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Kallelse

1

Fastställande av dagordning

2

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att Peter Freij utses att jämte ordförande justera protokollet.

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 september och
oktober 2020 (20RGK71)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner månadssammandrag för
september och oktober 2020 för trafiknämnden samt att överlämna det
till regionstyrelsen för information
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – oktober 2020 är – 82
miljoner kr. Linjetrafikens biljettintäkter är 93,7 miljoner kr lägre än
budget för perioden. Årets prognos är – 105 miljoner kr. Ansökan har
inlämnats till Trafikverket på 45,4 miljoner kr avseende minskade
biljettintäkter för perioden mars – juni 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut trafiknämnden månadsammandrag september och
oktober 2020
 Trafiknämnden Månadssammandrag 2020-09
 Trafiknämnden Månadssammandrag 2020-10
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Delårsrapport augusti 2020 meddelande till regionfullmäktige
(20RGK55)
Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden överlämnar delårsrapporten till
regionfullmäktige för information samt meddelar regionfullmäktige att
ekonomi i balans inte kommer att uppnås under 2020.
Sammanfattning

Delårsrapporten för perioden januari – augusti 2020 har fastställts av
trafiknämnden 2020-09-30. Det ekonomiska resultatet för perioden
januari – augusti 2020 är – 55 miljoner kronor. Årsprognosen för 2020 är
– 95 miljoner kronor. Det stora underskottet beror på effekterna av
Covid-19.

Kallelse

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut trafiknämnden delårsrapport 2020-08 - meddelande
till RF
 §62 TN Delårsrapport augusti 2020
 Delårsrapport Augusti 2020 Trafiknämnd
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Detaljplan Växjö 10:41 m.fl.
Stationsområdet, Centrum i Växjö
(15RK1689)
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafikchef Patrik Tidåsen lämnar en rapport över eventuell revidering av
detaljplan för Växjö stationsområde, vilka konsekvenser dessa kan få för
busstrafiken och trafiksäkerheten.
Beslutsunderlag

 Yttrande på detaljplan
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Uppföljning av internkontrollplan
trafiknämnd 2020 (19RGK1383)
Förslag till beslut

Förslås att trafiknämnden godkänner uppföljning av Interkontrollplan
för Trafiknämnden 2020
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan
med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens
anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för
uppföljningen av desamma.
Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska
rapporteras i den omfattning som anges i planen. Uppföljningen av
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internkontrollplan 2020 ska senast ske i oktober månad 2020, för
efterföljande rapportering till respektive nämnd och regionstyrelsen.
Samtliga kontrollmoment i internkontrollplan för trafiknämnden är
genomförda enligt plan.
Beslutsunderlag

 Förslag til beslut - Uppföljning av internkontrollplan trafiknämnden
2020
 Uppföljning av internkontrollplan trafiknämnd 2020
 §116 TN Internkontrollplan 2020 Trafiknämnden
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Svar på skrivelse om den ökande
användningen av appar (20RGK1548)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Växjö kommuns
pensionärsråd angående den ökande användningen av appar.
Länstrafikens försäljningskanaler planeras i samklang med den övriga
samhällsutvecklingen. Det kommer även i framtiden (givet en förbättrad
situation med COVID-19) att vara möjligt att betala för sina
kollektivtrafikresor i Kronobergs län på annat sätt än genom att använda
en app, exempelvis med betalkort ombord eller genom att använda en
biljettautomat.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse angående den ökande
användningen av appar
 Förslag till svar på skrivelse angående den ökande användningen av
appar
 Skrivelse till Trafiknämnden - Den ökade användningen av appar för
att parkera och åka med kollektivtrafiken
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10 Svar på skrivelse Region Kronoberg
behöver en långsiktig plan för
kollektivtrafiken under Coronapandemin
(20RGK1720)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående att Region
Kronoberg behöver en långsiktig strategi för kollektivtrafiken under
Coronapandemin.
Skrivelsen lyfter fram behovet att långsiktig lösning gällande
skolungdomars resande till och från skolan med kollektivtrafiken.
Förslag på svar till skrivelsen belyser insatser som görs och vilka
avvägningar och bedömningar som är nödvändiga att göra.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse - Region Kronoberg behöver en
långsiktig plan för kollektivtrafiken under Coronapandemin
 Förslag på svar på skrivelse - Region Kronoberg behöver en långsiktig
plan för kollektivtrafiken under Coronapandemin
 Skrivelse till regionstyrelsen och trafiknämnden - Region Kronoberg
behöver en långsiktig plan för kollektivtrafiken under
Coronapandemin

11 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under
perioden 2020-09-01 - 2020-10-31.
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12 Övriga frågor

Månadssammandrag
september och oktober
2020

5
20RGK71

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 20RGK71
Handläggare: Ulf Petersson
Datum: 2020-11-12

Trafiknämnden

Månadssammandrag september och oktober 2020

Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden godkänner månadssammandrag för september och
oktober 2020 för trafiknämnden samt att överlämna det till regionstyrelsen för
information

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari – oktober 2020 är – 82 miljoner
kr. Linjetrafikens biljettintäkter är 93,7 miljoner kr lägre än budget för perioden.
Årets prognos är – 105 miljoner kr.
Ansökan har inlämnats till Trafikverket på 45,4 miljoner kr avseende minskade
biljettintäkter för perioden mars – juni 2020.

Bakgrund

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Månadssammandrag september 2020 för trafiknämnden
Månadssammandrag oktober 2020 för trafiknämnden

Sida 1 av 1

SEPTEMBER
2020

0

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

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2020

2020

Länstrafikens
Kansli

-25 683

-26 356

672

-35 048

-35 820

0

Teknik och
omkostnader

-18 636

-15 287

-3 349

-25 550

-20 383

-3 000

Marknadsföring

-4 721

-5 550

829

-6 803

-7 400

0

Utredningsuppdrag

-1 415

-750

-665

-1 945

-1 000

0

Regiontrafik

-118 418

-98 736

-19 682

-149 721

-128 701

-31 000

Växjö
stadstrafik

-75 144

-61 550

-13 594

-94 493

-79 900

-17 600

Älmhults
stadstrafik

-1 008

-900

-108

-1 311

-1 200

-400

Krösatåg

-33 966

-32 100

-1 866

-43 248

-42 800

-6 900

Öresundståg

-47 127

-15 525

-31 602

-47 848

-20 700

-37 800

Pågatåg

-1 458

-1 275

-183

-1 882

-1 700

-300

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd
trafik

-2 313

-4 125

1 812

-3 283

-5 500

2 000

Serviceresor

-416

-416

0

-751

-779

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-38

-38

0

-109

-126

0

Abonnerad
skolskjuts

0

0

0

0

0

0

Totalsumma

-330 344,2

-262 607,0

-67 737,3

-411 992,4

-346 007,7

-95 000

Sjukreseadministration

1

Kommentar:
Resultatet för januari – september 2020 är 67,7 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

-81,0
14,0
-3,3
2,6
-67,7

Årsprognosen är ett totalt underskott jämfört med budget med 95 mnkr. Årsprognosen enbart
för linjetrafikintäkterna är ett underskott jämfört med budget med 102 mnkr.
Årsprognosen för linjetrafikintäkterna är beräknad enligt följande:
6 månader med 50 % lägre intäkter än budgeterat
2 månader med 40 % lägre intäkter än budgeterat
2 månader med 35 % lägre intäkter än budgeterat
Regeringen har presenterat ett särskilt stöd till kollektivtrafiken på 3 miljarder kr. Stödet avser
perioden 1 mars – 30 juni 2020. Trafikverket hanterar stödet. Region Kronoberg har ansökt om
45,4 mnkr för minskade biljettintäkter under perioden. Trafikverket har inte angett hur lång
handläggningstiden är eller hur stor andel av det sökta beloppet som regionerna kan tänkas
erhålla i stöd. I årsprognosen har därför inte något belopp för stödet tagits upp.
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Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Öresundståg

Intäkter tkr
januariseptember
2020

Kostnader tkr
januariseptember
2020

%
januariseptember
2020

Jämförelse
%
Bokslut
2019

Jämförelse
%
Budget
2020

%
Prognos
2020

55 341

102 468

54,0%

92,0%

85,3%

57,9%

979

1 987

49,3%

55,6%

55,6%

40,7%

Regiontrafik
buss

51 680

170 098

30,4%

44,1%

43,7%

29,6%

Växjö
stadstrafik

18 178

93 322

19,5%

39,0%

39,6%

25,1%

383

1 841

20,8%

32,5%

33,3%

21,6%

Krösatåg

12 468

46 434

26,9%

37,3%

35,7%

23,0%

SUMMA

139 029

416 150

33,4%

53,3%

52,0%

34,7%

Älmhults
stadstrafik

Pågatåg

Kommentar:
Självfinansieringsgraden för januari - september 2020 är 33,4 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2019 var 51,9 %.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – SEPTEMBER 2020
Centrum

JANUARI – SEPTEMBER 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

3,7

3,1

4,5

3,4

4,2

2,5

Uppdragsverksamhet
Trafik

9,1

12,9

2,9

9,2

13,8

2,1

Trafiknämnd totalt

5,6

6,9

4,0

5,4

8,0

2,4

Länstrafiken Gemensamt

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period förra året.
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OKTOBER 2020

0

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

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2020

2020

Länstrafikens
Kansli

-28 962

-29 535

573

-35 149

-35 820

0

Teknik och
omkostnader

-20 901

-16 986

-3 915

-25 780

-20 383

-5 000

Marknadsföring

-5 061

-6 167

1 105

-6 781

-7 400

500

Utredningsuppdrag

-1 911

-833

-1 077

-2 344

-1 000

0

Regiontrafik

-132 654

-108 257

-24 397

-153 198

-128 701

-30 000

Växjö
stadstrafik

-85 370

-67 650

-17 721

-97 399

-79 900

-23 500

Älmhults
stadstrafik

-1 171

-1 000

-171

-1 370

-1 200

-400

Krösatåg

-38 389

-35 667

-2 722

-43 731

-42 800

-4 500

Öresundståg

-52 729

-17 250

-35 479

-53 519

-20 700

-44 200

Pågatåg

-1 638

-1 417

-221

-1 920

-1 700

-400

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd
trafik

-2 539

-4 583

2 044

-3 182

-5 500

2 500

Serviceresor

-545

-545

0

-759

-779

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-70

-70

0

-115

-126

0

Abonnerad
skolskjuts

0

0

0

0

0

0

Totalsumma

-371 940,4

-289 959,1

-81 981,3

-425 248,5

-346 007,7

-105 000

Sjukreseadministration

1

Kommentar:
Resultatet för januari – oktober 2020 är 82,0 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

-93,7
13,0
-3,9
2,6
-82,0

Differenserna för linjetrafiken under perioden specificeras nedan (belopp i mnkr):
Linjetrafik , mnkr

Regiontrafik
Växjö stadstrafik
Älmhults stadstrafik
Krösatåg
Öresundståg
Pågatåg
SUMMA

Total differens
Differens mot
Differens mot
mot budget
Budget - Intäkter
Budget - kostnader
januari -oktober
januari -oktober
januari -oktober
-24,4
-25,6
1,2
-17,7
-23,1
5,4
-0,2
-0,2
0,0
-2,7
-6,1
3,4
-35,5
-38,4
2,9
-0,2
-0,3
0,1
-80,7
-93,7
13,0

Med anledningen av den senaste utvecklingen av läget med Covid-19 i länet så har
årsprognosen reviderats enligt nedan (belopp i mnkr).
Linjetrafik intäkter
Linjetrafik kostnader
Teknik & omkostnader
Övrigt
SUMMA

-114,0
11,0
-5,0
3,0
-105,0

Årsprognosen för linjetrafikintäkterna är beräknad enligt följande:
10 månader (mars – december) med 50 % lägre intäkter än budgeterat
Regeringen har presenterat ett särskilt stöd till kollektivtrafiken på 3 miljarder kr. Stödet avser
perioden 1 mars – 30 juni 2020. Trafikverket hanterar stödet. Region Kronoberg har ansökt om
45,4 mnkr för minskade biljettintäkter under perioden. Trafikverket har inte angett hur lång
handläggningstiden är eller hur stor andel av det sökta beloppet som regionerna kan tänkas
erhålla i stöd. I årsprognosen har därför inte något belopp för stödet tagits upp.
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Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Intäkter tkr
januarioktober 2020

Kostnader tkr
januarioktober
2020

Jämförelse
%
Bokslut
2019

Jämförelse
%
Budget
2020

61 678

114 407

53,9%

92,0%

85,3%

53,1%

1 040

2 211

47,0%

55,6%

55,6%

40,7%

Regiontrafik
buss

56 732

189 386

30,0%

44,1%

43,7%

30,3%

Växjö
stadstrafik

19 419

104 789

18,5%

39,0%

39,6%

19,0%

418

2 056

20,3%

32,5%

33,3%

17,6%

Krösatåg

13 675

52 064

26,3%

37,3%

35,7%

25,6%

SUMMA

152 962

464 913

32,9%

53,3%

52,0%

32,8%

Trafikslag

Öresundståg
Älmhults
stadstrafik

Pågatåg

%
januarioktober
2020

Kommentar:
Självfinansieringsgraden för januari - oktober 2020 är 32,9 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2019 var 52,3 %.

3

%
Prognos
2020

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

JANUARI – OKTOBER 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

3,6

3,1

4,2

3,4

4,1

2,5

Uppdragsverksamhet
Trafik

8,9

12,7

2,6

9,1

13,8

1,9

Trafiknämnd totalt

5,5

6,8

3,7

5,4

8,0

2,4

Länstrafiken Gemensamt

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period förra året.
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Delårsrapport augusti 2020
- meddelande till
regionfullmäktige

6
20RGK55

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 20RGK55
Handläggare: Ulf Petersson
Datum: 2020-11-05

Trafiknämnden

Delårsrapport augusti 2020

Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden överlämnar delårsrapporten till regionfullmäktige för
information samt meddelar regionfullmäktige att ekonomi i balans inte kommer att
uppnås under 2020.

Sammanfattning
Delårsrapporten för perioden januari – augusti 2020 har fastställts av
trafiknämnden 2020-09-30. Det ekonomiska resultatet för perioden januari –
augusti 2020 är – 55 miljoner kronor. Årsprognosen för 2020 är – 95 miljoner
kronor. Det stora underskottet beror på effekterna av Covid-19.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Delårsrapport augusti 2020 för trafiknämnden

Sida 1 av 1

Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden
Mötesdatum: 2020-09-30

§ 62

Delårsrapport augusti 2020 (20RGK55)
Beslut

Trafiknämnden godkänner delårsrapporten för augusti 2020 för trafiknämnden samt
överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – augusti 2020 är – 55 miljoner kronor.
Årsprognosen för 2020 är – 95 miljoner kronor.
Det stora underskottet beror på effekterna av Covid-19 och årsprognosen för
biljettintäkterna i linjetrafiken är beräknad enligt följande:
- 6 månader minskade biljettintäkter med 50 %
- 2 månader minskade biljettintäkter med 40 %
- 2 månader minskade biljettintäkter med 35 %
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner delårsrapporten för augusti 2020 för
trafiknämnden samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut trafiknämnden delårsrapport 2020-08
 Delårsrapport Augusti 2020 Trafiknämnd

Paragrafen är justerad
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Chefen sammanfattar
Med anledning av Covid-19 har de ekonomiska följderna blivit stora. Ingen resandestatistik går
att säkerställa med anledning av viseringstappet och de mätetal/mål som är framtagna är till
större delen omöjliga att följa på ett tillförlitligt sätt.
Den nya reseappen lanserades 31augusti, något tidigare än övriga delar av det nya
biljettsystemet. Detta för att möjliggöra för fler resenärer att enkelt kunna köpa/visera sin
biljett. Lanseringen har på det hela taget gått bra, men vi noterar precis som Halland, att
logiken vid vissa sökningar och köp måste förenklas. Dessa justeringar ligger dock en bit fram i
tiden.
En plan för att "återstarta resandet" har tagits fram och är vid vald tidpunkt redo att dras igång.
Svårigheten vi ser är att avgöra exakt när det blir lämpligt.
Personalen har mycket "extraarbete" att göra med anledning av pandemin. Detta har inneburit
att vissa uppgifter, utbildningar och sammankomster har fått stå tillbaka. Dock är läget stabilt
och samtliga har kunnat gå på önskad ledighet under sommaren.
Det ekonomiska utfallet januari – augusti är 55 miljoner kronor lägre än budget. Årsprognosen
är 95 miljoner kronor lägre än budget. Statsbidrag kommer att sökas hos Trafikverket avseende
lägre biljettintäkter på grund av Covid-19 under perioden mars – juni. Det totala stödet till
branschen uppgår till 3 miljarder kronor för perioden men det är svårt att uppskatta
Kronobergs andel varför bidragsbeloppet inte har tagits med i årsprognosen.
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetens organisation
From den 1 juni ändrade länstrafiken sin organisation. Tidigare låg ansvaret för IT/Teknik
under trafikavdelningen. Med anledning av att just detta område står för en komplexitet och
tillväxt, inte minst med anledning av det nya biljett och betalsystemet, skapades en egen
avdelning.

Händelser av väsentlig betydelse
Konsekvenser av Covid -19
Under årets två första månader, fortlöpte verksamheten normalt och enligt satt budget. Under
mars månad fick kollektivtrafiken en första våg av påverkan från Covid-19, vilket sedan över
tid eskalerat ytterligare. Människors rädsla för att bli smittade innebar att resandet med allmän
och särskild kollektivtrafik sjönk dramatiskt. Bedömningen var under våren att ca 50 % av
resande och intäkter hade försvunnit med anledning av Covid-19.
Under sommaren, men framförallt vid gymnasieskolornas start i augusti, har vi sett en ökning
av resandet igen. Dock, långt ifrån motsvarande månad 2019 avseende resor samt intäkter.
Upplevelsen generellt är att på vissa avgångar är det trångt ombord, utan att det för den skull är
"fullsatt". Då inga riktlinjer avseende när ett fordon är fullsatt har angivits från bland annat
Folkhälsomyndigheten, har varje enskilt länstrafikbolag fått göra en bedömning utifrån egen
erfarenhet. Detta har för vår del inneburit att förstärkning har satts in på vissa linjer-turer för
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att på så vis lätta något på resandetrycket.
Ett antal åtgärder har löpande gjorts under året för att skydda personal och resenärer:
1. Stängd framdörr samt avspärrning av främre säten för att skydda föraren från en hög grad av
kundmöten som inte är nödvändiga. Det innebar att de som hade giltig biljett vid
ombordstigning, inte behövde registrera sig hos föraren. Detta fick som konsekvens att den
statistik som vi normalt sett får över resandet uteblev.
2. Under juni månad stängde Arbetsmiljöverket av möjligheten att köpa biljett av föraren, hos
ett flertal entreprenörer, detta med anledning av risken för smitta. Vägen fram till föraren
spärrades av med ett "plastband" ett par meter från förarplatsen. Detta innebar då, att
ytterligare ett antal sittplatser "försvann" med anledning av Covid-19. Vår övertygelse är även
att resandet utan giltigt färdbevis ökade med anledning av detta och då kontrollanterna inte
fick genomföra kontroller ombord på fordonen, försvann en möjlighet till uppföljning.
3. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och SKR, har under pandemin haft löpande
avstämningar med medlemmarna runt om i landet. Samtliga har rapporterat stora minskningar
avseende resande och intäkter. Regeringen beslutade att för perioden mars-juni, utbetala ett
riktat bidrag till kollektivtrafiken för uteblivna intäkter. Utbetalning skall hanteras av
Trafikverket och beräknas ske under hösten.
4. Beslut togs i mars månad, att endast en resenär per bil gällde för resor inom Serviceresor
(färdtjänst/sjukresor). Enda undantaget var vid de tillfällen där man reste från ett gemensamt
boende till gemensam arbetsplats. Dessa resor var förhållandevis få.
5. Under april månad togs även beslut om att inrätta speciella "Covid-19 bilar", som endast
skulle köra resenärer som påvisade symptom eller smitta. Resorna utfördes både inom
regionen och vissa kommuner. Dock var de regionala resorna betydligt fler än de kommunala.
Från start var det tre fordon som direktupphandlades för uppgiften. Från och med 19 juli är
det ett fordon som utför trafiken.
6. Länstrafikens organisation, har sedan april månad och där det har varit administrativt
möjligt, schemalagt personalen, så att ca 50 % har arbetat hemifrån. Detta har fungerat bra och
beslut har tagits förenligt med Folkhälsomyndighetens rekommendation att det initialt skall
pågå året ut.
7. Under perioden januari – augusti är linjetrafikintäkterna 68 miljoner kronor lägre än budget.
Årsprognosen för linjetrafikintäkterna är 102 miljoner kronor lägre än budget. Statsbidrag
kommer att sökas hos Trafikverket avseende minskade biljettintäkter på grund av Covid-19
under perioden mars – juni.

Måluppfyllelse
Region Kronoberg har utifrån visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län" formulerat fyra
övergripande långsiktiga mål:




Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
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En hållbar ekonomi i balans

Regionfullmäktige beslutar årligen om inriktningsmål inom perspektiven Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling och Ekonomi. Inriktningsmålen har mätetal kopplade till sig för att
indikera om Region Kronoberg rör sig i riktning mot målen. Nedan följer en redovisning av
måluppfyllelsen för perioden.
Färgmarkering utifrån måluppfyllelse (% av målvärde) nedan:

Målet uppfyllt
Delvis tillfredsställande måluppfyllelse
Otillfredsställande måluppfyllelse
Trendpilen anger om förändringen sker i önskad riktning och en trendpil som pekar uppåt
avser att utvecklingen är positiv ur Region Kronobergs perspektiv.
Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen för perioden januari-augusti 2020 (utfallen i
tabellerna nedan jämför perioden januari-augusti respektive år om inget annat anges).

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.
Uppföljning av mål

Förtroende för den allmänna kollektivtrafiken har minskat under pandemin som följd av rädsla
Trafiknämnd, Delårsrapport
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för trängsel och svårigheter att köpa biljett. Samtidigt har förtroendet för Serviceresor ökat, här
ser vi att den tidiga åtgärden med att införa ensamåkning är en starkt bidragande orsak.
Förtroendet för färdtjänsthandläggningen ligger kvar på en stabilt hög nivå.
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Nöjd kund index (NKI) buss
/ tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

63 %

72 %

64 %

70 %

Ett kraftigt tapp. Knappast möjligt
att nå det uppsatta målet för
helåret 2020.

80 %

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

87 %

Utfallet för handläggning
färdtjänst och riksfärdtjänst är
något bättre än förväntad målbild.
Ett positivt resultat och utfall av
ett pågående arbete kring rutiner,
struktur och organisation på
avdelningen. Målet för 2020 är att
kunna bibehålla kvalitén på en
fortsatt hög nivå.

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

Nöjd kund index (NKI)
Färdtjänsthandläggning
enligt Barometern för
handläggning

85 %

89 %

80 %

78 %

90 %

Kommentar

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!
Uppföljning av mål

Nöjdheten med tillgängligheten har minskat under pandemin vad det gäller den allmänna
kollektivtrafiken. Även här är rädsla för trängsel och svårigheter att köpa biljett de starkast
bidragande orsakerna.
Då färre har rest med Serviceresor under pandemin så har antalet telefonsamtal minskat vilket
har bidragit till minskande telefonköer. Ett större antal samtal har kunnat besvaras inom tre
minuter och nöjdheten gällande om väntetiden i telefon är rimlig har ökat.
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Nöjdhet: Det är enkelt att
åka med länstrafiken enligt
Kollektivtrafikbarometern

75 %

79 %

77 %

79 %

Ett tapp på fyra procentenheter
mot det uppsatta målet.

83 %

Ett tapp på fem procentenheter
mot det uppsatta målet. Sannolikt
att skyddsstopp och
kommunikation om skifte av
biljettsystem haft en negativ
inverkan.

89 %

Under tiden med Covid-19 har
resandet och därmed trycket på
telefonbokningen minskat.
Merparten av samtalen har
besvarats snabbare än i normala
fall vilket har ökat nöjdheten

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

Nöjdhet: Serviceresor
gällande om väntetid i
telefon är rimlig
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Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar
ytterligare. Serviceresor fortsätter
arbeta med utveckling och
kvalitetssäkring av
kundbemötandet och
schemaläggning gör att samtalen
genomförs effektivt och att
antalet personer balanseras mot
behovet.
Historisk data saknas då
frågeställning har förändrats.

Serviceresor, Andel samtal
besvarade inom 3 minuter

88 %

72 %

63 %

68 %

Andelen besvarade samtal inom
3 minuter fortsätter att öka.
Arbetet med telecoaching och att
antalet sjukresor minskar gör att
fler samtal kan besvaras inom 3
minuter. Under Covid-19-tiden
har andelen besvarade samtal
inom 3 minuter varit på en väldigt
hög nivå (över 95%) och det drar
upp siffran till 88%.

Andel
tillgänglighetsanpassade
fordon i den linjelagda
trafiken

100 %

100 %

100 %

100 %

Hela fordonsflottan i linjetrafik är
anpassad.

Handlingsplaner

Uppföljning

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

Löpande möten, med Växjö kommun som
sammanhållande, gällande tillgängligheten vid det nya
stationsområdet.

Fortsatt utveckling av befintliga digitala kanaler samt
implementera nya.

Arbetet med digital kommunikation har i det stora hela löpt
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 jobbat med
förbättringar i sociala kanaler. Även löpande översyn av
infotainmentsystemet i stadsbussarna har genomförts.
Länstrafikens bedömning är att de aktiviteter och åtgärder
som är planerade för året kommer att kunna genomföras.
Blanda annat handlar det om "inhouse" produktion av
digitalt material samt att öka kunskapen internt kring digital
marknadsföring.

Ökad kunskap om kunderna och marknaden

Under perioden har löpande undersökningar genomförts
via Kollektivtrafikbarometern och utfallet i barometern följts
månadsvis. Extra frågor kopplade till Covid-19 är tillagda i
undersökningen och en första rapport/analys
presenterades i augusti.
Tilläggsfrågor i Kollektivtrafikbarometern angående
kundupplevelsen av den nya kundappen och nytt
biljettsystem är framtagna och finns med i barometern från
och med 1 september.
Länstrafikens bedömning är de undersökningar som är
inplanerade under året kommer att genomföras.

Fortsatt vidareutveckling och implementering av
Framtidens resesystem

Under perioden har arbetet med utvecklingen av nya
biljettsystemet löpt på och fokus har varit att lansera de
nya försäljningskanalerna i två steg. Inför lanseringen av
nya kundappen har en införkampanj genomförts och en
lanseringskampanj genomfördes i augusti då reseppen
lanserades enlig den reviderade tidsplanen den 31a
augusti.
Övriga nya försäljningskanaler är försenade. Länstrafikens
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Handlingsplaner

Uppföljning
bedömning är att de övriga försäljningskanalerna kommer
att lanseras före årsskiftet.

Resursfördelning för Serviceresor

Början av året löpte på enligt plan. På grund av rådande
situation med Covid-19 har arbetsbördan för största delen
av personalen i beställningscentralen sjunkit. Serviceresor
har använt tillfället till att kvalitetssäkra rutiner,
arbetsbeskrivningar med mera samt till vidareutbildning
inom olika verksamhetsområden. Den personal som
önskat semester har beviljats detta utan att vikarie har
behövts sättas in. Justering med tider har lösts med
befintlig personal. Sommaren har varit lugn och då samma
personer som var sommarvikarier förra året återvände
även denna sommar har även det bidragit till gott
arbetsresultat och god arbetsmiljö. Arbetet med att
anpassa bemanning efter behov hålls igång och kommer
troligen på grund av rådande situation fortsätta över hela
året.

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.
Uppföljning av mål

Mätetalen för kvalitet ligger på en fortsatt hög nivå. Kvalitetsutvecklande arbete och
utbildningar har dock fått stå tillbaka då resurser har fått omprioriteras till andra insatser under
pandemin.
Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Punktlighet stadsbusstrafik
+5 min

96,2 %

92,7 %

93,3 %

95 %

Relativt hög punktlighet, då
Covid-19 pandemin påverkat att
bilköerna blir kortare.

Punktlighet regionbusstrafik
+5 min

93,6 %

90,4 %

90,3 %

95 %

Relativt stabil punktlighet. Något
sämre när bilköerna börjat öka
igen.

Punktlighet Öresundståg
RT +5 min

92 %

88 %

86 %

89 %

Punktligheten för Öresundstågen
ligger kvar på en fortsatt hög
nivå.

Nöjdhet: Senaste resan
buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

82 %

83 %

85 %

85 %

En liten minskning, eventuellt kan
vi ligga närmare målet för helåret
vid årets slut.

90 %

Nöjdheten med senaste resan
med Serviceresor ligger på en
stabil nivå och ökar något över
tiden. 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.
Covid-19 har påverkat i form av
kortare väntetid i telefon och
ensamåkning.

Mätetal

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

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar

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

92 %

92 %

93 %

92 %

Den upplevda nöjdheten med
förarna är på en hög nivå. Nya
förare som börjar genomgår
förarutbildning följt av en
förarcertifiering. Trots Covid-19
har behovet av förarutbildningen
och förarcertifieringen kunnat
tillgodoses. De pausade fysiska
utbildningstillfällena har satts
igång igen efter sommaren.

Nöjdhet: Förarna och
ombordpersonal har ett
trevligt bemötande enligt
Kollektivtrafikbarometern

74 %

78 %

75 %

72 %

En liten minskning, dock över det
uppsatta målet för helåret.

-

Då medarbetarna inte har kunnat
få någon löpande coaching med
anledning av Covid-19 har beslut
tagits att någon kvalitetsmätning
inte ska genomföras för 2020.

-

Då medarbetarna inte har kunnat
få någon löpande coaching med
anledning av Covid-19 har beslut
tagits att någon kvalitetsmätning
inte ska genomföras för 2020.

-

Då medarbetarna inte har kunnat
få någon löpande coaching med
anledning av Covid-19 har beslut
tagits att någon kvalitetsmätning
inte ska genomföras för 2020.

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Beställningscentral

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy Kundcenter

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Färdtjänsthandläggning

-

73 %

-

-

70 %

76 %

91 %

Handlingsplaner

89 %

Uppföljning

Kvalitetsarbete och uppföljning för linjetrafiken

Mycket speciell situation pga Covid-19-pandemin, med
avstängd framdörr och avskärmad förare. Trafiken flyter
på, men ingen tillförlitlig resandestatistik finns. Kundnöjdhet
och punktlighet har bra värden.

Kvalitetsuppföljning för skoltrafiken

Generellt en bra start på höstterminen.

Kvalitetsuppföljning trafikavtal Serviceresor

Arbetet med avtalsefterlevnad pågår enligt plan, Covid-19
har gjort att takten har varit lägre under våren och
sommaren. Under våren slutfördes uppföljningen av
avtalets sociala villkor utan att några avvikelser hittades.
Även kontroll av bränsleanvändning har genomförts.
Fordonskontroller fortsätter genomföras löpande. Under
hösten kommer uppföljning av avtalets miljödelar att
genomföras.

Planering och genomförande av förarutbildningar

Uppdragsverksamhet trafik
I hopp om att restriktionerna skulle släppa efter semestern
på grund av pandemin, planerades nya utbildningstillfällen
med efterföljande prov. Efter semestern visade det sig
dock att restriktionerna finns kvar och för att bibehålla en
god kvalitet på Serviceresors förare måste utbildningar
ordnas på något sätt. En inventering hos trafikföretagen
visar att ett behov finns att utbilda förare trots
permitteringar och antal minskat resande. Främst handlar
det om att utbilda de förare vars certifikat håller på eller har
gått ut. Under augusti månad har ett par utbildningstillfällen
i mycket små grupper utförts. Så ser det ut att fortsätta
även under hösten

Planering och genomförande av utbildning och
kvalitetssäkring i kundbemötande internt

Flera åtgärder inom handlingsplanen är tillfälligt pausade
då arbetsuppgifter har fått prioriteras på grund av hantering
av frågor relaterade till Covid-19.
På vissa avdelningarna har alternativa övningar till den
ordinarie coachingen kunnat genomföras. En teoridag för
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Handlingsplaner

Uppföljning
nya medarbetare kommer att genomföras 15 september
med medarbetare från flera olika organisationer;
Serviceresor, Färdtjänsthandläggarna, Intern Kundservice,
Kundcenter, Teleservice och de medicinska sekreterarna
på CLV akuten. Uppföljning av coacher kommer också att
kunna genomföras som planerat 16 och 17 september.
Då medarbetarna inte har kunnat få någon löpande
coaching har beslut tagits att någon kvalitetsmätning inte
ska genomföras i år.

Möte med kommuner i regionen
Lokalt anpassat mål

Presidiet och ansvariga tjänstemän träffar varje kommun i regionen enskilt under året.
Uppföljning av mål

Inbjudan till möte med respektive presidium och tjänstemän är utskickat till samtliga
kommuner.
Mätetal

Andel möten med
kommuner i regionen

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

0

0

Kommentar
Målet för helår är att möte ska ha
genomförts med samtliga åtta
kommuner. Det är ännu oklart om
detta kommer att vara möjligt.

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
Uppföljning av mål

Hantering av frågor relaterade till Covid-19 har inneburit en stor extra arbetsbelastning för
personalen, vissa arbetsuppgifter har fått prioriteras bort då resurserna inte räckt till. På grund
Trafiknämnd, Delårsrapport
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av Covid-19 har även planerade utbildningsinsatser och personalaktiveter ställts in. På längre
sikt kan detta påverka både kvaliteten i verksamheten och engagemanget hos medarbetarna.
Den årliga MMI-mätningen (Motiverad medarbetarindex) planeras att genomföras i december.
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Sjukfrånvaron

5,6 %

5,5 %

6,6 %

5%

Sjukfrånvaron är något högre än
målvärdet men ingen
arbetsrelaterad sjukfrånvaro finns
registrerad för närvarande.

Motiverad Medarbetarindex
(MMI)

69 %

69 %

70 %

71 %

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

Handlingsplaner

Kommentar

Uppföljning

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

Inga arbetsrelaterade sjukdomar finns för närvarande
registrerade.

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

Arbetet pågår fortlöpande på respektive avdelning som en
del i det vardagliga ledningsarbetet.

Processutveckling och produktion
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Uppföljning av mål

Processtyrning av verksamheten är inarbetat på respektive avdelning, i de delar då detta krävs.
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.
Uppföljning av mål

Målen vad det gäller antal resor och resandeutveckling kommer att vara omöjliga att uppnå då
resandet har minskat med ca 50 % under pandemin.

Mätetal

Antal resor (miljoner resor)

Trafiknämnd, Delårsrapport

Utfall
2020

-

Utfall
2019

-

Utfall
2018

Mål 2020

-

Kommentar
Statistiken för antal resor kan
endast lämnas årsvis beroende
på tågtrafikens mätmetoder. Det
totala resandet 2020 kommer att
minska kraftigt på grund av
Covid-19.Det kommer inte att
finnas tillförlitlig statistik vid årets
slut utan en uppskattning måste
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Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar
göras. För perioden mars augusti har resandet minskat
med ca 50 %.

Marknadsandel

13 %

12 %

Resandeutveckling i
procent

Handlingsplaner
Riktad marknadsbearbetning och kommunikation

12,3 %

-

12,5 %

3%

En minskning - men fortfarande
över det uppsatta målet för 2020.
Resandeutvecklingen i % kan
endast anges helårsvis.
Resandet har minskat med
ca 50 % under perioden mars augusti beroende på Covid-19.
Tillförlitlig statistik över resandet
2020 kommer inte att finnas utan
resandet måste uppskattas.
Bedömningen är att resandet inte
heller 2021 kommer att nå den
nivån som uppnåddes 2019.

Uppföljning
Länstrafikens kommunikationsarbete löpte i början av
perioden på enligt plan och en rad kommunikationsinsatser
genomfördes; Krösatågskampanj, studentkampanj samt en
kampanj där Fritidsbiljetten lyftes fram. Även några event
genomfördes.
Sedan i mars/april har mycket av informationsarbetet
handlat om att sprida budskap kring Covid-19 såväl till
entreprenörerna/förarna som till allmänheten. Främst har
det handlat om att sprida information om vilka
rekommendationer som gäller vid resa med
kollektivtrafiken under pågående Covid-19 pandemi. Det
har även handlat om att informera resenärer om hur de kan
köpa biljetter och kort då förutsättningarna för köp ombord
ändrats under perioden på grund Covid-19.
Under perioden har en kampanj genomförts med
information om det kommande biljettsystem. En
lanseringskampanj har även påbörjats då den nya
kundappen lanserades den 31 augusti.
Under perioden har även informationsinsatser genomförts
vid tidtabellsskifte i busstrafiken.
När det gäller företagsbearbetning har länstrafiken legat
lågt med nykundsbearbetning under perioden, då
länstrafiken har prioriterat Framtidens biljettsystem och
utvecklingen av en ny företagsportal.
Länstrafikens bedömning är att en del av de
marknadskampanjer som var inplanerade till hösten inte
kommer att genomföras dels på grund av Covid-19
pandemin forsatt kräver extra informationsinsatser och dels
på grund av att framtidens reseystem kommer att lanseras
under hösten.

Trafikutveckling

Trafiknämnd, Delårsrapport
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ska börja planeras inför tidtabellsskiftet i december.
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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.
Uppföljning av mål

Utfallet för samtliga mätetal avseende andel förnyelsebara drivmedel ligger i nivå med eller
över målvärdena, detta helt i enlighet med gällandet trafikavtal.
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
länstrafikens samtliga
fordon (buss, bil och
minibuss)

99 %

98 %

90 %

98 %

Utfall avser perioden januari-juni
2020 och beräknas ligga stabilt
på denna nivå.

Andel förnyelsebara
drivmedel inom den
allmänna kollektivtrafiken

100 %

99,5 %

99,8 %

100 %

Utfall avser perioden januari-juni
2020. Utfallet beräknas ligga
stabilt på denna nivå.

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
skoltrafikens fordon

99 %

97 %

46,5 %

98 %

Utfall avser perioden januari-juni
2020. Utfallet beräknas ligga
stabilt på denna nivå.

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
Serviceresors fordon.

95 %

90 %

31,5 %

92 %

Utfall avser perioden januari-juni
2020. Utfallet beräknas ligga
stabilt på denna nivå.

Handlingsplaner

Kommentar

Uppföljning

Uppföljning av användande av avtalat drivmedel i
samtliga upphandlade fordon.

Utfallen för avtalat drivmedel för perioden januari-juni 2020
ligger i nivå med målen och beräknas ligga stabilt på
denna nivå. De av trafikutövarna inrapporterade siffrorna
har granskats och bedöms vara korrekta och i enlighet
med gällande avtal.

Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse
Uppföljning av mål

Arbetet med hantering av avvikelser och uppföljning av avtalsuppfyllelse ligger i fas och
uppsatta helårsmål bedöms kunna uppnås.
På grund av Covid-19 har färdbeviskontroller inte kunna genomföras som planerat,
helårsmålet bedöms inte vara möjligt att uppnå.
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Serviceresor: Andel
avvikelser som besvarats
inom 30 dgr

100 %

98 %

Trafiknämnd, Delårsrapport

Utfall
2018

Mål 2020

100 %

Kommentar
Alla avvikelser hanteras enligt
rutin och följs upp veckovis.
Resenären (eller den som
inkommit med en allmän
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Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar
synpunkt) får ett skriftligt svar.
Mätetalet rapporteras och följs
upp årsvis, helårsmålet är
100%
Status är enligt följande:
Trafikavdelning
Lite tufft på grund av merarbete
med med anledning av
pandemin, men ändå ungefär
enligt plan.
Uppdragsverksamhet trafik

Andel kontrollerade fordon
(allmän och särskild
kollektivtrafik) enligt avtal

-

-

-

Hos samtliga trafikföretag görs
stickprovskontroller på fordonen
fortlöpande enligt plan. Kontroller
görs även efter behov om det
exempelvis kommit in någon
synpunkt från kund på fordon
eller förare. Kontrollerna görs då
fordonet är i produktion för
Serviceresor. Kontrollanten kan
dyka upp precis var som helst i
länet för att göra kontroller. Det
förkommer också att
kontrollanten åker med i fordonet
under produktion.

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
med den nya leverantören påbörjades i början av april.
På grund av Covid-19 har färdbeviskontrollerna inte kunnat
genomföras ombord sedan i maj. Detta på grund av hot om
skyddsstopp från kontrollanternas skyddsombud. Istället
har påstigningskontroller genomförts. Detta har dock
inneburit att inga kontrollavgifter har skrivits ut.
På grund av att en nya upphandling fick genomföras och
på grund av Covid-19 har länstrafiken inte kunnat
genomföra de antal kontroller som var planerade för
perioden. Länstrafiken kommer under hösten att fördubbla
antalet färdbeviskontroller, dock är bedömningen att målet
för hela året inte kommer att uppnås.

Ekonomi
En hållbar ekonomi i balans
Uppföljning av mål

Linjetrafikintäkterna är ca 68 miljoner kronor lägre än budget för perioden januari - augusti.
Årsprognosen för linjetrafikintäkterna är ett underskott jämfört med budget med 102 miljoner
kronor.
Årsprognosen är beräknad enligt följande:
Trafiknämnd, Delårsrapport
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6 månader med 50 % lägre intäkter än budgeterat
2 månader med 40 % lägre intäkter än budgeterat.
2 månader med 35 % lägre intäkter än budgeterat.
Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Självfinansieringsgrad,
Länstrafikens linjetrafik
totalt.

34,4 %

51,9 %

52,9 %

51 %

Målet för självfinansieringsgraden
2020 kommer inte att kunna
uppnås p.g.a. minskade intäkter
beroende på covid-19.

Självfinansieringsgrad
Öresundståg

54,7 %

89 %

99,3 %

85,3 %

Målet för självfinansieringsgraden
2020 kommer inte att kunna
uppnås p.g.a. minskade intäkter
beroende på covid-19.

Självfinansieringsgrad
Regiontrafik buss

31,2 %

42,3 %

42,5 %

42 %

Målet för självfinansieringsgraden
2020 kommer inte att kunna
uppnås p.g.a. minskade intäkter
beroende på covid-19.

37,8 %

Målet för självfinansieringsgraden
2020 kommer inte att kunna
uppnås p.g.a. minskade intäkter
beroende på covid-19.

Mätetal

Självfinansieringsgrad
Växjö stadstrafik

20,8 %

37,7 %

38,9 %

Kommentar

Självfinansieringsgrad
Älmhults stadstrafik

55 %

56,2 %

55,8 %

55,6 %

Målet för självfinansieringsgraden
2020 kommer inte att kunna
uppnås p.g.a. minskade intäkter
beroende på covid-19 samt att
resorna i höst inte blir avgiftsfria
för resenärerna..

Självfinansieringsgrad
Krösatåg

27,4 %

36,7 %

31,2 %

35,7 %

Målet för självfinansieringsgraden
2020 kommer inte att kunna
uppnås p.g.a. minskade intäkter
beroende på covid-19.

33,3 %

Målet för självfinansieringsgraden
2020 kommer inte att kunna
uppnås p.g.a. minskade intäkter
beroende på covid-19.

194 804

Målet för linjetrafikintäkterna
2020 kommer inte att kunna
uppnås p.g.a. minskade intäkter
beroende på covid-19. För
perioden januari - augusti 2020
är linjetrafikintäkterna 67 843 tkr
lägre än budget.

189 096

Målet för linjetrafikintäkterna
2020 kommer inte att kunna
uppnås p.g.a. minskade intäkter
beroende på covid-19. För
perioden januari - augusti 2020
är linjetrafikintäkterna 62 135 tkr
lägre än motsvarande period
2019.

Självfinansieringsgrad
Pågatåg

Uppföljning
linjetrafikintäkter jämförelse budget

Uppföljning av
linjetrafikintäkter jämförelse utfall 2019

21,4 %

126 961

126 961

32,6 %

189 096

189 096

33,2 %

187 865

187 865

Antal sjukresor som utförs i den allmänna kollektivtrafiken ska öka
Uppföljning av mål

Målet bedöms inte kunna uppnås med anledning av Covid-19.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Antal utförda sjukresor inom
den allmänna
kollektivtrafiken

66 000

Handlingsplaner

Kommentar

Rapporteras och följs upp årsvis.

Uppföljning

Öka antalet sjukresor i den allmänna kollektivtrafiken

Handlingsplanen är satt i vänteläge på grund av Covid-19.

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, är detta ett mål
som för närvarande inte är aktuellt att aktivt
hantera.

Upphandling - Linjetrafik
2023 (19RGK387)

Arbetet med upphandlingen löper på enligt
tidplanen:
*Upphandlingen annonserades i juni och sista
dag att inkomma med anbudsansökan var den
31 augusti. Kvalificeringsprocessen med
utvärdering av anbudssökanden pågår, beslut
om kvalificering är planerat till 12 november.
*En intensiv process med slutförande av
samtliga upphandlingsdokument pågår,
processen ligger i fas med den detaljerade
tidplanen. Publicering av färdigställda
upphandlingsdokument är planerat till 12
november efter godkännande av
regionstyrelsen 10 november.
*Regionens fastighetsavdelning ansvarar för
genomförandet av projektet för byggnation av
ny bussdepå, projektering är påbörjad.

Processutveckling och
produktion

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

Konstant pågående aktivitet. Synliggörs i
respektive Trafikförsörjningsprogram samt
Regionsamverkan Sydsveriges
positionspapper.

Fortsatt utbyggnad av
stadstrafiken i takt med
orternas tillväxt

Med anledning av Covid-19, hanteras inte
detta för tillfället. Dock finns plan både för kort
och lång sikt.

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

Pågående dialog. Framförallt med anledning
av Covid-19 och eventuella åtgärder för detta.

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

Planering av trafik och infrastruktur för det nya
sjukhuset fortsätter. En ÅVS
(åtgärdsvalsstudie) startade i juni och syftar till
att kartlägga val och effekter av olika
infrastrukturlösningar. Exempelvis utreds
utformning av stationsområdet och ny
trafikplats i korsningen Stora Räppevägen och
riksväg 23. Arbetet leds av Trafikverket och
studien ska vara klar i början av 2021.
Sjukhusflytten påverkar även
kollektivtrafiksystemet, både i Växjö stad och i
resten av länet. I en särskild studie belyses

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Perspektiv

Progn
os
helår

Uppdrag

Uppföljning
därför just vilka effekter sjukhusflytten får när
det gäller kollektivtrafiken och vilka åtgärder
och satsningar som behövs för att sjukhuset
ska kunna nås med attraktiv kollektivtrafik.
Studien ska vara klar under hösten 2020.

Utredning av
stadsbusstrafik Ljungby
stad

Projektledare utsedd. Uppstartsmöte har hållits
tillsammans med Ljungby kommun.

Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid är något högre än målvärdet men ingen
arbetsrelaterad sjukfrånvaro finns registrerad för närvarande.
Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd visar att korttidsfrånvaron är relativt låg.
Differensen mellan överenskommen och faktisk sysselsättningsgrad beror på lagstadgade
ledigheter och väl avvägda beslut för övriga beviljade ledigheter.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Utfall jan-aug 2020

Trafiknämnden

Utfall jan-aug 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,6

6,9

3,9

5,6

8,2

2,5

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd
Utfall jan-aug 2020

Trafiknämnden

Utfall jan-aug 2019

Totalt

1 -14 dgr

>14 dgr

Totalt

1 -14 dgr

>14 dgr

11,9

4,1

7,9

10,8

2,7

8,2

Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad
Aug 2020

Trafiknämnden

Aug 2019

Aug 2018

Över.
ssg

Fakt.
ssg

Över.
ssg

Fakt.
ssg

Över.
ssg

Fakt.
ssg

82,65

78,08

78,57

74,78

78,08

72,15

Produktion
Framåtblick
Länstrafiken har genom marknadsavdelningen tagit fram ett "nystartsdokument", för att efter
Covid-19, så snabbt som möjligt få tillbaka resandet till tidigare nivå. Det är viktigt att detta
sätts igång vid rätt tidpunkt, då det annars kan vara "pengar i sjön" om det till exempel skulle
startas för tidigt.
Länstrafiken nådde redan 2019 det mål om 10,6 miljoner resor för 2020 som står i
Trafikförsörjningsprogrammet. Tyvärr har en stor del av dessa försvunnit igen med anledning

Trafiknämnd, Delårsrapport
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av pandemin. Ett nytt Trafikförsörjningsprogram är under framtagande och vilka
förväntningar det ställer på kollektivtrafiken, är för tidigt att säga. Dock gäller fortfarande det
mål som satts upp för 2025, om inget annat sägs från politiskt håll.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Driftsredovisning
Resultatuppföljning
Det ekonomiska utfallet för januari – augusti är 55 miljoner kronor lägre än budget.
Årsprognosen är 95 miljoner kronor lägre än budget.
Årsprognosen är beräknad enligt följande:
Lägre linjetrafikintäkter - 102 mnkr
Lägre linjetrafikkostnader + 8 mnkr
Högre kostnader teknik - 3 mnkr
Lägre kostnader anropsstyrd trafik + 2 mnkr
SUMMA -95 mnkr
De lägre linjetrafikintäkterna har beräknats enligt följande:
6 månader lägre linjetrafikintäkter med 50 %
2 månader lägre linjetrafikintäkter med 40 %
2 månader lägre linjetrafikintäkter med 35 %
Statsbidrag kommer att sökas hos Trafikverket avseende lägre biljettintäkter på grund av
Covid-19 under perioden mars – juni. Det totala stödet till branschen uppgår till 3 miljarder
kronor för perioden men det är svårt att uppskatta Kronobergs andel varför bidragsbeloppet
inte har tagits med i årsprognosen.
Självfinansieringsgraden totalt för linjetrafiken beräknas uppgå till 34,7 % för 2020 jämfört
med budgeterade 52,0 %.

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

Rullande

Årsbudget

Prognos

Resultaträkning
(tkr)

Utfall ack

Budget ack

Differens

12 mån

2020

2020

Länstrafikens
Kansli

-22 374

-23 203

830

-34 714

-35 820

0

Teknik och
omkostnader

-16 439

-13 589

-2 851

-25 618

-20 383

-3 000

Marknadsföring

-3 958

-4 933

975

-6 248

-7 400

0

Utredningsuppdrag

-1 390

-667

-723

-1 988

-1 000

0

Regiontrafik

-103 667

-88 414

-15 253

-146 128

-128 701

-31 000

Växjö stadstrafik

-65 116

-54 850

-10 266

-91 894

-79 900

-17 600

Älmhults
stadstrafik

-798

-800

2

-1 205

-1 200

-400

Krösatåg

-29 842

-28 533

-1 309

-43 246

-42 800

-6 900

Öresundståg

-41 497

-13 800

-27 697

-42 238

-20 700

-37 800

Pågatåg

-1 280

-1 133

-147

-1 845

-1 700

-300

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-2 066

-3 667

1 600

-3 315

-5 500

2 000

Serviceresor

-296

-296

0

189

-779

0

Sjukreseadministration

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-9

-9

0

-104

-126

0

Abonnerad
skolskjuts

0

0

0

0

0

0

Totalsumma

-288 731,9

-233 893,9

-54 838,0

-398 354,0

-346 007,7

-95 000

Självfinansieringsgrad per trafikslag
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-aug 2020

Kostnader t
kr jan-aug
2020

% jan-aug
2020

Jämförelse
% Bokslut
2019

Jämförelse
% Budget
2020

% Prognos
2020

Öresundståg

50 104

91 601

54,7%

92,0%

85,3%

57,9%

Älmhults
stadstrafik

977

1 775

55,0%

55,6%

55,6%

40,7%

Regiontrafik buss

47 111

150 778

31,2%

44,1%

43,7%

29,6%

Växjö stadstrafik

17 139

82 255

20,8%

39,0%

39,6%

25,1%

Pågatåg

348

1 629

21,4%

32,5%

33,3%

21,6%

Krösatåg

11 282

41 125

27,4%

37,3%

35,7%

23,0%

SUMMA

126 961

369 163

34,4%

53,3%

52,0%

34,7%

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans
Med tanke på de lägre biljettintäkterna som beror på effekterna av Covid-19 är det inte möjligt
att uppnå en ekonomi i balans. Bedömningen är att biljettintäkterna även under 2021 kommer
att bli lägre jämfört med utfallet 2019.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Detaljplan Växjö 10:41 m.fl.
Stationsområdet, Centrum i
Växjö

7
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Uppföljning av
internkontrollplan
trafiknämnd 2020

8
19RGK1383

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1383
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2020-10-28

Trafiknämnden

Uppföljning av internkontrollplan trafiknämnd 2020
Ordförandes förslag till beslut
Förslås att trafiknämnden godkänner uppföljning av Interkontrollplan för
Trafiknämnden 2020
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med
anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar
upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma.
Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den
omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplan 2020 ska
senast ske i oktober månad 2020, för efterföljande rapportering till respektive
nämnd och regionstyrelsen.
Samtliga kontrollmoment i internkontrollplan för trafiknämnden är genomförda
enligt plan.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Uppföljning av Internkontrollplan trafiknämnd 2020
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Uppföljning av: Internkontrollplan trafiknämnd 2020
Sammanfattning: Samtliga kontrollmoment är uppfyllda. Inga allvarliga avvikelser har påträffats.

Kontrollmoment
(Utifrån risk/svarar på risk)

Riskbedömning
(riskvärde 9-16 från
riskanalysen)

Mätbar kontrollmetod
(metod, omfattning och
frekvens)

Kontrollansvarig
samt till vem
rapportering ska ske

Resultat
uppföljning
(Är kontrollmomentet uppfyllt,
Ja/Nej)

Länstrafiken erbjuder en
service med god tillgänglighet

Informationskanaler/funktioner:
Kontrollera att system ut mot kund
är korrekta och stabila.

9

Checklista 2 ggr/år.

Kontrollansvariga:
Medarbetare på
marknadsavdelningen
enligt checklista.
Rapporterar till
Marknadschef

Ja

Länstrafiken erbjuder en
service med god tillgänglighet

Driftsäkerhet IT internt :
Uppföljning av avvikelser/
störningsrapport.

12

Uppföljning
störningsrapporter
månadsvis.

Kontrollansvarig:
Förvaltningsledare IT
Område Trafik.
Rapporterar till
Trafikdirektör.

Ja

Länstrafiken erbjuder en
service med god tillgänglighet

Driftsäkerhet IT externt:
Uppföljning av avvikelser/
störningsrapport..

12

Uppföljning
störningsrapporter
månadsvis.

Kontrollansvarig:
Förvaltningsledare LTK
Rapporterar till
Trafikdirektör.

Ja

Länstrafiken erbjuder en
service med god tillgänglighet

Driftsäkerhet telefoni Följa upp
avvikelser/
störningsrapport.

12

Uppföljning
störningsrapporter
månadsvis.

Kontrollansvarig:
Förvaltningsledare IT
Område Trafik.
Rapporterar till
Trafikdirektör.

Ja

Mål, lagar och andra
styrdokument som styr
verksamheten och på
genomförd riskanalys
1 Medborgare/patient

2 Medarbetare

3 Verksamhetsutveckling

Avvikelse
(Fylls i vid Nej i
Resultat uppföljning)
Beskriv orsaken till att
uppföljningen inte
genomförts

REGION KRONOBERG

Effektiv och kvalitativ
uppföljning av avvikelser och
avtalsuppfyllelse

Uppföljning avtalsefterlevnad.

9

Checklista 2 ggr/år.

Kontrollansvariga:
Medarbetare/chefer
enligt checklista.
Rapporterar till
Trafikdirektör.

Ja

Effektiv och kvalitativ
uppföljning av avvikelser och
avtalsuppfyllelse

Uppföljning av avvikelser
Serviceresor.

9

Uppföljning veckovis.

Kontrollansvariga:
Driftsledare och
kvalitetsutvecklare
Serviceresor. Rapporterat
till Chef Serviceresor.

Ja

Effektiv och kvalitativ
uppföljning av avvikelser och
avtalsuppfyllelse

Uppföljning av avvikelser
busstrafik skola/linje.

9

Uppföljning månadsvis.

Kontrollansvarig:
Trafikchef. Rapporterar
till Trafikdirektör.

Ja

Effektiv och kvalitativ
uppföljning av avvikelser och
avtalsuppfyllelse

Uppföljning av avvikelser tågtrafik.

9

Uppföljning månadsvis.

Kontrollansvarig:
Länstrafikens
upphandlingschef
Rapporterar till
Trafikdirektör.

Ja

Betalsystem Kontrollera att
system ut mot kund är korrekta och
stabila.

12

Checklista 2 ggr/år.

Kontrollansvariga:
Medarbetare enligt
checklista. Rapporterar
till Länstrafikens
ekonomichef

Ja

4 Ekonomi
Den genomsnittliga
självfinansieringsgraden för
den allmänna kollektivtrafiken
får inte understiga 50 %
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Internkontrollplan 2020 Trafiknämnden
(19RGK1383)
Beslut

Trafiknämnden fastställer internkontrollplan 2020 för Trafiknämnden
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar
till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna
internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma.
Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den
omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplan 2020 ska senast ske
i oktober månad 2020, för efterföljande rapportering till respektive nämnd och
regionstyrelsen.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden fastställer internkontrollplan 2020 för Trafiknämnden
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut -Internkontrollplan trafiknämnden 2020
 Internkontrollplan för Trafiknämnden 2020
 Riskanalys Länstrafiken 2020

Paragrafen är justerad

Svar på skrivelse om den
ökande användningen av
appar

9
20RGK1548

Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK1548
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2020-10-08

Trafiknämnden

Svar på skrivelse om den ökande användningen av appar
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Växjö kommuns pensionärsråd
angående den ökande användningen av appar.
Länstrafikens försäljningskanaler planeras i samklang med den övriga
samhällsutvecklingen. Det kommer även i framtiden (givet en förbättrad situation
med COVID-19) att vara möjligt att betala för sina kollektivtrafikresor i
Kronobergs län på annat sätt än genom att använda en app, exempelvis med

betalkort ombord eller genom att använda en biljettautomat.
Bakgrund
Utvecklingen visar att en överväldigande majoritet av landets befolkning har
tillgång till en smart mobil, och tre fjärdedelar av åldersgruppen 66-75 år använder
internet dagligen i sin mobil. Detta till trots kommer det även i framtiden att vara
möjligt att betala för sina resor på annat sätt för den som så önskar, och även
Resekort kommer att tillhandahållas som ett alternativ även framöver.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Samma skrivelse har, såvitt kan förstås, även tillställts Växjö kommun när det gäller
betalning för parkering. Trafiknämnden besvarar frågor den del av brevet för vilka
de kan hållas ansvariga.

Carina Bengtsson
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse
Svar på skrivelse
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Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK1548
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2020-10-08

Växjö kommuns pensionärsråd
Trafikgruppen gm/
Hans Sköld
Limmarvägen 46
363 45 LAMMHULT

Svar på skrivelse – om den ökande användningen av
appar

Tack för din skrivelse om den ökande användningen av appar. Region Kronoberg
är tacksam för att få återkoppling och att få förslag på förbättringsområden.

Precis som skrivs i brevet från Växjö kommuns pensionärsråd så finns
mycket positivt i den utveckling med appar och smartphones som nu sker.
Telefonen blir ett allt mera lättillgängligt verktyg för allt större grupper och
det blir möjligt att vara delaktig i samhällsutvecklingen på ett flertal sätt.
Den återkommande studien ”Svenskarna och Internet” visar att hela 92 %
av landets befolkning har tillgång till en smart mobil, och det är 73 % i
åldersgruppen 66-75 år som använder internet dagligen i sin mobil.
Appar till trots kommer det även i framtiden att vara möjligt att betala för
sina kollektivtrafikresor på andra sätt i Kronobergs län, exempelvis med
betalkort ombord eller genom att använda en biljettautomat. När det gäller
biljettköp ombord är detta f n dock inte möjligt hos flera av våra
entreprenörer p g a skyddsstopp till följd av smittorisk. Det är emellertid
inga hinder rent system-mässigt. Resekort kommer att finnas även
framöver, prissättningen av resorna är däremot en annan fråga.
Länstrafiktaxan beslutas av regionfullmäktige och ärendet finns med på
dagordningen till fullmäktigesammanträdet den 28 oktober.

Med vänlig hälsning

Carina Bengtsson
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 Region
Kronoberg behöver en
långsiktig plan för
kollektivtrafiken under
Coronapandemin
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK1720
Handläggare: Patrik Tidåsen,
Datum: 2020-10-30

Trafiknämnden

Svar på skrivelse Region Kronoberg behöver en
långsiktig plan för kollektivtrafiken under
Coronapandemin
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående att Region Kronoberg
behöver en långsiktig strategi för kollektivtrafiken under Coronapandemin.
Skrivelsen lyfter fram behovet att långsiktig lösning gällande skolungdomars
resande till och från skolan med kollektivtrafiken. Förslag på svar till skrivelsen
belyser insatser som görs och vilka avvägningar och bedömningar som är
nödvändiga att göra.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse Region Kronoberg behöver en långsiktig plan för
kollektivtrafiken under Coronapandemin
Förslag till svar på skrivelse
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Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK1720
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-10-30

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Svar på skrivelse – Region Kronoberg behöver en
långsiktig plan för kollektivtrafiken under
Coronapandemin
Länstrafiken hanterar idag trängselproblematiken främst på två sätt: dels sätts
extratrafik in där trängseln bedöms vara som störst, dels informeras om att alla
som KAN åka på annat sätt eller inte alls, ska göra det.
Alla skolungdomar som behöver åka kollektivt till sin skola i Kronoberg kan göra
det även nu under Coronapandemin. De abonnerade grundskoletransporterna som
kommunerna ansvarar för, utförs som tidigare. Och den allmänna kollektivtrafiken
som vänder sig både till skolelever och andra resenärer utförs också som tidigare,
dessutom med ytterligare resurser tillförda.
Planering under pandemin utförs bäst på kort sikt. Inom Länstrafiken leds arbetet
av en stabsgrupp bestående av trafiknämndens presidium samt ledande tjänstemän.
Där finns socialdemokraterna med. I våras skedde arbetet just ”dag till dag”
eftersom förändringarna skedde mycket snabbt. Efter sommaren sker mötena
veckovis då förändringar pga pandemin sker varje vecka men inte varje dag. Att ha
planer på längre sikt skulle inte varit något större nytta under detta skede. T ex vet
vi under november just ingenting om hur situationen kommer att vara i mars, och
kan därför inte flera månader i förväg göra kvalificerade beslut om vad som ska
gälla i mars.
Att flytta över gymnasieeleverna till befintliga grundskoletransporter är generellt
inte möjligt. På grundskolebussarna är idag trängseln större än i den linjelagda
trafiken, varför en förflyttning skulle leda till överfyllda skoltransporter och glest
fyllda bussar i linjetrafiken. Dessutom har gymnasieelever andra scheman än
grundskoleeleverna, varför enda lösningen vore att sätta in fler bussar. På kort sikt
finns ingen större möjlighet att utöka trafiken pga brist på förare och fordon. På
lång sikt skulle det kunna göras. Det är dock ett mycket stort beslut som då
påverkar hela förutsättningarna för trafiken. Det skulle krävas
mångmiljoninvesteringar i fordon samt stor nyrekrytering av fler förare för att
kunna verkställas. Dessutom skulle ekonomin urholkas i stora delar av dagens
regionbusstrafik samt Krösatågstrafik, då gymnasieeleverna utgör en stor del av
resenärerna där, och inte sällan är det en förutsättning för att trafiken ska finnas,
att gymnasieelever och övriga resenärer samåker.

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Telefon
E-post
Fax

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

Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK1720
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2020-10-30

Det finns andra sätt att lösa trängselproblematiken på. Alla lösningar bygger inte
på att det tillförs fler bussar och fler förare. Exempelvis har trängseln på bussarna i
västra delen av länet minskat väsentligt efter att Sunnerbogymnasiet återinfört
distansundervisning. Många av lösningarna för att motverka trängsel i
kollektivtrafik, för både skolelever och andra resenärer, finns utanför branschen.
Och som vi inledde: alla skolelever som behöver åka kollektivt till sin skola, de kan
göra det.
Med vänlig hälsning

Carina Bengtsson
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

2020-10-19

Skrivelse till regionstyrelsen och trafiknämnden

Region Kronoberg behöver en långsiktig
plan för kollektivtrafiken under
Coronapandemin
Coronapandemin har fått stora konsekvenser bland annat för kollektivtrafiken i
hela landet. Samtidigt som resenärer av smittskyddsskäl uppmanas att undvika
kollektivtrafiken i den mån det går finns det många som inte kan ta sig till och
från exempelvis skola och arbete på annat sätt. Det blir en paradox som vi nu
behöver ha en långsiktigt hållbar lösning på. Region Kronoberg behöver en plan
som inte baseras på en ”dag till dag”-bedömning.
Efter att skolornas hösttermin dragit igång är många bussar nu åter fulla under
morgonens och eftermiddagens rusningstrafik. I dagarna gick därför
Länstrafiken i Kronoberg ut och uppmanade skolelever att inte åka kollektivt
för att minska trängseln på bussarna.1
Vi socialdemokrater vill att Region Kronoberg ser över möjligheten att på de
sträckor där det bedöms behövas utöka skolskjutsverksamheten att gälla även
för gymnasieungdomar och andra som kan ha långt till skolan. I praktiken
tänker vi oss att man på så sätt skulle separera skolungdomar från andra
resenärer i kollektivtrafiken genom att ha särskilda bussar till och från
skolorna. På så vis blir det mindre trångt i ordinarie kollektivtrafik och
skolungdomarna kan fortsätta ta sig till skolan kollektivt.

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

1

www.smp.se/vaxjo/lanstrafiken-uppmanar-elever-att-undvika-buss-vi-ar-oroliga-ae0da5bc (länk hämtad
2020-10-19)

