmar, fortsatt arbetet med att
tillgänglighetsanpassa hemsidan samt löpande
förbättringar av de sociala kanalerna.
Länstrafikens bedömning är att de aktiviteter och åtgärder
som är planerade för året kommer att kunna genomföras.

Ökad kunskap om kunderna och marknaden

Under perioden har löpande undersökningar genomförts
via Kollektivtrafikbarometern och utfallet följs. Under mars
månad kompletteras Kollektivtrafikbarometern med frågor
kring Covid-19 och hur det har påverkat resandet med
kollektivtrafiken.
I början av året genomfördes också en varumärkesmätning
för Öresundstågen. Undersökningen genomfördes
tillsammans med övriga delägare av Öresundstågen.
Länstrafikens bedömning är att de aktiviteter som är
inplanerade också kommer att genomföras under året.

Fortsatt vidareutveckling och implementering av
Framtidens resesystem

Arbetet med framtidens resesystem går på högvarv och
det är många som är involverade i projektet. Väldigt
mycket tid läggs på detta arbete för att länstrafiken ska
kunna lansera det nya biljettsystemet under året. Genom
att flytta fram lanseringen av de nya försäljningskanalerna
gör länstrafiken bedömningen att den nya tidplanen
kommer att hållas samt att leveranserna kan
kvalitetssäkras på ett bättre sätt.

Resursfördelning för Serviceresor

Årets första månader har fungerat enligt plan. Semester
kan lösas för den som önskar, vikarier finns och kan lösa
verksamhetens behov av korttids frånvaro. Nivåer på kötid
i telefon mäts och ligger inom riktvärdena, oftast bättre.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Lokalt anpassat mål

En kollektivtrafik med god kvalitet innebär ett bra utbud, hög kvalitet på utförandet och en
professionell och hög servicenivå i samverkan med andra aktörer.
Totalt sett ser det mycket bra ut vad det gäller nöjdheten med kvaliteten i verksamheten.
På grund av Covid-19 har det kvalitetsutvecklande arbetet tillfälligt fått stå tillbaka. Vad det
kommer att få för konsekvenser för resten av 2020 är svårt att förutse.
Mätetal

Utfall
2020

Punktlighet stadsbusstrafik
+5 min

96 %

Punktlighet regionbusstrafik
+5 min

95 %

Trafiknämnd, Delårsrapport

Utfall
2019

92 %

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar

95 %

Punktligheten i Växjö stadstrafik
är väldigt god. Med bättre
framkomlighet på grund av
mindre trafik på gatorna
kombinerat med mindre antal
resenärer samt att visering av
färdbevis minskat men även att
påstigning sker i bakdörrarna.

95 %

Punktligheten vid
reglerhållplatserna i
regionbusstrafiken är väldigt bra.
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Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar
Bidragande orsak är mindre antal
resenärer samt att visering av
färdbevisen minskat. Påstigning i
bakdörren leder till snabbare
placering i bussen. Minskad
trafikmängd med bättre
framkomlighet i Växjö stad
påverkar också. Mäter man
punktligheten 18-31 mars stiger
den ytterligare till 96,6%.

Punktlighet Öresundståg
RT +5 min

Nöjdhet: Senaste resan
buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

Nöjdhet: Senaste resan
(totalt beställning och resa)
Serviceresor
enligt Barometern för
anropsstyrd trafik

Nöjdhet: Förarna har ett
trevligt bemötande
Serviceresor enligt
Barometern för anropsstyrd
trafik
Nöjdhet: Förarna och
ombordpersonal har ett
trevligt bemötande enligt
Kollektivtrafikbarometern

93 %

84 %

92 %

92 %

91 %

83 %

90 %

91 %

89 %

83 %

91 %

93 %

89 %

Punktligheten för mars 2020
visar fortsatt goda siffror, till viss
del beroende på färre antal
resenärer i tider av Covid-19.

85 %

Nöjdheten med senaste resan är
stabil, utfallet ligger något över
de senaste åren men något
under målvärdet.

90 %

Nöjdheten med senaste resan
med Serviceresor ligger på en
stabil nivå runt 90%. Mätetalet
avser senaste resan från bokning
till resans genomförande. Ett
aktivt arbete med bland annat
förarcertifiering och telecoaching
genomförs kontinuerligt för att
bibehålla den höga nivån både i
bemötandet vid bokningen och
under resan.

92 %

Den upplevda nöjdheten med
förarna är på en hög nivå. Nya
förare som börjar genomgår
förarutbildning följt av en
förarcertifiering.
Beroende på hur länge Covid-19
effekten består, kan mätetalet
vara svårt att bedöma med hög
säkerhet. Första kvartalet har
delvis haft en hög påverkan.

77 %

70 %

78 %

72 %

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Beställningscentral

-

-

68 %

-

Resultat för 2020 rapporteras i
december.

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy Kundcenter

-

-

76 %

-

Resultat för 2020 rapporteras i
december.

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Färdtjänsthandläggning

-

-

81 %

-

Resultat för 2020 rapporteras i
december.

Handlingsplaner
Kvalitetsarbete och uppföljning för linjetrafiken

Uppföljning
God kvalitet i utförandet. Uppföljning av viten ger resultat.
Bra värde i ombordmätningarna hos bussföretagen. Covid19epedemin i slutet av kvartalet ledde bland annat till
minskat resande och därmed förbättrad punktlighet.

Kvalitetsuppföljning för skoltrafiken
Bra kvalitet och få viten utmätta under perioden.
Kvalitetsuppföljning trafikavtal Serviceresor

Trafiknämnd, Delårsrapport

Arbetet med uppföljning av avtalsefterlevnad pågår enligt
plan, dock kan ett avbrott förväntas nu på grund av Covid19 då andra uppgifter prioriteras.
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Handlingsplaner

Uppföljning

Planering och genomförande av förarutbildningar

Marknad och försäljning
De planerade förarcertifieringsutbildningarna har fram till
slutet av februari löpt på enligt plan. Efter februari är
samtliga utbildningar inställda på grund av Covid-19.
Även förarutbildningar kring Framtidens biljettsystem är
försenade och planeras genomföras i augusti.
Länstrafikens gör bedömningen att samtliga
förarutbildningar kommer att löpa på enligt den reviderade
planen efter sommaren.
Uppdragsverksamhet trafik
Under första kvartalet var tre utbildningstillfällen och
provtillfällen planerade och samtliga trafikföretag erbjöds
plats. Tillfället i mars fick ställas in på grund av Covid-19.

Planering och genomförande av utbildning och
kvalitetssäkring i kundbemötande internt

Arbetet med coaching av medarbetare löpte på enligt plan
till slutet av februari. Sedan mitten av mars har både
arbetet med coaching och kvalitetsmätning i
uppfyllandegrad av servicepolicy prioriteras bort på grund
av Covid-19. Det är i nuläget oklart när arbetet kan
återupptas.
En teoridag för nya medarbetare är inbokad den 4 juni men
det är oklart om den kommer att kunna genomföras.

Möte med kommuner i regionen
Lokalt anpassat mål

Presidiet och ansvariga tjänstemän träffar varje kommun i regionen enskilt under året.
Inbjudan skickas ut under april till samtliga kommuner. Möten genomförs antingen fysiskt eller
via Skype under hösten, beroende på utvecklingen av Covid-19.
Mätetal

Andel möten med
kommuner i regionen

Trafiknämnd, Delårsrapport

Utfall
2020

0

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

0

Kommentar
Inbjudan till möten kommer att
skickas ut till samtliga åtta
kommuner under april. Mötena
planeras att genomföras under
hösten.
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Medarbetare
Högt engagemang från medarbetarna ger i förlängningen en bättre servicenivå gentemot
invånarna, vilket gynnar verksamheten både på kort och på lång sikt. God trivsel skapar en bra
plattform med goda förutsättningar till att utveckla och förbättra verksamheten. Genom
regelbundna enkäter och mellanliggande uppföljning kan områden med förbättringspotential
identifieras och insatser sättas in.
Länstrafiken jobbar löpande utifrån medarbetarskapets grundbultar:
*Gemenskap
*Ansvar
*Samarbete
*Glädje
Grundbultarna har arbetats fram av länstrafikens medarbetare.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Den totala sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med samma period föregående år, ingen
arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro har förekommit under perioden.
Resultatet för den årliga MMI-mätningen (Motiverad medarbetarindex) som genomfördes i
slutet av 2019 har gåtts igenom på respektive avdelnings APT.
Hantering av frågor relaterade till Covid-19 har inneburit en stor extra arbetsbelastning för
personalen. På grund av Covid-19 har även en planerad inspirationsdag och en trivselaktivitet
ställts in.
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar

Sjukfrånvaron

4,8 %

7,5 %

9,3 %

5%

Sjukfrånvaron har minskat
jämfört med samma period
föregående år. Anledningen till
detta är i första hand att antalet
långtidssjukskrivningar har
minskat.

Motiverad Medarbetarindex
(MMI)

69 %

69 %

70 %

71 %

Resultat avser 2019, mätning för
2020 är planerad till december.

Handlingsplaner

Uppföljning

Uppföljning av orsak och verkan vid sjukfrånvaro
som kan bero på arbetsmiljön på respektive
avdelning.

Ingen sjukfrånvaro med anledning av arbetsmiljön finns att
rapportera.

Uppföljning, utvärdering och eventuell åtgärd av
MMI-resultatet på respektive avdelning.

Genomgång av resultatet har skett vid respektive APT.
Beroende på resultat och avvikelser arbetar man med
frågor enligt bedömd prioritetsordning.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Processutveckling och produktion
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Länstrafiken har inga mätetal kopplade till detta regionövergripande mål.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Lokalt anpassat mål

Kronobergs län har, sett till folkmängd, en mycket hög inpendling. För alla resenärer i
Kronoberg med omnejd är det därför av största vikt att driva utveckling av såväl befintlig som
ny trafik på ett sätt som både underlättar och ökar det kollektiva resandet så att det blir det
naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle.
Med anledning av Covid-19, ser vi inga möjligheter till att få en positiv utveckling av resandet.
Pågår Covid-19 under en längre period, kommer även 2021 att påverkas negativt.
Mätetal

Antal resor (miljoner resor)

Marknadsandel

Resandeutveckling i
procent

Utfall
2020

Utfall
2019

-

-

16 %

12,5 %

-

Handlingsplaner
Riktad marknadsbearbetning och kommunikation

Utfall
2018

15,3 %

-

Mål 2020

Kommentar

-

Statistiken för antal resor kan
endast lämnas årsvis beroende
på tågtrafikens mätmetoder. Det
totala resande 2020 beräknas
minska kraftigt på grund av
Covid-19.

12,5 %

Marknadsandelen har ökat
ytterligare, det finns en osäkerhet
i underlaget på grund av Covid19.

-

Resandeutvecklingen i % kan
endast anges helårsvis.
Resandet har minskat med
ca 50 % under den pågående
pandemin av Covid-19, hur
långvarig och omfattande
resandeminskningen kommer att
bli är i nuläget omöjligt att
bedöma.

Uppföljning
Marknads- och informationsinsatser har under perioden
löpt på enligt plan. Länstrafiken har bland annat genomfört
en rad olika kampanjer; Studentkampanj,
Krösatågskampanj, kampanj där Fritidsbiljetten lyfts fram
och vårkampanj.
Under mars månad har mycket av informationsinsatserna
handlat om Covid-19 för att sprida information om det som
påverkat kollektivtrafiken.
När det gäller företagsbearbetning har länstrafiken legat
lågt med nykundsbearbetning under perioden, detta då
länstrafiken har prioriterat Framtidens biljettsystem och
utvecklingen av en ny företagsportal.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Handlingsplaner

Uppföljning

Trafikutveckling

Planering av årets trafik fortskrider enligt plan. Medföljande
teknik har skjutits på framtiden på grund av
personalförändringar. Tidplanen var väl tilltagen från början
där, dock blir det tightare nu.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Lokalt anpassat mål

Den omfattande verksamheten inom Region Kronoberg innebär på flera sätt en stor
miljöpåverkan. För länstrafikens del handlar detta främst om utsläpp från fordonstrafik. Tågen,
samt den linjelagda busstrafiken, körs redan på förnyelsebara bränslen. Skolskjuts och
serviceresor drivs också från och med 2019 med förnyelsebara drivmedel förutom några
enstaka fordon.
Samtliga mätetal ligger i nivå med målen och kravställningar i aktuella trafikavtal.
Mätetal
Andel förnyelsebara
drivmedel inom
länstrafikens samtliga
fordon (buss, bil och
minibuss)
Andel förnyelsebara
drivmedel inom den
allmänna kollektivtrafiken

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
skoltrafikens fordon

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
Serviceresors fordon.

Utfall
2020

99 %

100 %

98 %

92 %

Utfall
2019

-

Utfall
2018

-

-

-

-

Handlingsplaner
Uppföljning av användande av avtalat drivmedel i
samtliga upphandlade fordon.

Mål 2020

Kommentar

98 %

Utfall avser perioden januaridecember 2019. Utfallet ligger i
nivå med målet för helår 2020
och beräknas ligga stabilt på
denna nivå.

100 %

Utfall avser perioden januaridecember 2019. Utfallet ligger i
nivå med målet för helår 2020
och beräknas ligga stabilt på
denna nivå.

98 %

Utfall avser perioden januaridecember 2019. Utfallet ligger i
nivå med målet för helår 2020
och beräknas ligga stabilt på
denna nivå.

92 %

Utfall avser perioden januaridecember 2019. Utfallet ligger i
nivå med målet för helår 2020
och beräknas ligga stabilt på
denna nivå.

Uppföljning
Utfallen för avtalat drivmedel för helår 2019 ligger i nivå
med målen och beräknas ligga stabilt på denna nivå.
Efter rapporteringen för perioden januari-juni 2019
upptäcktes felaktigt inrapportering för Serviceresors fordon
som fick korrigeras. Innan rapporteringen för perioden julidecember 2019 påbörjades genomfördes
utbildningsinsatser för trafikutövarna i hur korrekt
rapportering ska ske. Efter genomförda utbildningsinsatser
bedöms trafikutövarna ha tillräckliga kunskaper för att
korrekt rapportering ska anses vara säkerställd.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och
avtalsuppfyllelse
Rutiner för uppföljning av avvikelser för Servicresor och kontroll av fordon fungerar väl.
När det gäller färdbeviskontroller har det varit leveransproblem med tidigare anlitad leverantör.
Ny leverantör har nu upphandlats och kontrollerna kan återupptas från 6 april.
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar
Alla avvikelser hanteras enligt
rutin och följs upp veckovis.
Resenären (eller den som
inkommit med en allmän
synpunkt) får ett skriftligt svar.

Serviceresor: Andel
avvikelser som besvarats
inom 30 dgr

99 %

100 %

100 %

Andel kontrollerade fordon
(allmän och särskild
kollektivtrafik) enligt avtal

-

-

-

Rapporteras och följs upp årsvis.

Allmänna kollektivtrafiken:
Antal genomförda
färdbeviskontroller per år

-

-

-

Rapporteras och följs upp årsvis.

Handlingsplaner
Säkerställa en god hantering och uppföljning av
färdbeviskontroller

Uppföljning
Under perioden har en ny leverantör för genomförande av
färdbeviskontrollerna upphandlats. Kontrollverksamheten
planeras börja den 6 april.
På grund av att en ny upphandling fick genomföras har
länstrafiken inte kunnat genomföra det antal kontroller som
var planerat från början.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Ekonomi
En hållbar ekonomi i balans
Linjetrafikintäkterna är drygt 11 miljoner kronor lägre än budget för perioden januari - mars.
Årsprognosen för linjetrafikintäkterna är ett underskott jämfört med budget med 91 miljoner
kronor.
Årsprognosen är beräknad enligt följande:
6 månader med 50 % lägre intäkter än budgeterat
4 månader med 25 % lägre intäkter än budgeterat.
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Självfinansieringsgrad,
Länstrafikens linjetrafik
totalt.

46,2 %

53,5 %

54,1 %

54,3 %

Självfinansieringsgraden 2020
kommer inte att kunna uppnås
p.g.a. minskade intäkter
beroende på Covid-19.

Självfinansieringsgrad
Öresundståg

68,7 %

90,3 %

98,2 %

85,3 %

Självfinansieringsgraden 2020
kommer inte att kunna uppnås
p.g.a. minskade intäkter
beroende på Covid-19.

46,5 %

Självfinansieringsgraden 2020
kommer inte att kunna uppnås
p.g.a. minskade intäkter
beroende på Covid-19.

44,6 %

Självfinansieringsgraden 2020
kommer inte att kunna uppnås
p.g.a. minskade intäkter
beroende på Covid-19.

Självfinansieringsgrad
Regiontrafik buss

Självfinansieringsgrad
Växjö stadstrafik

43,3 %

35 %

44,2 %

42,5 %

44,9 %

40,3 %

Kommentar

Självfinansieringsgrad
Älmhults stadstrafik

55,2 %

57,6 %

57,7 %

55,6 %

Självfinansieringsgraden 2020
kommer inte att kunna uppnås
p.g.a. minskade intäkter
beroende på Covid-19.

Självfinansieringsgrad
Krösatåg

30,1 %

35,9 %

35,7 %

35,7 %

Självfinansieringsgraden 2020
kommer inte att kunna uppnås
p.g.a. minskade intäkter
beroende på Covid-19.

Självfinansieringsgrad
Pågatåg

30,8 %

33,3 %

33,2 %

33,3 %

Självfinansieringsgraden 2020
kommer inte att kunna uppnås
p.g.a. minskade intäkter
beroende på Covid-19.

Uppföljning
linjetrafikintäkter
- jämförelse budget

66 843

75 287

72 824

77 890

Intäkterna 2020 kommer att bli
betydligt lägre än budget
beroende på Covid-19.

Uppföljning av
linjetrafikintäkter
- jämförelse utfall 2019

66 843

75 287

72 824

75 287

Intäkterna 2020 kommer att bli
betydligt lägre än 2019 p.g.a.
Covid-19.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Antal sjukresor som utförs i den allmänna kollektivtrafiken ska
öka
Arbetet med insatser för att öka antalet resor i den allmänna kollektivtrafiken har pausats på
grund av Covid-19. Det är i nuläget oklart när arbetet kan återupptas.
Mätetal
Antal utförda sjukresor inom
den allmänna
kollektivtrafiken

Utfall
2020

Utfall
2019

0

-

Utfall
2018

Mål 2020

66 000

Handlingsplaner

Kommentar

Rapporteras och följs upp årsvis.

Uppföljning

Öka antalet sjukresor i den allmänna kollektivtrafiken

Arbetet med insatser för att öka antalet sjukresor i den
allmänna kollektivtrafiken har pausats på grund av Covid19. Det är i nuläget oklart när arbetet kan återupptas.

Resultatuppföljning
Självfinansieringsgrad per trafikslag
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-mar
2020

Kostnader t
kr jan-mar
2020

% jan-mar
2020

Jämförelse
% Bokslut
2019

Jämförelse
% Budget
2020

% Prognos
2020

Öresundståg

24 366

35 489

68,7%

92,0%

85,3%

60,2%

Älmhults
stadstrafik

373

676

55,2%

55,6%

55,6%

37,0%

Regiontrafik buss

25 215

58 202

43,3%

44,1%

43,7%

30,9%

Växjö stadstrafik

12 019

34 306

35,0%

39,0%

39,6%

26,3%

Pågatåg

174

565

30,8%

32,5%

33,3%

21,6%

Krösatåg

4 696

15 592

30,1%

37,3%

35,7%

23,8%

SUMMA

66 843

144 830

46,2%

53,3%

52,0%

36,2%

Självfinansieringsgraden för januari - mars 2020 är 46,2 %.
Årets prognos är 36,2 %.
Årets budget är 52,0 %.
Årets budget kommer inte att kunna hållas på grund av minskade intäkter beroende på Covid19.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Resultatuppföljning per kostnadsställe
Månad: Januari – mars 2020

Rullande

Årsbudget

Prognos

Resultaträkning
(tkr)

Utfall ack

Budget ack

Differens

12 mån

2020

2020

Länstrafikens
Kansli

-9 046

-9 373

327

-34 293

-35 820

0

Teknik och
omkostnader

-6 712

-5 096

-1 616

-25 930

-20 383

0

Marknadsföring

-1 154

-1 850

696

-5 277

-7 400

0

Utredningsuppdrag

-261

-250

-11

-1 451

-1 000

0

Regiontrafik

-32 987

-30 586

-2 402

-129 332

-128 701

-29 400

Växjö stadstrafik

-22 287

-18 300

-3 987

-80 430

-79 900

-17 500

Älmhults
stadstrafik

-303

-300

-3

-1 196

-1 200

-500

Krösatåg

-10 897

-10 700

-197

-40 979

-42 800

-7 900

Öresundståg

-11 123

-5 175

-5 948

-18 373

-20 700

-35 400

Pågatåg

-391

-425

34

-1 661

-1 700

-300

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-1 007

-1 375

368

-3 680

-5 500

0

Serviceresor

-336

-336

0

-316

-780

0

Sjukreseadministration

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-78

-78

0

-109

-126

0

Abonnerad
skolskjuts

164

0

164

164

0

0

Totalsumma

-96 417,5

-83 842,6

-12 574,9

-342 863,7

-346 008,0

-91 000

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Uppdrag
Progn
os
helår

Perspektiv

Uppdrag

Uppföljning

Invånare

Aktivt arbeta för att fler
medborgare ska välja
kollektivtrafik eller andra
klimatsmarta
resealternativ

Med anledning av Covid-19 kan målet om
resandeökning under 2020 vara svårt att
uppnå. Det är dock ett ständigt pågående
arbete för att få invånarna att resa klimatsmart.

Upphandling - Linjetrafik
2023 (19RGK387)

Arbetet med upphandlingen löper på enligt
tidplanen:
*Projektgruppen har löpande
avstämningsmöten en gång per vecka.
*Detaljerad tidplaner har upprättats för de olika
delprojekten och samtliga ligger i fas med sitt
arbete.
*Regionens fastighetsavdelning ansvarar för
genomförandet av projektet för byggnation av
ny bussdepå och en byggprojektledare har
utsetts.
*Tre samråd inför byggnationen av bussdepån
har planerats in. Det första genomfördes i
slutet av mars och övriga två är planerade till
början av april. På grund av Covid-19 får
samtliga av samråden genomföras digitalt.

Processutveckling och
produktion

Trafiknämnd, Delårsrapport

I samarbete med
grannlänen stärka
kollektivtrafiken över
länsgränsen i syfte att
underlätta arbetspendling

Pågående aktivitet, men kan påverkas under
2020 av Covid-19.

Fortsatt utbyggnad av
stadstrafiken i takt med
orternas tillväxt

Pågående aktivitet, men kan på kort sikt (2020)
påverkas av Covid-19.

I samverkan med
branschen ta initiativ till att
stärka framtidens
kompetensförsörjning till
kollektivtrafiken

Pågående aktivitet, där Svensk Kollektivtrafik
är en viktig samordnare för helheten. Kan dock
få konsekvenser under 2020 med anledning av
Covid-19.

Projektleda Trafik- och
infrastrukturprojektet i
projektorganisationen för
nytt akutsjukhus i Växjö
samt ingå i projektets
ledningsgrupp.

Projektet fortlöper enligt plan. Under perioden
har fokus mycket legat på att hitta ett effektivt
och ändamålsenligt transportsystem på
tomten. På sjukhustomten ska bussar, bilar,
sjuktransporter, taxi samsas med
godstransporter, cyklister och
ambulanstransporter. Det är en stor utmaning
att lösa detta på ett för alla transportslag
ändamålsenligt och attraktivt sätt. Tillsammans
med Växjö kommun och Trafikverket ska en
åtgärdsvalsstudie göras för sjukhusområdet
(ÅVS). Detta görs för att säkerställa att rätt
infrastrukturåtgärder genomförs i anslutning till
sjukhuset givet de mål som sätts upp för
projektet. Studien påbörjas under våren 2020.

Utredning av
stadsbusstrafik Ljungby
stad

Extern utredning klar och redovisad. uppdrag
att jobba vidare med frågan.
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Trafikförsörjningsprogram
Kronobergs län 2021-2030
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2020-03-24

§ 53

Reviderad tidplan för framtagande av
Trafikförsörjningsprogram i Kronobergs
län (19RGK393)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner reviderad process- och tidplan samt uppdrar åt den politiska
styrgruppen att bereda förslag till trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021–
2030 med utblick för fastställande av regionfullmäktige i juni 2021.
Sammanfattning

I april 2019 beslutades att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att bereda förslag till
ett nytt trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021 – 2030 med utblick.
Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs till politisk styrgrupp för beredning av nytt
trafikförsörjningsprogram. I beslutet fastslogs även att trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län 2021 – 2030 med utblick skulle fastställas av regionfullmäktige i
november 2020.
Regionstyrelsen föreslås besluta att tidplan för framtagande av nytt
trafikförsörjningsprogram revideras.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner reviderad process- och tidplan samt uppdrar åt den politiska
styrgruppen att bereda förslag till trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021–
2030 med utblick för fastställande av regionfullmäktige i juni 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Reviderad tidplan för framtagande av Trafikförsörjningsprogram
för Kronobergs län
 Processplan - Trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021 - 2030 med utblick
 §88 RSAU Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030
 §82 RSAU Reviderad tidplan för framtagande av Trafikförsörjningsprogram i
Kronobergs län

Paragrafen är justerad

Svar på revisionsrapport –
Granskning av
Serviceresors verksamhet
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 20RGK553
Handläggare: Jessica Hultmark,
Datum: 2020-04-17

Trafiknämnden

Svar på revisionsrapport – Granskning av Serviceresors
verksamhet
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svar på revisionsrapport Granskning av Serviceresor
verksamhet samt överlämnar svaret till Regionfullmäktige.
Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten
Granskning av Serviceresors verksamhet till Trafiknämnden.
Syfte med granskningen och övergripande revisionsfråga är att svara på om
trafiknämnden säkerställer att regionens servicereseverksamhet bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Svar på revisionsrapport redogör över Region Kronobergs vidtagna och planerade
åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer. Av svaret framgår bl.a.
att Serviceresor arbetar med fortlöpande uppföljning av beläggningsnivåer,
avvikelser samt brukarnas uppfattning av resorna.
Rekommendationer och svar
Utifrån revisionens granskningsresultat rekommenderar revisionen trafiknämnden
följande:
Rekommendation 1

Att fortlöpande utvärdera beläggningsnivåerna med koppling till schemalagda
fordon.
Trafiknämndens svar

Utifrån beställd analys som Serviceresors systemleverantör Snapcode gjort har
statistikverktyg plockats fram för att följa och utvärdera dessa nivåer. Detta sker
dagligen utifrån ett kort perspektiv av driftledarna, en gång i veckan med ett lite
större perspektiv på driftmöten samt en gång i månaden i två olika forum, ett med
fokus på intjänandegraden och ett med verksamhetsfokus (schema, samåk,
nyttjande med mera).
Som grund för dessa utvärderingar används siffror som tas fram av ekonom på
Länstrafiken månadsvis, specifikt mätningen av inaktiv tid. Varje månad tas även
statistik fram som visar bland annat beläggningsnivå uppdelat per
trafikeringsgrupp. Trafikeringsgrupp 1 är schemalagda och följs upp extra
noggrant.
Rekommendation 2

Att följa upp och utvärdera effekterna av den faktiska samordningen av resor som
sker i reseplaneringen, att nämnden kompletterar med mål kopplade till resenärens
resa (exempelvis ”hämtad i tid”, samt från den egna verksamhetens
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avvikelsehantering) och att för vissa mål överväga att särredovisa färdtjänst och
sjukresor.
Trafiknämndens svar
Att särredovisa samordningen uppdelat på sjukresor och färdtjänst går emot
Serviceresors uppdrag som bland annat är att samplanera alla våra restyper.
Om det ska vara meningsfullt att följa upp samordning bör det göras på en nivå
där alla resor är med oavsett restyp eller automatisk/manuell planering. Våra
regelverk styr i hur stor utsträckning samordning är möjlig. Om regelverken
tillåter större tidsintervaller har vi större möjlighet till samordning.
Mål för samordning är svårt, det finns ingen samsyn inom branschen på hur man
mäter. Serviceresor behöver själva bestämma vad som menas med samordning, är
det samåkning eller god planering och knyta ett mått till det.

Rekommendation 3

Att säkerställa att avvikelsehanteringssystemet används för uppföljning och
utvärdering av olika typer av avvikelser.
Trafiknämndens svar

Under 2019 har avvikelser/synpunkter redovisats på Länstrafikens ledningsgrupp
en gång per termin och med start 2020 kommer samma redovisning även ske på
nämndsnivå.
Rekommendation 4

Att fördjupa kunskaperna om brukarnas uppfattning om verksamheten för att
minimera mörkertal.
Trafiknämndens svar

ANBARO (Barometern för Anropsstyrd trafik) är en undersökning som mäter
resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan som
genomförts. Undersökningen pågår löpande under året och intervjuer per telefon
sker dagligen. De som intervjuas är ett urval av de resenärer som genomfört en
färdtjänst- eller sjukresa dagen innan intervju.
ANBARO ger svar på frågor om:
Beställning och bemötande
 Beställningens utförande
 Bemötandet av samtalsmottagaren
 Sammanfattande betyg för beställningen
Intryck av resan
 Resans punktlighet
 Förarens agerande
 Sammanfattande betyg på resan
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Bakgrundsfrågor
 Resenärens resmönster
 Funktionshinder
 Ålder och kön
Rekommendation 5

Att analysera förändringen av antalet resor och kostnader i förhållandet till det nya
regelverket för sjukresor.
Trafiknämndens svar

Ekonom på Länstrafiken förser vården varje månad med underlag.
Tillsammans med vården analyseras resandet för att se vilken effekten är och åt
vilket håll de vill ta nästa steg.
Rekommendation 6

Att utveckla den riskbedömning som sker inom Serviceresor inför trafiknämndens
beslut om interkontrollplan med fokus på de kvalitetssäkrande rutiner och
processer som finns inom Serviceresor.
Trafiknämndens svar

Rutiner gås igenom vid behov/förändringar fortlöpande samt varje år inför
sommaren innan vi utbildar sommarvikarier (exempelvis om nya funktioner läggs
till i Alfa.
Riskbedömningar görs löpande vid förändringar.
Rekommendation 7

Att se över formerna för samverkan med kommunerna, genom en mer förutsägbar
agenda som presenterar statistik, kvalitetsmått och utvärdering av faktorer.
Trafiknämndens svar

Nätverksmöten med samarbetskommunerna sammankallas fyra gånger per år, två
på våren och två på hösten. Inför varje möte inkommer respektive
deltagare/medlem senast 2 veckor inför kommande möte med punkt man vill ha
med på agendan. Serviceresor förbereder och bjuder även in eventuell annan
ansvarig i respektive ämne. Senast en vecka innan mötet skickas kallelse med
agenda till samtliga medlemmar.
Medlemmarna från respektive kommun är utsedda som representanter från sin
kommun att deltaga på dessa möten och inkomma med information men
framförallt sprida/informera ut i sin organisation/kommun.
Punkter på agendan är statistik/Anbaro (barometer för anropsstyrd trafik) och
snart även Hanbaro (barometer för handläggning), NKI, nya stationsområdet,
laget runt där respektive kommun informerar från sin verksamhet. Punkterna är
fast fördelade på våren och hösten. Ekonomi har kommunernas representanter
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valt att Länstrafikens ekonom skickar ut till annan ansvarig person i sin kommun
och därav ej en punkt på agendan.
Övriga punkter som tas upp löpande eller vid behov är tex. Info/rapportering
från vår kvalitetskontrollant, info om sjukresor, omsorgsresor, nya sjukhuset,
information från Länstrafiken, samarbete mellan Serviceresor och respektive
kommun gällande skolskjuts, korttids, äldreboende etc.
På kommande möten är det en ny stående punkt som gäller uppdraget från möte
med Kommunalt forum 2019-11-06, att se över gällande kommunalt regelverk för
färdtjänst för att bromsa kostnads-utvecklingen, ansvarig sammankallande är
verksamhetschef Jessica Hultmark.
Önskemål om fast agenda är inplanerad på kommande möte som är inplanerat till
2020-05-13.
Rekommendation 8

Att överväga önskemål om tätare avstämningsmöten med trafikutövarna. Utveckla
hur respons och återkoppling kan utvecklas.
Trafiknämndens svar

Förutom den dagliga kontakten med förare och den löpande kontakten angående
daglig drift med entreprenörerna genomförs uppföljningsmöten.
Uppföljningsmötena är till för att ta upp helheten med utgångspunkt i avtalet.
Entreprenörer med Grupp 1-avtal har möten två gånger per år och entreprenörer
med Grupp 3/4-avtal en gång per år. Utöver detta genomförs extra möten vid
behov från antingen Serviceresor eller entreprenören.
Alla möten genomförs med en gemensam checklista som grund. Alla får då minst
samma information och möjligheter. Inför mötet skickas en uppmaning till
entreprenören att inkomma med frågor som de vill ta upp.
Mötena är ett bra komplement till kontakten om den dagliga driften. Det gynnar
den dubbelriktade kommunikationen mellan Serviceresor och entreprenörerna. I
detta sammanhang är det enkelt att ta upp både bra och mindre bra delar.
Respons-ärenden är en del som alltid tas upp, antingen ges beröm eller tas
ärenden som kräver diskussion upp på mötet.
Alla frågor får inte ett svar under mötet, en del saker tas med och hanteras efteråt.
Återkoppling sker till entreprenören när frågorna som inte besvarades har ett svar.
Se bifogad fil med checklista som används som grund för avstämningsmöten med
trafikutövarna (beskrivning av varje punkt är beskrivet inom parentes).
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Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Bilagor:

Granskning av Serviceresors verksamhet
Checklista Avstämningsmöte 2020

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Avstämningsmöte entreprenörer Serviceresor 2020
Närvarande:
Nuläge
(Beskrivning från båda håll hur det fungerar just nu)
Följsamhet avtal
(Informera om delar av avtalet)
•
•
•
•
•

Ställa bilar vid service mm
Uniform
Utbildningar mm
Utförande (löner, arbetstider etc)
Bränsle

Kvalitetsavdrag
(Gå igenom dom eventuella kvalitetsavdrag som gjorts)
Respons
(Gå igenom eventuella aktuella Respons-ärenden)
Alfa
(Frågor om Alfa och berätta om eventuella förändringar)
Rutiner
(Kolla igenom att det finns kännedom om aktuella rutiner och gå igenom sånt som ändrats senaste
tiden)
Regelverk
(Kolla igenom att det finns kännedom om aktuella rutiner och gå igenom sånt som ändrats senaste
tiden)
Kontaktvägar (X-tranätet, månadsbrev & mejl)
(Informera om kontaktvägar som används, fråga hur dom används och upplevs)
Hur sprider ni information internt?
(Fråga hur information som skickas ut via kontaktvägarna sprids till förare)
Samarbete
(Fråga hur samarbetet upplevs med alla olika delar)
•

Kontakt med Serviceresor

Frida
(Säkerställ att arbetet i Frida görs)
Förarcertifiering
(Säkerställ att alla förare är certifierade eller är anmälda till förarutbildning)
Övrigt
•
•

Utbildningar, Hygien, Bärhjälp mm
Bränsle, hur är tillgången på bränsle, vilka tankställen används

F r å n:
Till:
K o pi a:
Ä r e n d e:
D a t u m:
Bil a g o r:
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Svar på skrivelse Beslutet
om att ta bort tidtabeller vid
hållplatserna måste
omprövas
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK574
Handläggare: Trafiknämnden
Datum: 2020-03-27

Trafiknämnden

Svar på skrivelse Beslutet om att ta bort tidtabeller vid
hållplatserna måste omprövas
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Socialdemokraterna angående att
beslutet om att ta bort tidtabeller vid hållplatserna måste omprövas.
Socialdemokraterna vill att trafiknämnden omprövar beslutet om att ta bort
tidtabeller från hållplatserna, med bakgrund av att information om hur man
enklast kan söka sin resa ändå ska sättas upp på hållplatserna och att man
noggrant följer upp beslutet i sin helhet under hösten 2020 och därefter omprövar
beslutet om behov föreligger.
Mot bakgrund av att allt fler resenärer använder sig av Länstrafikens digitala
kanaler för att söka sin resa har trafiknämnden ej för avsikt att ändra på sitt
tidigare beslut.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Beslutsunderlag: Skrivelse - Beslutet om att ta bort tidtabeller vid hållplatserna
måste omprövas
Förslag på svar på skrivelse

Sida 1 av 1

Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK574
Instans: Trafiknämnden
Datum: 2020-03-26

Till:
Peter Freij (S)
Henrietta Serrate (S)
Robert Olesen (S)

Svar på skrivelse – Beslut om att ta bort tidtabeller vid
hållplatserna måste omprövas

Tack för din skrivelse om beslut om att ta bort tidtabeller vid hållplatserna måste
omprövas. Region Kronoberg är tacksam för att få återkoppling och att få förslag
på förbättringsområden.
Den 20 mars 2020 fattade trafiknämnden beslut om att ta bort alla tryckta
tidtabeller samt tidtabellsanslag på hållplatser under 2020. Detta med underlag från
en rapport som Länstrafiken Kronoberg tagit fram under året. Rapporten visar att
allt fler resenärer använder sig av länstrafikens digitala kanaler för att söka sin resa,
exempelvis görs över två miljoner resesökningar i månaden i länstrafikens reseapp.
Rapporten visar även att genom att ta bort tryckta tidtabeller samt tidtabeller på
hållplatserna så skulle länstrafiken minska sitt koldioxidutsläpp med cirka 820 kg
per år.
Alla som önskar kommer fortsättningsvis kunna få en tryckt tidtabell utskriven via
Kundcenter, som både kan lämna ut över disk men även skicka hem.
Trafiknämnden har ej för avsikt att utifrån den inkomna skrivelsen ändra på
trafiknämndens tidigare beslut.

Med vänlig hälsning
Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Telefon
E-post
Fax

0470-58 80 00 vx
region.@kronoberg.se

2020-03-10

Skrivelse till trafiknämnden

Beslutet om att ta bort tidtabeller vid
hållplatserna måste omprövas
Den 4 mars 2020 fattade trafiknämnden beslut om att alla tryckta tidtabeller
ska plockas bort under 2020, detta bland annat med bakgrunden att allt färre
resenärer efterfrågar tryckt tidtabell och att många därför får slängas. Den som
fortfarande vill ha en pappersversion kommer framöver kunna vända sig till
Länstrafikens servicecenter som ordnar det.
I beslutet ingick även att ta bort tidtabellsanslagen på de cirka 1150 hållplatser
och tågstationer som finns i länet. Dessa ska istället ersättas med information
om hur man enklast kan söka sin resa. I beslutsunderlaget framgår att varje
tryckt tidtabell på hållplats kostar ”10,46 kr/styck och trycks på Region
Kronobergs interntryckeri.” Det innebär att den sammanlagda kostnaden för
tryckta tidtabeller på hållplatserna i länet är ca 12 000 kr.
Beslutet har väckt många reaktioner. Särskilt beslutet om att sluta sätta upp
tidtabeller vid hållplatserna har blivit ifrågasatt. Om fler ska resa kollektivt
måste vi lyssna på resenärerna och göra det enkelt för dem – inte tvärt om.
Socialdemokraterna föreslår med anledning av detta att trafiknämnden:
▪ Omprövar beslutet om att ta bort tidtabeller från hållplatserna, med
bakgrund av att information om hur man enklast kan söka sin resa ändå
ska sättas upp på hållplatserna. Tidtabeller borde kunna sättas upp vid
samma tillfälle.
▪ Noggrant följer upp beslutet i sin helhet under hösten 2020 och därefter
omprövar beslutet om behov föreligger.
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Trafiknämnden

Svar på skrivelse angående Krösatågens tidtabell
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Diö Samhällsförening angående
Krösatågens tidtabell.
Skrivelsen beskriver de negativa konsekvenserna av förändringarna i Krösatågets
tidtabell som gjordes med tidtabellskiftet i december 2019. I svar på skrivelsen lyfts
ekonomi och resandesiffror som skäl till förändrade tidtabeller och avgångar från
Diö.
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Svar på skrivelse – gällande Krösatågens tidtabell

Tack för din skrivelse om Krösatågens tidtabell. Region Kronoberg är tacksam för
att få återkoppling och att få förslag på förbättringsområden.
Det har varit en spännande och trevlig utmaning att åter börja köra tåg med
uppehåll på stationer som Vislanda och Diö.
Intäkterna har dock inte räckt till för att köra så många avgångar som det fanns
under 2019 och i samband med en ny tidtabell from december minskades antalet
avgångar.
Länstrafiken har grundligt undersökt resandesiffror för att se vilka avgångar som
skulle medföra minst påverkan för de som reser med oss. De avgångar ni nämner
(från Växjö 21.48, vänder i Hässleholm kl 23.20) var också de två avgångar som
hade avgjort minst antal resenärer. För Diö handlade det om 8–9 resenärer i
veckan som åkte med tåget från Växjö, det var ännu färre som åkte från
Hässleholm.
Vi försöker ständigt förbättra vår trafik, både för tåg och bussar, och vi är
tacksamma för era synpunkter.
Just nu pågår planeringen av den trafik som skall starta i december 2020 och
Länstrafiken tar med era önskemål i det arbetet.

Med vänlig hälsning
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När Krösatåget startade med avgångar från Diö station, öppnade sig möjligheter för oss som bor i Diö med
omnejd, att nyttja kollektivtrafiken mer frekvent än tidigare. Åren därefter utvecklade sig avgångar både söderoch norr ut med tider som anpassas för arbete och socialt resande. Möjligheten fanns nu att ta tåget mot Växjö
för arbete, bio- och restaurangbesök, shopping etc. samt återresa. Även möjlighet att resa söderut för arbete
och övrigt mot Malmö/Köpenhamn och att komma hem senare på kvällen.
När den nya tidtabellen kom december 2019 blev det stora förändringar för oss som utnyttjat Krösatåget till
stor del och för de som har längre startsträcka att åka kollektivt.
Samtidigt som regionen vädjar och trycker på att invånare skall åka kollektivt, bör det gälla även oss utanför
centralorten, den ekvationen går inte ihop samtidigt som avgångarna försämras drastiskt. Vi är nu tvingade till
att använda bilen mer frekvent än vad vi har gjort de sista 7 åren som kollektivanvändare.
Några exempel
Många av oss har arbetstider fördelade även på kvällstid och helt plötsligt har möjligheten att resa
kollektivt försvunnit. Tidigare gick sista tåget 21:48 och nu är det 18:48 samtidigt som sista bussen går
kl 18:20 mot Älmhult, vilket gör det omöjligt att åka hem kollektivt och det medför att bilen behöver
användas. Alternativet är att ta Öresundståget 21:13 (om möjligt) till Älmhult och ha bilen parkerad
där eller bli hämtad. Oavsett så tappar Krösatåget resenärer, utnyttjandet blir mindre och statistiken
sämre. En evig negativ spiral.
Att åka kollektivt till Växjö för bio- och restaurangbesök, sport evenemang etc. är nu obefintlig
eftersom sista Krösatåget går 18:48 och Öresundståget går kl. 21:13. Före tidtabellsändringen gick den
sista avgången med Krösatåget 21:48. Nu blir det bilåkande istället eller att avstå sociala aktiviteter.
Hur som helst så utnyttjas kollektivtrafiken mindre vilket borde synas i statistiken. En evig negativ
spiral.
Krösatågets kvällsavgångar har tidigare fungerat väldigt bra vid hemresa från Hässleholm, Malmö och
Kastrup då sista Krösatåget gick runt 23:00 från Hässleholm. Numera går sista tåget 20:16 vilket
betyder att en extra hotellnatt behövs ibland men även kvällsaktiviteter blir svåra utan bil. Statistiken i
kollektivt utnyttjande sjunker. En evig negativ spiral.
Det tar tid att ändra människors beteende och regionen var verkligen på rätt väg att förändra
kollektivutnyttjande. Genom att försämra möjligheten att resa kollektivt bromsades ”vanan” i att
använda andra transportmedel än bilen upp. De betydande viktiga steg som tagits har resulterat i flera
steg tillbaka och ändras inte regionens inställning i en återgång till liknande kvällsavgångar som för
december 2019 är möjligheten stor att kollektivt resandet minskar mer. En evig negativ spiral.
Det förs en debatt att hela Sverige och landsbygden skall leva, och vi som bor där behöver förutsättningar att
kunna bo kvar. Som invånare i region Kronoberg har det varit sorgligt att följa debatten och att försöka påverka
beslut. Efterhand har det blivit klart att beslut redan har tagits i en viss riktning även om företrädare har givit
sken om annat. Förtroendemässigt är det här agerandet ett bakslag för tilliten kring vilken väg regionen tänker
sig gå gällande kollektivtrafik utanför centralorten Växjö. Det blir bara tomma ord om regionen inte ger
förutsättningar för kollektivt resande.
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