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Trafiknämnden
Datum: 2020-06-03
Tid: 09:00-15:00
Plats: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Carina Bengtsson (C), ordförande
Eva Johnsson (KD), vice ordförande
Peter Freij (S), 2:e vice ordförande
Catharina Winberg (M)
Rolf Andersson (L)
Marianne Nordin (S)
Stefan Jönsson (S)
Olja Pekusic (S)
Jeanette Schölin (SD)
Ersättare

Mikael Andersson (C)
Lars Nyberg (KD)
Tina Edberg (V)
Tomas Thornell (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Övriga kallade

Thomas Nilsson, Trafikdirektör
Ulf Pettersson, Ekonomichef

Kallelse

1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden utser Peter Freij att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker genom digital signering senast 2020-06-11.

2

Fastställande av dagordning

3

Rapporter från externa uppdrag
Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.

4

Aktuella lägesrapporter
Sammanfattning

Ansvariga tjänstepersoner redogör för aktuella lägesrapporter.

5

Månadssammandrag april 2020
(20RGK71)
Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden godkänner Månadssammandrag för april
2020 för trafiknämnden samt överlämnar det till regionstyrelsen för
information

Kallelse

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – april 2020 är – 22,8
miljoner kr. Linjetrafikens intäkter är 23,2 miljoner kr lägre än budget för
perioden. Årets prognos är – 91 miljoner kr.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut trafiknämnden månadsammandrag 2020-04
 Trafiknämnden Månadssammandrag 2020-04

6

Linjenät Växjö stadstrafik (20RGK960)
Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar att fastställa linjenät i Växjö stadstrafik i
samband med ny avtalsperiod i juni 2023 i enlighet med upprättad
tjänsteskrivelse.
Sammanfattning

Trafikavdelningen har utrett linjenätet för Växjö stadstrafik och föreslår
en varsam revidering i samband med att nästa trafikavtal drar igång juni
2023. Förslag till ändringar i linjenätet i Växjö stadstrafik beskrivs i
bifogad tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Linjenät Växjö stadstrafik 2023
 Förslag till beslut Linjenät Växjö stadstrafik

7

Svar på skrivelse Önskemål om
avgångstid och fler avgångar
(20RGK768)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående önskemål om
ändring av Länstrafikens busstider. Ungdomsinskottet i Markaryds
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kommun har framfört önskemål om ändring av Länstrafikens busstider.
Trafiknämnden lämnar över önskemål om avgångstider till
tjänstemännen att titta på inför nästa tidtabellsskifte i december 2020.
Kontakt kommer att tas under året.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse angående önskemål om avgångstid
och fler avgångar
 Förslag på svar på skrivelse angående önskemål om avgångstid och
fler avgångar
 Önskemål från UKN om ändring av Länstrafikens busstider
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Svar på skrivelse Subventionera
kommunernas pris för ungdomars
sommarresor i kollektivtrafiken
(20RGK952)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående att Subventionera
kommunernas pris för ungdomars sommarresor i kollektivtrafiken.
Peter Freij (S), Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i skrivelse
till trafiknämnden föreslagit att kommunerna i år erbjuds att köpa
Fritidskortet gällande i 60 dagar för samma pris som sommarlovskortet
2019, det vill säga 250 kr per ungdom. Trafiknämnden anser att det är
viktigt att ungdomar har tillgång till billigare kollektivtrafik och att den
tidigare beslutade taxan för Fritidsbiljetten uppfyller detta.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse angående att subventionera
kommunernas pris för ungdomars sommarresor i kollektivtrafiken
 Förslag på svarpå skrivelse Subventionera kommunernas pris för
ungdomars sommarresor i kollektivtrafiken
 Skrivelse - Subventionera kommunernas pris för ungdomars
sommarresor i kollektivtrafiken
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9

Svar på skrivelse Om en förnyelse av
kollektivtrafiken i Sandsbro (20RGK799)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående en förnyelse av
kollektivtrafiken i Sandsbro. Carin Högstedt (V) har lämnat en skrivelse
med förslag på förbättringar av kollektivtrafiken i Sandsbro avseende
bussterminal och bytesmöjligheter. Trafiknämnden planerar att på sikt
genomföra en större utredning av linjenätet i Växjö stadstrafik och tar då
med synpunkterna från denna skrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse Om en förnyelse av
kollektivtrafiken i Sandsbro
 Förslag på svar på skrivelse - Om en förnyelse av kollektivtrafiken i
Sandsbro
 Skrivelse - Om en förnyelse av kollektivtrafiken i Sandsbro - ett
förslag om terminal

10 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Delegationsbeslut anmäls till trafiknämnden:
- Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden
2020-04-01 - 2020-05-31.
- Trafiknämndens ordförande delegationsbeslut
Delegationsbeslut

 20RGK36-2 Trafiknämndens ordförande delegationsbeslut 2/2020:
Brådskande beslut
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 20RGK36-3 Trafiknämndens ordförande delegationsbeslut 3/2020:
Brådskande beslut Kompensation till Serviceresors entreprenörer med
anledning av Covid-19

11 Anmälningar för kännedom

12 Övriga ärenden

Månadssammandrag april
2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 20RGK71
Handläggare: Ulf Petersson
Datum: 2020-05-15

Trafiknämnden

Månadssammandrag april 2020

Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden godkänner Månadssammandrag för april 2020 för
trafiknämnden samt överlämnar det till regionstyrelsen för information

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari – april 2020 är – 22,8 miljoner kr.
Linjetrafikens intäkter är 23,2 miljoner kr lägre än budget för perioden.
Årets prognos är – 91 miljoner kr.
Bakgrund

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Månadssammandrag april 2020 för trafiknämnden
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APRIL 2020
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Resultatuppföljning per kostnadsställe
Månad: Januari – April 2020
Resultaträkning (tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2020

2020

Länstrafikens
Kansli

-12 038

-12 587

549

-34 058

-35 820

0

Teknik och
omkostnader

-9 572

-6 794

-2 778

-27 169

-20 383

0

Marknadsföring

-1 417

-2 467

1 050

-4 905

-7 400

0

Utredningsuppdrag

-589

-333

-256

-1 608

-1 000

0

Regiontrafik

-45 597

-40 947

-4 650

-133 212

-128 701

-29 400

Växjö
stadstrafik

-31 340

-25 000

-6 340

-82 933

-79 900

-17 500

Älmhults
stadstrafik

-402

-400

-2

-1 214

-1 200

-500

Krösatåg

-14 234

-14 267

33

-41 589

-42 800

-7 900

Öresundståg

-17 909

-6 900

-11 009

-24 894

-20 700

-35 400

-569

-567

-2

-1 698

-1 700

-300

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd
trafik

-1 214

-1 833

619

-3 569

-5 500

0

Serviceresor

-497

-478

-20

-271

-780

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-120

-114

-7

-122

-126

0

Abonnerad
skolskjuts

33

0

33

33

0

0

Totalsumma

-135 465,2

-112 686,5

-22 778,7

-357 209,6

-346 008,0

-91 000

Pågatåg

Sjukreseadministration

1

Kommentar:
Resultatet för januari – april 2020 är 22,8 mnkr lägre än budget.
Resultatet beror naturligtvis på effekterna av covid-19 med minskat resande och lägre intäkter
som följd.
Budgetavvikelserna för perioden kan sammanfattas så här (belopp i mnkr):
Linjetrafik intäkter
Linjetrafik kostnader
Teknik & omkostnader
Marknadsföring
Övrigt
SUMMA

-23,2
1,3
-2,8
1,0
0,9
-22,8

Årsprognosen för linjetrafikintäkterna är ett underskott jämfört med budget med 91 mnkr.
Årsprognosen är beräknad enligt följande:
6 månader med 50 % lägre intäkter än budgeterat
4 månader med 25 % lägre intäkter än budgeterat

2

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Kostnader tkr
januari-april
2020

%
januari-april
2020

Jämförelse
%
Bokslut
2019

Jämförelse
%
Budget
2020

27 829

45 738

60,8%

92,0%

85,3%

60,2%

497

899

55,3%

55,6%

55,6%

37,0%

Regiontrafik
buss

31 323

76 920

40,7%

44,1%

43,7%

30,9%

Växjö
stadstrafik

14 204

45 544

31,2%

39,0%

39,6%

26,3%

209

778

26,9%

32,5%

33,3%

21,6%

Krösatåg

5 793

20 026

28,9%

37,3%

35,7%

23,8%

SUMMA

79 855

189 905

42,0%

53,3%

52,0%

36,2%

Trafikslag

Öresundståg
Älmhults
stadstrafik

Pågatåg

Intäkter tkr
januari-april
2020

Kommentar:
Självfinansieringsgraden för januari - april 2020 är 42,0 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2019 var 54,6 %.
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%
Prognos
2020

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

JANUARI – APRIL 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

4,1

5,1

3,0

5,4

8,1

2,4

Uppdragsverksamhet
Trafik

10,3

15,3

1,9

10,6

15,8

3,2

Trafiknämnd totalt

6,3

9,1

2,6

7,2

11,0

2,7

Länstrafiken Gemensamt

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året.
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Linjenät Växjö stadstrafik
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK960
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-05-18

Trafiknämnden

Linjenät Växjö stadstrafik
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar att fastställa linjenät i Växjö stadstrafik i samband med ny
avtalsperiod i juni 2023 i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Trafikavdelningen har utrett linjenätet för Växjö stadstrafik och föreslår en varsam
revidering i samband med att nästa trafikavtal drar igång juni 2023. Förslag till
ändringar i linjenätet i Växjö stadstrafik beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Linjenät i Växjö stadstrafik 2023
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK960
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-05-18

Trafiknämnden

Linjenät Växjö stadstrafik 2023
Bakgrund
Inför upphandlingen av linjelagd busstrafik med start 2023, behöver det i
anbudsunderlagen finnas med förutsättningar för hur trafiken ska köras. Ett av
besluten är hur linjesträckningarna ska vara i Växjö stadstrafik.
Beredning
Länstrafikens trafikavdelning
Ärendebeskrivning
Linjenätet för Växjö stadstrafik är en viktig parameter för att resandet med
stadsbussarna ska vara attraktivt. Det finns många parametrar som avgör hur
attraktivt ett linjenät är. Inte sällan kan också dessa parametrar vara motstridiga,
exempelvis parametrarna att man ska ha nära till sin hållplats respektive att
hållplatserna inte ska ligga för tätt eftersom trafiken då blir långsam.
En viktig parameter för linjenätets attraktivitet är kontinuitet. Ett linjenät bör inte
ändras alltför ofta, eftersom kunskapen om hur bussarna går är en viktig
framgångsfaktor. Dagens linjenät har varit framgångsrikt såtillvida att det bedöms
ha bidragit till den stora resandeökning som skett i Växjö stadstrafik de senaste tio
åren. Senaste stora förändringen i linjenätet gjordes 2013. Därefter har små
justeringar gjorts mest med hänsyn till hur staden vuxit.
Nästa större förändring, eller i alla fall undersökning om eventuella förändringar,
planeras att göras inför en diskuterad flytt av lasarettet från centrum till Räppe.
Om en sådan flytt blir av, förändrar det förutsättningarna för stadstrafikens
linjesträckning i hög grad, varför en sådan flytt är ett lämpligt tillfälle att
genomföra större förändringar. Starten av det nya trafikavtalet 2023 ligger i
sammanhanget relativt nära en sådan större förändring. Ur kundsynpunkt är det
därför inte lämpligt med en alltför stor förändring under 2023. Därför har en
”varsam översyn” av dagens linjenät gjorts. Detta för att stadslinjenätet år 2023
och de närmsta åren därefter ska vara så attraktivt som möjligt, utan att en alltför
stor förändring gjorts.
Diskussioner har förts med Växjö kommun utifrån hur staden har ändrats och
planeras att ändras de närmsta åren. Dialog har förts på tjänstemannanivå mellan
region och kommun samt på politisk nivå mellan presidierna i trafiknämnd och
teknisk nämnd.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK960
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-05-18

Förslag på förändringar
Högstorp/Öster
Den östra delen av dagens linje 4 delas i två linjer, båda med varsin ändhållplats.
Högstorp är idag den stadsdel i Växjö som har sämst restider i förhållande till
bilen. Genom att resenärerna slipper åka genom stadsdelen Öster och istället åka
Fagrabäcksvägen, förbättras restiderna avsevärt och busstrafiken blir mer attraktiv.
Likaså slipper resenärerna åka runt i Högstorp, utan behöver endast åka fram och
tillbaka den sträcka de önskar. Genom att Högstorpslinjen dras på
Fagrabäcksvägen får även resenärer till Katedralskolan och Teknikum samt norra
delen av Öster en bättre trafik. Resandet till/från Öster beräknas fortsatt vara
starkare än till/från Högstorp varför den linjen bedöms ha större nytta av att
bindas ihop med linje 4 mot flygplatsen, medan Högstorp binds ihop med linje 9
mot Bredvik.

Räppe
Av nuvarande två alternativa sträckor i Räppe/Bergsnäs behålls endast den på
Öjabyvägen.
Linje 4 har idag två alternativa sträckor i Räppe/Bergsnäs. Andra alternativa
varianter i stadslinjenätet har byggts bort de senaste åren, vilket bidragit till
resandeökningarna som ägt rum. Detta eftersom enhetlig linjesträckning är en
framgångsfaktor för stadsbusstrafik. Körvägen via Stora Räppevägen är längre, tar
längre tid, och bussen får där ofta stå och vänta på fällda bommar vid
järnvägsövergången. Genom att linje 4 istället alltid kör Öjabyvägen kommer
trafiken bli betydligt snabbare och punktligare. För att fortsatt möjliggöra resor i
Östra Räppe förlängs istället dagens linje 12 dit.

Flygplatsen/Lunnabyvägen
Alternativa ändhållplatsen på Lunnabyvägen tas bort så att Flygplatsen alltid blir
ändhållplats i väster på linje 4.
År 2013 förlängdes linje 4 till flygplatsen. När flygplatsen var stängd (tidiga
morgnar, sena kvällar samt större delen av helgen) behölls den gamla
ändhållplatsen på Lunnabyvägen, då det beräknades vara dyrt och onödigt att köra
till/från flygplatsen när verksamheten inte var igång. Efterhand har antalet
flygrörelser ökat, plus att fler stora personalintensiva verksamheter tillkommit i
närheten av flygplatsen. Den avvikande körvarianten till Lunnabyvägen har därför
minskat i betydelse och omfattning och kan nu tas bort helt, så att alla avgångar på
linje 4 kör hela vägen till/från flygplatsen.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK960
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-05-18

Bredvik
Trafiken i Bredvik förlängs genom att en hållplats anläggs söder om dagens
ändhållplats ”Hagen”.
När stadsdelen Bredvik projekterades, planerades för tre busshållplatser. Två av
dessa är byggda och finns idag på linje 9: Pär Lagerkvistskolan samt Hagen. Den
tredje hållplatsen finns ännu inte eftersom stadsdelen ännu inte byggts ut dit. När
det nya trafikavtalet startar år 2023, bedöms det vara rätt tidpunkt att förlänga linje
9 söder om hållplats Hagen till en ny planerad ändhållplats så att hela Bredvik får
god tillgång till stadsbussarna.

Bäckaslöv
Linje 9 dras genom planerade stadsdelen Bäckaslöv.
Ända sedan stadsdelarna Bredvik och Bäckaslöv planerades, har Länstrafiken
skissat på en linje som ska tillgodose kollektivtrafiken i båda dessa nya stadsdelar.
När inflyttningar börjar ske på Bäckaslöv bör därför linje 9 dras om till sin
ursprungligt tänkta linjesträckning så att även denna stadsdel får tillgång till god
kollektivtrafik. Om inflyttningarna inte påbörjats till juni 2023 flyttas lämpligen
denna förändring framåt i tiden och dagens sträckning över
Storgatan/Sambandsvägen behålls tills inflyttningarna på Bäckaslöv börjat.

Norremark
Nuvarande linjesträckning för linje 15 görs om för att täcka ett större område på
Norremark.
Idag finns en industrilinje till/från Norremark som kör Rådjursvägen. Nu planeras
för stora förändringar i området varför en linjesträckning och turtäthet som
tillgodoser betydligt fler aspekter än idag behövs.

Telestad
Linje 5 får ändrad körsträcka längst i söder för att tillgodose området Telestad.
Söder om Teleborg har området Telestad börjat projekteras. De närmsta åren ska
området börja bebyggas med relativt många bostäder. Linje 5 kan tillgodose
behovet i området om sträckningen längst söderut på linjen ändras, så den inte
längre trafikerar hållplats Löparvägen, utan kör in i det nya området söderut och
sedan västerut. På så sätt får alla i området tillgång till busstrafik, samt att redan nu
boende i östra delen av Vikaholm får närmare till busstrafik, vilket varit planerat
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK960
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-05-18

för i flera år och också varit styrande i placeringen av ändhållplatsen på linje 7:
”Ages väg”.

Dagens linjenät
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK960
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-05-18

Förslag nytt linjenät fr o m juni 2023

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Linjesträckningarna i sig själva har inte en direkt ekonomisk påverkan, utan är en
del av verkställandet av ekonomiska beslut redan fattade av RSAU i pågående
upphandlingsprocess.
Motivering till förslag
Förslaget bidrar till att Länstrafiken ska kunna nå uppsatta mål om ökat resande,
ökade intäkter och ökad kundnöjdhet.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK960
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-05-18

Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar att i juni 2023 ändra linjenätet i Växjö stadstrafik enligt
bifogat förslag.

Thomas Nilsson
Trafikdirektör
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Svar på skrivelse Önskemål
om avgångstid och fler
avgångar

7
20RGK768

Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK768
Handläggare: Patrik Tidåsen,
Datum: 2020-05-20

Trafiknämnden

Svar på skrivelse Önskemål om avgångstid och fler
avgångar
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående önskemål om ändring av
Länstrafikens busstider.
Ungdomsinskottet i Markaryds kommun har framfört önskemål om ändring av
Länstrafikens busstider.
Trafiknämnden lämnar över önskemål om avgångstider till tjänstemännen att titta
på inför nästa tidtabellsskifte i december 2020. Kontakt kommer att tas under året.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Trafiknämnden lämnar över önskemål om avgångstider till tjänstemännen att titta
på inför nästa tidtabellsskifte. Kontakt kommer att tas under året.
Gällande utökning av trafiken fastställs trafiknämndens budget för 2021 under
oktober månad. I rådande stund, mitt i coronaepidemin, är nämndens ekonomiska
förutsättningar för nästa år osäkra. Vi kommer därför vara restriktiva med att
utöka trafiken under nuvarande förutsättningar

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse om önskemål om ändring av Länstrafikens busstider
i Markaryds kommun
Förslag på svar på skrivelse

Sida 1 av 1

Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK768
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-05-14

Ungdomsinskottet i Markaryds kommun

Svar på skrivelse – önskemål från Ungdomsinskottet i
Markaryds kommun om ändring av Länstrafikens
busstider

Tack för er skrivelse om Länstrafikens busstider och avgångar. Region Kronoberg
är tacksam för att få återkoppling och att få förslag på förbättringsområden.
Trafiknämnden lämnar över önskemål om avgångstider till tjänstemännen att titta
på inför nästa tidtabellsskifte i december 2020. Kontakt kommer att tas under året.
Gällande utökning av trafiken fastställs trafiknämndens budget för 2021 under
oktober månad. I rådande stund, mitt i coronaepidemin, är nämndens ekonomiska
förutsättningar för nästa år osäkra. Vi kommer därför vara restriktiva med att
utöka trafiken under nuvarande förutsättningar.
Med vänlig hälsning

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Telefon
E-post
Fax

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

Svar på skrivelse
Subventionera
kommunernas pris för
ungdomars sommarresor i
kollektivtrafiken
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20RGK952

Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK952
Handläggare: Ulf Petersson,
Datum: 2020-05-20

Trafiknämnden

Svar på skrivelse Subventionera kommunernas pris för
ungdomars sommarresor i kollektivtrafiken
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående att Subventionera
kommunernas pris för ungdomars sommarresor i kollektivtrafiken.
Peter Freij (S), Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i skrivelse till
trafiknämnden föreslagit att kommunerna i år erbjuds att köpa Fritidskortet
gällande i 60 dagar för samma pris som sommarlovskortet 2019, det vill säga 250
kr per ungdom.
Trafiknämnden anser att det är viktigt att ungdomar har tillgång till billigare
kollektivtrafik och att den tidigare beslutade taxan för Fritidsbiljetten uppfyller
detta.
Bakgrund
I Taxa 2020 slopades det tidigare Fritidskortet som såldes terminsvis och
Sommarlovskortet som endast såldes sommartid. Istället infördes Fritidsbiljetten
som är en 30-dagars periodbiljett för ungdomar och som säljs året om. Taxan är
200 kronor per 30-dagarsperiod.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Trafiknämnden tackar för skrivelsen och anser att syftet är gott men hänvisar till
den fastställda taxan för Fritidsbiljetten som införts i år. Fritidsbiljetten skall
tillsammans med övriga taxor utvärderas inför beslut om Taxa 2021.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse Subventionera kommunernas pris för ungdomars
sommarresor i kollektivtrafiken
Förslag till svar på skrivelse

Sida 1 av 1

Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK952
Handläggare: Patrik Tidåsen,
Datum: 2020-05-29

Peter Freij
Henrietta Serrate
Robert Olesen

Svar på skrivelse – Subventionera kommunernas pris för
ungdomars sommarresor i kollektivtrafiken
Tack för er skrivelse om ungdomars sommarresor i kollektivtrafiken. Region
Kronoberg är tacksam för att få återkoppling och att få förslag på
förbättringsområden.

I Taxa 2020 slopades det tidigare Fritidskortet som såldes terminsvis och
Sommarlovskortet som endast såldes sommartid. Istället infördes Fritidsbiljetten
som är en 30-dagars periodbiljett för ungdomar och som säljs året om. Taxan är
200 kronor per 30-dagarsperiod.
Trafiknämnden anser att det är viktigt att ungdomar har tillgång till billigare
kollektivtrafik och att den tidigare beslutade taxan för Fritidsbiljetten uppfyller
detta.
Med vänlig hälsning

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Telefon
E-post
Fax

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

2020-05-18

Skrivelse till trafiknämnden

Subventionera kommunernas pris för
ungdomars sommarresor i kollektivtrafiken
2018 inrättade den socialdemokratiskt ledda regeringen ett statligt stöd för att
finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Det
statliga stödet innebar att fler ungdomar hade möjlighet att ta sig till
sommarjobb och fritidsaktiviteter. I Kronoberg fördubblades antalet
ungdomsresor 2018 jämfört med föregående år!
I samband med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019
röstades igenom i riksdagen försvann dock det statliga stödet till
sommarlovskort för unga. Region Kronoberg beslöt istället att erbjuda länets
kommuner att köpa sommarlovskort till subventionerat pris, 250 kr per ungdom
för perioden 17 juni-17 augusti.
Region Kronoberg införde nyligen Fritidskortet, som under sommarlov innebär
att skolungdomar kan resa överallt i länet oavsett tid på dygnet i 30 dagar för
200 kr. I år har kommunerna därför erbjudits att köpa Fritidskortet istället för
sommarlovskort till elever hemmahörande i deras kommun. Detta för ordinarie
pris 200 kr och tillkommande mängdrabatt på 10 %.
Skillnaden sommartid mellan tidigare sommarlovskort och Fritidskortet är alltså
perioden det gäller för. För att täcka samma period som sommarlovskorten
gällt (17 juni – 17 augusti) måste kommunerna köpa två fritidskort, då dessa
gäller 30 dagar åt gången. Priset för att täcka samma period som föregående år
är nu alltså 360 kr per ungdom, istället för 250 kr som föregående år.
Socialdemokraterna föreslår att kommunerna i år erbjuds att köpa
Fritidskortet gällande i 60 dagar för samma pris som sommarlovskortet
2019, det vill säga 250 kr per ungdom.
Peter Freij (S)
2:e vice ordförande i trafiknämnden
Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert Olesen (S)
gruppledare för Socialdemokraternas regionfullmäktigegrupp

Svar på skrivelse Om en
förnyelse av kollektivtrafiken
i Sandsbro
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK799
Handläggare: Patrik Tidåsen,
Datum: 2020-05-20

Trafiknämnden

Svar på skrivelse Om en förnyelse av kollektivtrafiken i
Sandsbro
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående en förnyelse av
kollektivtrafiken i Sandsbro.
Carin Högstedt (V) har lämnat en skrivelse med förslag på förbättringar av
kollektivtrafiken i Sandsbro avseende bussterminal och bytesmöjligheter.
Trafiknämnden planerar att på sikt genomföra en större utredning av linjenätet i
Växjö stadstrafik och tar då med synpunkterna från denna skrivelse.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Trafiknämnden planerar att på sikt göra en större utredning av linjenätet i Växjö
stadstrafik. Synpunkterna i skrivelsen kommer att tas med i denna samt diskussion
föras med Växjö kommun då de äger frågan om investeringar i den fysiska
infrastrukturen kring busstrafiken.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Om en förnyelse av kollektivtrafiken i Sandsbro
Förslag till svar på skrivelse

Sida 1 av 1

Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK799
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-05-14

Carin Högstedt

Svar på skrivelse – Om en förnyelse av kollektivtrafiken i
Sandsbro – ett förslag om terminal
Tack för din skrivelse om busstrafiken i Sandsbro. Region Kronoberg är tacksam
för att få återkoppling och att få förslag på förbättringsområden.

Trafiknämnden planerar att på sikt göra en större utredning av linjenätet i Växjö
stadstrafik. Synpunkterna i skrivelsen kommer att tas med i denna samt diskussion
föras med Växjö kommun då de äger frågan om investeringar i den fysiska
infrastrukturen kring busstrafiken.
Med vänlig hälsning

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Telefon
E-post
Fax

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

