Kallelse

Trafiknämnden
Datum: 2020-08-31
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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

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

Thomas Nilsson, Trafikdirektör
Ulf Pettersson, Ekonomichef

Kallelse

1

Justering av protokoll
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden utser Peter Freij att jämte ordförande justera
protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att Peter Freij jämte ordförande justerar protokollet. Justering
sker genom digital signering senast 8 september.
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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 redogör för aktuella lägesrapporter.

Kallelse
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Månadssammandrag maj och juli 2020
(20RGK71)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner månadssammandrag för maj och
juli 2020 för trafiknämnden samt överlämnar det till regionstyrelsen för
information
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – juli 2020 är – 49,5
miljoner kr. Linjetrafikens intäkter är 58,1 miljoner kr lägre än budget för
perioden. Årets prognos är – 91 miljoner kr. Årsprognosen kommer att
revideras i samband med delårsrapporten för augusti 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut trafiknämnden månadsammandrag maj och juli
2020
 Trafiknämnden Månadssammandrag 2020-05
 Trafiknämnden Månadssammandrag 2020-07
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Förslag till remissyttrande – Nationellt
biljettsystem för all kollektivtrafik
(20RGK1379)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är
Region Kronobergs svar till infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg framhåller att det är mycket bra att det arbetas och
utreds hur ett nationellt biljettsystem ska se ut och konstrueras. Region
Kronoberg anser dock att utredning är för dåligt underbyggd och har till
del kunskapsluckor, varför en återremittering för fortsatt utredning och
komplettering är ett måste.

Kallelse

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på remiss Nationellt biljettsystem för all
kollektivtrafik
 Svar på remiss Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik
 Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik - sammanfattning
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Regelverk för Närtrafik (16RK119)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen och diskussionen till
protokollet.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde presenteras förslag till uppdaterat
regelverk för Närtrafiken som underlag för vidare diskussioner och
senare ställningstaganden. Införande av nytt regelverk bestäms vid ett
senare tillfälle.
Beslutsunderlag

 Förslag till regelverk för Närtrafiken
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Sammanträdesplan för trafiknämnden
2021 (20RGK140)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden fastställer sammanträdesplan för
trafiknämnden 2021 i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har i § 63/2020 fastställt sammanträdesplan för
Region Kronobergs politiska organisation för 2021. Några av
trafiknämndens datum behöver justeras. Med anledning av detta föreslås
följande datum för trafiknämndens sammanträden 2021:
10 februari
14 april
5 maj
24 juni

Kallelse

18 augusti
15 september
13 oktober
18 november
15 december
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Sammanträdesplan för trafiknämnden 2021
 Sammanträdesplan Region Kronoberg 2021 fastställd av RF 2020-0617

9

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under
perioden 2020-06-01 - 2020-07-31.

10 Övriga ärenden

Månadssammandrag maj
och juli 2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 20RGK71
Handläggare: Ulf Petersson
Datum: 2020-08-19

Trafiknämnden

Månadssammandrag maj och juli 2020

Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag för maj och juli 2020 för trafiknämnden samt
att överlämna det till regionstyrelsen för information

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari – juli 2020 är – 49,5 miljoner kr.
Linjetrafikens intäkter är 58,1 miljoner kr lägre än budget för perioden. Årets
prognos är – 91 miljoner kr. Årsprognosen kommer att revideras i samband med
delårsrapporten för augusti 2020.
Bakgrund

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Månadssammandrag maj och juli 2020 för trafiknämnden
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MAJ 2020

0

Resultatuppföljning per kostnadsställe
Månad: Januari – Maj 2020
Resultaträkning (tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2020

2020

Länstrafikens
Kansli

-15 211

-15 759

547

-34 323

-35 820

0

Teknik och
omkostnader

-11 936

-8 493

-3 443

-27 950

-20 383

0

Marknadsföring

-2 166

-3 083

917

-5 330

-7 400

0

Utredningsuppdrag

-834

-417

-417

-1 737

-1 000

0

Regiontrafik

-59 060

-51 309

-7 751

-136 772

-128 701

-29 400

Växjö
stadstrafik

-42 059

-31 800

-10 259

-86 730

-79 900

-17 500

Älmhults
stadstrafik

-508

-500

-8

-1 231

-1 200

-500

Krösatåg

-17 925

-17 833

-91

-41 259

-42 800

-7 900

Öresundståg

-23 533

-8 625

-14 908

-30 518

-20 700

-35 400

-746

-708

-38

-1 734

-1 700

-300

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd
trafik

-1 417

-2 292

874

-3 455

-5 500

0

Serviceresor

-1 339

-604

-735

-969

-780

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-145

-145

0

-121

-126

0

Abonnerad
skolskjuts

-105

0

-105

-77

0

0

Totalsumma

-176 984,2

-141 567,5

-35 416,6

-372 206,3

-346 008,0

-91 000

Pågatåg

Sjukreseadministration

1

Kommentar:
Resultatet för januari – maj 2020 är 35,4 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 enligt följande (belopp i mnkr):
Linjetrafik intäkter
Linjetrafik kostnader
Teknik & omkostnader
Övrigt
SUMMA

-36,0
2,9
-3,4
1,1
-35,4

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 (ca 11,4 mnkr per månad)
4 månader med 25 % lägre intäkter än budgeterat (ca 5,7 mnkr per månad)
Regeringen har presenterat ett särskilt stöd till kollektivtrafiken på 3 miljarder kr. Trafikverket kommer
att hantera stödet. Någon ytterligare information från Trafikverket har ännu inte lämnats.
Kollektivtrafikbranschen har uppskattat intäktsbortfallet 2020 p.g.a. covid-19 till ca 10 miljarder kr.
Högsta Domstolen meddelar inte prövningstillstånd i tvisten med Bergkvarabuss. Hovrättens dom står
därför fast.
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Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Kostnader tkr
januari-maj
2020

%
januari-maj
2020

Jämförelse
%
Bokslut
2019

Jämförelse
%
Budget
2020

32 255

55 788

57,8%

92,0%

85,3%

60,2%

621

1 129

55,0%

55,6%

55,6%

37,0%

Regiontrafik
buss

36 756

95 816

38,4%

44,1%

43,7%

30,9%

Växjö
stadstrafik

14 810

56 869

26,0%

39,0%

39,6%

26,3%

244

990

24,6%

32,5%

33,3%

21,6%

Krösatåg

7 500

25 425

29,5%

37,3%

35,7%

23,8%

SUMMA

92 186

236 017

39,1%

53,3%

52,0%

36,2%

Trafikslag

Öresundståg
Älmhults
stadstrafik

Pågatåg

Intäkter tkr
januari-maj
2020

Kommentar:
Självfinansieringsgraden för januari - maj 2020 är 39,1 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2019 var 54,6 %.

3

%
Prognos
2020

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

JANUARI – MAJ 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

4,0

4,5

3,5

4,7

6,8

2,6

Uppdragsverksamhet
Trafik

10,1

15,2

1,5

10,0

15,1

2,6

Trafiknämnd totalt

6,2

8,6

2,9

6,6

10,0

2,6

Länstrafiken Gemensamt

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året.
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JULI 2020

0

Resultatuppföljning per kostnadsställe
Månad: Januari – Juli 2020
Resultaträkning (tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2020

2020

Länstrafikens
Kansli

-19 576

-20 609

1 033

-34 064

-35 820

0

Teknik och
omkostnader

-17 536

-11 890

-5 646

-29 299

-20 383

0

Marknadsföring

-3 165

-4 317

1 152

-5 879

-7 400

0

Utredningsuppdrag

-1 097

-583

-514

-1 923

-1 000

0

Regiontrafik

-89 926

-76 682

-13 244

-144 875

-128 701

-29 400

Växjö
stadstrafik

-58 057

-47 875

-10 182

-91 399

-79 900

-17 500

Älmhults
stadstrafik

-688

-700

12

-1 214

-1 200

-500

Krösatåg

-26 036

-24 967

-1 069

-44 183

-42 800

-7 900

Öresundståg

-34 478

-12 075

-22 403

-37 710

-20 700

-35 400

Pågatåg

-1 102

-992

-111

-1 808

-1 700

-300

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd
trafik

-1 816

-3 208

1 392

-3 351

-5 500

0

Serviceresor

-361

-361

0

39

-780

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-42

-42

0

-108

-126

0

Abonnerad
skolskjuts

124

0

124

42

0

0

Totalsumma

-253 756,7

-204 300,8

-49 455,9

-395 732,6

-346 008,0

-91 000

Sjukreseadministration

1

Kommentar:
Resultatet för januari – juli 2020 är 49,5 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
Övrigt
SUMMA

-58,1
11,1
-5,6
3,1
-49,5

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 (ca 11,4 mnkr per månad)
4 månader med 25 % lägre intäkter än budgeterat (ca 5,7 mnkr per månad)
Regeringen har presenterat ett särskilt stöd till kollektivtrafiken på 3 miljarder kr. Stödet avser
perioden 1 mars – 30 juni 2020. Trafikverket kommer att hantera stödet. Regeringens
förordning 2020:713 publicerades den 3 juli och Trafikverket kommer att utarbeta ett särskilt
ansökningsförfarande. Kollektivtrafikbranschen har uppskattat intäktsbortfallet 2020 p.g.a.
covid-19 till ca 10 miljarder kr.
Årsprognosen kommer att revideras i samband med delårsrapporten för augusti.
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Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Öresundståg

Intäkter tkr
januari-juli
2020

Kostnader tkr
januari-juli
2020

%
januari-juli
2020

Jämförelse
%
Bokslut
2019

Jämförelse
%
Budget
2020

%
Prognos
2020

43 063

77 542

55,5%

92,0%

85,3%

60,2%

869

1 557

55,8%

55,6%

55,6%

37,0%

Regiontrafik
buss

42 422

132 348

32,1%

44,1%

43,7%

30,9%

Växjö
stadstrafik

16 295

74 351

21,9%

39,0%

39,6%

26,3%

313

1 416

22,1%

32,5%

33,3%

21,6%

Krösatåg

10 151

36 187

28,1%

37,3%

35,7%

23,8%

SUMMA

113 113

323 401

35,0%

53,3%

52,0%

36,2%

Älmhults
stadstrafik

Pågatåg

Kommentar:
Självfinansieringsgraden för januari - juli 2020 är 35,0 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2019 var 52,9 %.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – JUNI 2020
Centrum

JANUARI – JUNI 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

3,9

3,9

3,9

4,3

5,8

2,7

Uppdragsverksamhet
Trafik

10,2

14,7

2,7

9,4

14,3

2,2

Trafiknämnd totalt

6,1

8,1

3,5

6,1

9,0

2,6

Länstrafiken Gemensamt

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron ligger på samma nivå som motsvarande period förra året. Siffrorna är
inte uppdaterade med utfallet för juli.
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Förslag till remissyttrande –
Nationellt biljettsystem för
all kollektivtrafik
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Förslag till beslut - remissyttrande
Diarienr: 20RGK1379
Handläggare: Andreas Edvardsson,
Datum: 2020-08-25

Trafiknämnden

Remissyttrande – Nationellt biljettsystem för all
kollektivtrafik
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region Kronobergs
svar till infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg framhåller att det är mycket bra att det arbetas och utreds hur
ett nationellt biljettsystem ska se ut och konstrueras. Region Kronoberg anser dock
att utredning är för dåligt underbyggd och har till del kunskapsluckor, varför en
återremittering för fortsatt utredning och komplettering är ett måste.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Remiss Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik sammanfattning
Remissyttrande över Nationellt biljettsystem för all
kollektivtrafik

Sida 1 av 1

Remissyttrande
Diarienr: 20RGK1379
Handläggare: Andreas Edvardsson,
Datum: 2020-08-25

Infrastrukturdepartementet

Remissyttrande – Nationellt biljettsystem för all
kollektivtrafik
Sammanfattning
Region Kronoberg har av infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Utredaren Gerhard Wennerström VD Samtrafiken AB, har på uppdrag av
regeringen lagt fram ett betänkande av Utredningen om ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik i hela Sverige (SOU 2020:25). Region Kronoberg lämnar i
detta yttrande sina synpunkter på förslaget
Synpunkter
Genom åren har branschen försökt att skapa interoperabillitet mellan
biljettstrukturer men inte lyckats utan branschen behöver en standard. Först ut
var resekortet med sin standard som välgörande skulle lösa alla problem. När det
inte gick kom så kollektivtrafiklagen där branschen fick u uppgift att utveckla en
gemensam standard – därav kom BoB standarden som alla enats kring. Det är i
skenet av detta lyckade arbete och branschansvar, som det är svårt att acceptera
en ny standard som inte ingick i förutsättningen vid framtagandet av Kronobergs
nya biljettsystem. Utredningen saknar tankar om hur ett nationellt biljettsystem
kan ta tillvara på de befintliga biljettsamarbetena som finns och samtidigt skapa ett
enhetligt harmoniserat system som fungerar i hela landet. Avsikten med
utredningsdirektivet var väl inte att utredaren skulle föreslå en ny teknisk lösning.
Ett nationellt biljettsystem bör utgå från befintliga standarder och i möjligaste
mån från befintliga system.
En gemensam lagstiftning för allmän och särskild kollektivtrafik, men endast
förslag på biljettsystem som stödjer det ena benet (den allmänna kollektivtrafiken).
Det är av stor vikt att struktur och beskrivning finns även för den särskilda och
anropsstyrda kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiksverige bygger sina nya biljettsystem på att huvudbärare där
framtiden är mobiltelefonen, utredningen har fastnat på kortbaserade lösningar
vilket vi tycker hör till dåtiden och i framtiden endast vara ett komplement.
För att skapa en större trovärdighet i denna utredning borde alternativen
utvärderats tydligare. Varför finns det ingen motivering till att BoB-lösningen inte
kan fungera som nationell standard? Tex MTS7 som är en del av BoB-lösningen
istället för EMV som utredningen föreslår?

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Telefon
E-post
Fax

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

Remissyttrande
Diarienr: 20RGK1379
Handläggare: Andreas Edvardsson,
Datum: 2020-08-25

Det är mycket bra att det arbetas och utreds hur ett nationellt biljettsystem ska se
ut och konstrueras. Region Kronoberg anser att utredningen är för dåligt
underbyggd och har till del kunskapsluckor, varför en återremittering för fortsatt
utredning och komplettering är ett måste.
Övergripande
Det är bra att det äntligen utreds och att det kommer förslag på ett samlat
nationellt biljettsystem, något synd att det inte lyfts tidigare. Det är med mycket
liten vägledning från de politiska leden som uppdraget har lagts upp. Efter
branschens tidigare försök, vilka misslyckats, så krävs kraftfull styrning för att
samla parterna. Grundläggande för att få till ett gemensamt biljettsystem kan
endast ske genom att det skapas en gemensam trafikdatabas där all trafik finns
med och är sökbar för alla. Man kan säga att ett nationellt biljettsystem startar
med en reseplanerare för all kollektivtrafik (buss – tåg – båt – flyg – bil) i Sverige.
Utredningen är som helhet svårgenomträngd då nivån varierar kraftigt, från i vissa
delar en övergripande nivå, medan i andra delar går ner på detaljnivå. Detta gör att
det är svårt att bilda sig uppfattning om tankar och lösningar för hur flera
avgörande frågor är tänkta att lösas. Ett par av de svåraste och otydligaste
frågorna är vem som äger kunden i förhållande till den som sålt biljetten och hur
avräkning av sålda biljetter kommer att ske. Det saknas helt enkelt information
om den tekniska lösningen och vad den skulle innebära för de olika medverkande
parterna.
En av rekommendationerna var att harmonisera affärsreglerna, detta ser vi bör
lyftas som ett krav då det är en lika viktig del i ett gemensamt system som att det
används en gemensam teknisk standard. Ett bra exempel på hur uppbyggnad och
lösning på detta är ”Sydtaxan”, vilket skulle kunna utvecklas att gälla för hela
Sverige.
Det nämns mellan raderna att det finns bärare av biljetter eller resedokument i
mobiltelefonen, men att nya systemet ska bygga på identifikator (IDF). Vilket är
ett elektroniskt chip som kan finnas på kort, i en mobil, i en klocka eller som ett
chip under huden. Låter som ett utvecklingssteg men… är det verkligen det? Stor
del av kollektivtrafik-sverige bygger sina nya system på att biljetten till största del
(75%) ska finnas i kundens mobiltelefon. Därför känns dialog om placering av
chip på kort som ett stadie större delen av Sverige redan lämnat bakom sig eller
bara ser som ett komplement.
Infrastrukturen
Grundläggande är den standard som vi sedan flera år har fastställt för skapande av
biljetter, BoB-standarden. BoB är också en lösning för att skapa interoperabilitet
mellan de olika BoB-systemen och även för att skapa samverkan med
tredjepartaktörer. Detta är den branschstandard som förvaltas av Samtrafiken och
som ska var den som bygger biljettprodukten. Något besynnerligt bygger förslaget
på ytterligare en standard, för att identifiera kunden. Finns det behov av ytterligare

Postadress
Region Kronoberg
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en standard för detta, eller skulle detta kunna ske inom den redan befintliga BoBstandarden?
Förslaget pekar här på den standard som ägs och förvaltas av Visa/Mastercard för
kort, EMV standard 5. En fråga är vad som gör att valet i så fall stannade vid
standard 5 och inte gick hela vägen som Skåne till standard 3? Det bör belysas på
vilka grunder som valet har gjorts.
Det innebär även att vi avstår från huvudkontroll på standarden och lämnar den
till bankvärlden. Det är viktigt att vi förstår skillnaden mellan IDF som är ett
kontobaserat resande medan Tap and Go får sin biljettbärare genom konto- och
kreditkorten.
Vi ser inom södra Sverige att det fungerar bra med BoB som standard för att
knyta samman län och radera ut gränserna. Vid starten av arbetet för utveckling
av nytt biljettsystem gjordes val av Kronobergs standard i förhållande till
branschens sedan tidigare val, vilket för närvarande är BoB.
Ovisshet för flera län gäller inte minst den utrustning som används för att läsa
mobila biljetter, optiska validatorer. Kommer utrustningen att kunna anpassas
eller blir det att köpa in nya läsare igen? En redan utdragen och dyr process som
kommer tillbaka i repris i så fall.
Viktig funktion som eftersöks men som utnyttjas av få är den nationellt
övergripande biljetten. Enkelt förklarat så är det stora behovet hos tjänsteresande
och besökande i våra större städer Malmö, Göteborg och Stockholm att kunna
lägga sitt bankkort på spärren eller på biljettläsaren och få avräkning månaden
efter i en samlad faktura. Behovet av en kombinerad biljett för nationellt bruk är
mycket försumbart. Här kanske det vore bättre med full EMV standard (3) som
klarar den funktionen.
Innovationsmässigt och konsumenttillgängligt
Ett underlättande för försäljning av biljetter från tredjeparts företag är positivt.
Det är självklart med öppna API för försäljning av huvudmännens biljetter. Men
det bör vara lika självklart att tredjepartsföretaget själv kommer fram till hur det
blir ekonomi i försäljningen av biljetterna. Det finns ingen rimlighet att
tredjepartsförsäljning har rätt till del av biljettens normalpris. Men beskrivningen i
utredningen är för dåligt underbyggd för att RKM ska förstå hur det ska fungera,
därför är det svårt att uttala sig i frågan.
Enkelhet och närhet är bra ledord för framtidens försäljningskanaler, men
behöver vi verkligen tre metoder för att sälja samma produkter:
”Egen försäljning – Tredjeparts försäljning – Nationella biljetter”
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Vi saknar hur biljetter för företagskunder och för den särskilda kollektivtrafiken
ska lösas. Båda dessa grupper är av stort behov av enkelt insteg och
faktureringsrutiner.
Ledorden stämmer mycket väl in på den mobila appen som är enkel, nära och
kundvänligare än föreslagen IDF-lösning.
Varje RKM är också unik gällande prissättning och rabattering inom sitt eget
område. Den politiska styrning som finns varierar och visar tydligt olika värdering
av kollektivtrafiken, vilket inte beaktas i utredningen.
Tillsynsmyndighet
Trafikverket som i flera andra sammanhang har rollen som bevakare och fördelare
bör ha rätt förutsättningar för att erhålla uppdraget som tillsynsmyndighet för det
nya nationella biljettsystemet inklusive standard och sammanhållare för trafikdata
från samtliga aktörer.
Det är av stor vikt att en part har denna uppgift och det kan mycket väl vara så att
det kan vara Trafikverket, men skulle i vissa delar även kunna företrädas av
Samtrafiken AB.
De olika rekommendationerna
Sverigekortet
Ingen svårare lösning med finns verkligen det behovet. Kan kännas något
överflödigt med förslaget om överbyggnaden av EMV standarden.
Tap and Go
En mycket bra funktion, men det kräver enhetstaxa för att det ska gå att läsa av. I
annat fall krävs ”check in – check out”. Detta är definitivt ett gränsfall för en stad
i Växjös storlek som gör att det är intressant. Troligen kommer det även att krävas
harmonisering av ex capping-regler m.m.
Harmonisering av affärsregler
Ett övergripande regelverk en hund är en hund, en ungdom är en ungdom och en
pensionär är en pensionär (eller senior). Det kan variera mellan vilka rabatter de
olika grupperna har, men det måste vara samma ålder för de olika i strukturen.
Detta bör inte vara en rekommendation utan ingå i kraven.
Ekonomi och genomförande
Ekonomi ser vi redan idag oavsett hur vi budgeterar och lägger prognoser så blir
det betydligt dyrare. De 200 miljoner kronor som beräknats som kostnad för
uppbyggandet av den digitala infrastrukturen kommer inte att räcka långt. Det blir
inte bättre av att förslaget bygger på att RKM ska ta 50% ur egen ficka. Nej här
krävs helt andra resurser, mycket troligt att det kommer att krävas ytterligare en
nolla för att kunna genomföra förslaget.
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Det är också mycket knappt med tid för genomförandet. Flera av RKM ligger
långt efter och är på väg att starta upp nya projekt för utbyte av sina befintliga
biljettsystem. Andra är klara och har lanserat sina nya system, vilket är fallet för
Länstrafiken Kronoberg. Ett mer realistisk sista-datum för installation av nytt
biljettsystem är den 31 dec 2026, men med möjlighet att starta upp som
utredningen föreslår under första halvåret 2022.
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Ny Närtrafik

Grundförslag på upplägg och regelverk

Förslag nytt regelverk
Förutsättningar
Folkbokförd i Kronoberg ett krav
Geografiskt styrt vem som får åka
Krav på minsta avstånd till ordinarie
busshållplats
Resa utanför länsgränsen
Hållplatser på flera orter
Trafik måndag-fredag
Trafik på lördagar
Förbokning krävs
Max antal enkelresor per vecka

(kan bara tekiskt genomföras om krav på Folkbokförd i Kronoberg)

Samma biljettpris som linjebusstrafiken
Resa utan kostnad till vårdbesök med
kallelse
12 år eller äldre åker på egen hand
Utförs av Serviceresors fordon
Antal turer måndag-fredag (ToR)

Ny Närtrafik
JA / NEJ
NEJ
JA (om det behövs)
JA
JA
NEJ
JA
JA, 4
JA
JA
JA
JA
6

Vem får åka
• Kunden får åka till Samhällsnytta/Samhällsservice så som
affär eller till en knutpunkt för kollektivtrafik. Principen är
att kunden får åka till en hållplats i anslutning till
affär/vårdcentral eller knutpunkt för kollektivtrafik (i vissa
fall är dessa samma hållplats).
• Principen är att man åker till/från ett geografiskt område
Från/till en målpunkt inom området.

 Tingsryd är en målpunkt dit dom runtom Tingsryd får åka till någon
av hållplatserna inom Tingsryd

Vem får INTE åka
• Det går INTE att alltid åka till närmaste vårdcentral. Tex har
Hovmantorp ingen egen vårdcentral, närmaste finns i
Lessebo. Allmän kollektivtrafik går mellan Hovmantorp och
Lessebo.

Övriga regler
• Ingen fri åkning inom 2 timmar som finns i Kollektivtrafiken
(tekniska begränsningar)

•
•
•
•
•

Ingen övergångsbiljett (tekniska begränsningar)
Åldersgräns 12 år och uppåt (yngre reser i vuxet sällskap)
Max 1 medresenär (endast om Folkbokförd i Kronoberg är ett krav)
Inga husdjur
Resa till planerade vårdbesök utan kostnad mot uppvisande
av kallelse JA
• Förändring av hållplatser sker på delegation av trafikdirektör

Övrigt fortsättning
• Avgiften för resa följer gällande taxa för linjelagd busstrafik. För
periodkort ska aktiveringskvitto på aktuell period visas upp.
• Resenären bokar resan tidigast 14 dagar och senast 3 timmar
innan ankomst till i Närtrafiken utpekad hållplats (ditresa) eller 3
timmar innan avgång från i Närtrafiken utpekad hållplats
(hemresa). Undantag första tidtabellslagda turen på dagen som
ska bokas senast 16:00 dagen innan.
• Skulle fordonsbrist uppstå hänvisas resenären till annan avgång.
• Närtrafik är avsedd för enskilda personers privatresor. Vid resor
med fler än 5 personer som ska resa tillsammans till eller från
samma hållplats, hänvisas till den privata marknaden för
beställningstrafik.

Hållplatser
• Förslag för Tingsryds kommun, övriga kommuner följer
samma mönster.
 Tingsryds kommun:










Konga Mataffär
Linneryd Mataffär
Ryd Mataffär (kollektivtrafikhpl)
Rävemåla Mataffär
Urshults Mataffär (kollektivtrafikhpl)
Väckelsångs mataffär (kollektivtrafikhpl)
Tingsryd Torget
Tingsryd Terminalen (kollektivtrafikhpl)
VC Tingsryd

Exempel från Tingsryds kommun
Adresser inom område A kan åka till/från:
- Tingsryd Terminal
- Tingsryd Torget
- VC Tingsryd
Adresser inom område B kan åka till/från:
- Rävemåla mataffär
Adresser inom område C kan åka till/från:
- Konga mataffär

Område B

Rävemåla mataffär
(kollektivtrafik)

Tingsryd Terminal
(kollektivtrafik)
Tingsryd Torget
VC Tingsryd

Konga mataffär
(kollektivtrafik)

Område A
Område C

Tidtabell
• Unika tidtabeller för varje angöringsort
• Anpassas så mycket det går till övrig kollektivtrafik
• 6 avgångar ToR (ca-tider)
 kl 9
 kl 11
 kl 12
 kl 16
 kl 18
 kl 19

Sammanträdesplan för
trafiknämnden 2021
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Trafiknämnden

Sammanträdesplan för trafiknämnden 2021
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden fastställer sammanträdesplan för trafiknämnden 2021 i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i § 63/2020 fastställt sammanträdesplan för Region
Kronobergs politiska organisation för 2021. Några av trafiknämndens datum
behöver justeras. Med anledning av detta föreslås följande datum för
trafiknämndens sammanträden 2021:
10 februari
14 april
5 maj
24 juni
18 augusti
15 september
13 oktober
18 november
15 december

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: …
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Region Kronoberg årsplan och sammanträdesdagar 2021
JAN

FEB

Regionfullmäktige (RF)
Regionstyrelsen (RS)

26

Regionstyrelsens AU
(RSAU)

12

16

MAR

APR

17

28

2

13

30

2

Regionstyrelsens PU

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

8

27

24

24

21

12

9

11, 25

10

7

5

2, 30

18

17

15-16
19

1

19

DEC

14

7

(RSPU)

Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)

27

17

24

18

23

Hälso- och
sjukvårdsnämndens AU

20

10 (em)

16

12

17

11

18

15

6

10

16

5

24

15

Regional utvecklingsnämnd
(RUN)
Trafiknämnden (TN)

10

16

Kulturnämnden (KN)

12

29

Patientnämnden (PAN)

18

Folkhälsoberedningen (FHB)

29

Regiondagar
Kommunalt forum RS/KS

25

6

17

22

10

16

6

19

16

7

18

15

30

11

8

17

25

6

23

11

26

21

24

26

21

9

10

12

2

Organisationsutskottet (OU)

1

1

14-15
5

7

