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Kallelse

1

Justering av protokoll
Förslag till beslut

Trafiknämnden utser Peter Freij att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att utse Peter Freij att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker genom digital signering senast 21 december.
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Fastställande av dagordning

3

Rapporter från externa uppdrag
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.

4

Aktuella lägesrapporter
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ansvariga tjänstepersoner lämnar en aktuell lägesrapport.
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Månadssammandrag november 2020
(20RGK71)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner månadssammandrag för
november 2020 för trafiknämnden samt överlämnar det till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – november 2020 är – 49
miljoner kr. Linjetrafikens biljettintäkter är 107 miljoner kr lägre än
budget för perioden.
Bidrag har erhållits från Trafikverket med 45,4 miljoner kr avseende
minskade biljettintäkter för perioden mars – juni 2020. Bidraget var helt i
enlighet med det belopp som Länstrafiken ansökte om. På grund av det
erhållna bidraget från Trafikverket har årets prognos därför reviderats till
60 miljoner kr lägre än budget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut trafiknämnden månadsammandrag 2020-11
 Trafiknämnden Månadssammandrag 2020-11

6

Verksamhetsplan Trafiknämnden 2021
(20RGK66)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för
trafiknämnden 2021.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har i sin budget för 2021 beslutat om ett antal olika
mål, uppdrag och mätetal för kollektivtrafiken kopplat till de fyra
långsiktiga perspektiven. I Verksamhetsplan Trafiknämnd 2021 har dessa
mätetal kompletterats med ytterligare mätetal som är väsentliga för
måluppfylllnaden. Samtliga mätetal följs upp på nämndsnivå i
delårsbokslut och årsbokslut. Handlingsplaner för att uppnå de uppsatta
målen beslutas av verksamheterna efter att verksamhetsplanen är
fastställd av trafiknämnden.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan Trafiknämnden 2021
 Verksamhetsplan 2021 Trafiknämnd
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Fördelning av budgetramar för
trafiknämnden 2021 (20RGK66)
Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden godkänner förslag till fördelning av
trafiknämndens ramar för budget 2021 i enlighet med upprättad
skrivelse.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har fastställt Budget 2021 vid sitt sammanträde 202010-28 – 2020-10-29. Regionstyrelsen har översänt en preliminär
nettokostnadsram för 2021 till respektive nämnd som sedan ska fördela
totalramen inom sin verksamhet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Fördelning av budgetramar för trafiknämnden 2021
 Beslutsunderlag Fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2021

8

Internkontrollplan Trafiknämnden 2021
(20RGK1762)
Förslag till beslut

Trafiknämnden fastställer Internkontrollplan Trafiknämnden 2021 i
enlighet med upprättad handling.
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

Kallelse

internkontrollplan 2021 ska senast ske i oktober månad 2021, för
efterföljande rapportering till respektive nämnd och regionstyrelsen.
Beslutsunderlag






9

Förslag til beslut - Internkontrollplan Trafiknämnd 2021
Internkontrollplan Trafiknämnden 2021
Riskanalys Trafiknämnden 2021
Intern styrning och kontroll - anvisningar

Svar på motion om att utreda olika
möjligheter att införa subventionerade
resor sommartid (20RGK1195)
Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Peter Freij, Joakim Pohlman, Karl Paine och RosMarie Jönsson Neckö
(S) har i en motion föreslagit att införa sommarkort i kollektivtrafiken för
alla resenärer. I motionen föreslås att göra kollektivtrafiken mer attraktiv
under semestern genom att erbjuda resenärerna möjligheten att under
sommarmånaderna resa billigare med en subventionerat färdbevis.
Beslutsunderlag

 Förslag tll beslut Svar på motion om att utreda olika möjligheter att
införa subventionerade resor sommartid
 Motion om att utreda olika möjligheter för att införa subventionerade
resor i kollektivtrafiken sommartid.

10 Hållbar mobilitet - slut på projektet
(17RK517)
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
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Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde lämnas en slutredogörelse över
projektet Hållbar mobilitet.

11 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under
perioden 2020-11-01 - 2020-11-30.

12 Övriga ärenden
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november 2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 20RGK71
Handläggare: Ulf Petersson
Datum: 2020-12-10

Trafiknämnden

Månadssammandrag november 2020

Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden godkänner månadssammandrag för november 2020 för
trafiknämnden samt överlämnar det till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari – november 2020 är – 49 miljoner
kr. Linjetrafikens biljettintäkter är 107 miljoner kr lägre än budget för perioden.
Bidrag har erhållits från Trafikverket med 45,4 miljoner kr avseende minskade
biljettintäkter för perioden mars – juni 2020. Bidraget var helt i enlighet med det
belopp som Länstrafiken ansökte om. På grund av det erhållna bidraget från
Trafikverket har årets prognos därför reviderats till 60 miljoner kr lägre än budget.
Bakgrund

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Månadssammandrag november 2020 för trafiknämnden
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Resultatuppföljning per kostnadsställe
Månad: Januari – November 2020
Resultaträkning (tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2020

2020

Länstrafikens
Kansli

-32 177

-32 714

536

-35 331

-35 820

0

Teknik och
omkostnader

21 720

-18 684

40 405

19 557

-20 383

40 000

Marknadsföring

-5 525

-6 783

1 258

-6 730

-7 400

500

Utredningsuppdrag

-2 193

-917

-1 277

-2 595

-1 000

0

Regiontrafik

-145 411

-118 379

-27 032

-155 364

-128 701

-30 000

Växjö
stadstrafik

-95 288

-73 750

-21 539

-100 583

-79 900

-23 500

Älmhults
stadstrafik

-1 356

-1 100

-256

-1 458

-1 200

-400

Krösatåg

-42 505

-39 233

-3 271

-45 028

-42 800

-4 500

Öresundståg

-59 269

-18 975

-40 294

-59 104

-20 700

-44 200

Pågatåg

-1 825

-1 558

-267

-1 966

-1 700

-400

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

6

0

0

Anropsstyrd
trafik

-2 750

-5 042

2 292

-3 058

-5 500

2 500

Serviceresor

-674

-674

0

-771

-779

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-102

-102

0

-121

-126

0

Abonnerad
skolskjuts

0

0

0

0

0

0

Totalsumma

-367 356

-317 911

-49 445

-392 547

-346 008

-60 000

Sjukreseadministration

1

Kommentar:
Resultatet för januari – november 2020 är 49 mnkr lägre än budget.
Resultatet beror naturligtvis på effekterna av covid-19 med minskat resande och lägre intäkter
som följd.
Regeringen har beviljat ett särskilt stöd till kollektivtrafiken på 3 miljarder kr. Stödet avser
perioden 1 mars – 30 juni 2020. Trafikverket har hanterat stödet. Region Kronoberg ansökte om
bidrag med 45,4 mnkr för minskade biljettintäkter under perioden. Trafikverket har nu beviljat
bidrag med hela det ansökta beloppet.
Budgetavvikelserna för perioden kan sammanfattas så här (belopp i mnkr):
Linjetrafik intäkter
Bidrag Trafikverket
Linjetrafik kostnader
Teknik & omkostnader
Övrigt
SUMMA

-107
45
14
-5
4
-49

Differenserna för linjetrafiken under perioden (exklusive bidraget från Trafikverket)
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 -november januari - november januari - november
-27,0
-28,1
1,1
-21,5
-27,0
5,5
-0,3
-0,3
0,0
-3,3
-6,8
3,5
-40,3
-44,3
4,0
-0,3
-0,3
0,0
-92,7
-106,8
14,1

Med anledningen av det erhållna bidraget från Trafikverket så har årsprognosen reviderats
enligt nedan (belopp i mnkr).
Linjetrafik intäkter
Bidrag Trafikverket
Linjetrafik kostnader
Teknik & omkostnader
Övrigt
SUMMA

-114
45
11
-5
3
-60

Årsprognosen för linjetrafikintäkterna är beräknad enligt följande:
10 månader (mars – december) med 50 % lägre intäkter än budgeterat

2

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Öresundståg

Intäkter tkr
januarinovember
2020

Kostnader tkr
januarinovember
2020

%
januarinovember
2020

Jämförelse
%
Bokslut
2019

Jämförelse
%
Budget
2020

%
Prognos
2020

65 809

125 077

52,6%

92,0%

85,3%

53,1%

1 071

2 427

44,1%

55,6%

55,6%

40,7%

Regiontrafik
buss

63 179

208 591

30,3%

44,1%

43,7%

30,3%

Växjö
stadstrafik

20 459

115 748

17,7%

39,0%

39,6%

19,0%

453

2 278

19,9%

32,5%

33,3%

17,6%

Krösatåg

14 980

57 485

26,1%

37,3%

35,7%

25,6%

SUMMA

165 951

511 606

32,4%

53,3%

52,0%

32,8%

Älmhults
stadstrafik

Pågatåg

Kommentar:
Självfinansieringsgraden för januari - november 2020 är 32,4 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2019 var 52,5 %.
Självfinansieringsgraden för januari - november 2020 samt årsprognosen 2020 i tabellen ovan är
beräknade exklusive bidraget från Trafikverket.

3

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

JANUARI – NOVEMBER 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

3,5

3,0

4,2

3,3

4,0

2,5

Uppdragsverksamhet
Trafik

9,4

13,1

3,1

8,9

13,4

1,8

Trafiknämnd totalt

5,6

6,9

3,8

5,3

7,8

2,3

Länstrafiken Gemensamt

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron ligger något över motsvarande period förra året.
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK66
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2020-12-02

Trafiknämnden

Verksamhetsplan Trafiknämnden 2021
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för
trafiknämnden 2021.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i sin budget för 2021 beslutat om ett antal olika mål,
uppdrag och mätetal för kollektivtrafiken kopplat till de fyra långsiktiga
perspektiven. I Verksamhetsplan Trafiknämnd 2021 har dessa mätetal
kompletterats med ytterligare mätetal som är väsentliga för måluppfylllnaden.
Samtliga mätetal följs upp på nämndsnivå i delårsbokslut och årsbokslut.
Handlingsplaner för att uppnå de uppsatta målen beslutas av verksamheterna efter
att verksamhetsplanen är fastställd av trafiknämnden.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Verksamhetsplan Trafiknämnden 2021
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Inledning
Länstrafiken Kronobergs uppdrag
Länstrafiken Kronoberg har det övergripande ansvaret att utföra allmän och särskild
kollektivtrafik samt sjukresor i länet. I uppgiften ingår att samordna, planera, utveckla och
marknadsföra kollektivtrafik, sjukresor och anropsstyrd trafik. Länstrafiken är även
kollektivtrafikmyndighetens expertstöd.
Länstrafiken Kronoberg ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild
överenskommelse med respektive kommun i länet.
Länstrafiken Kronobergs kostnadsomslutning under 2019 var 893 miljoner kronor. Under
2019 genomfördes 12,3 miljoner resor, varav 10,6 miljoner i linjetrafiken. Drygt hälften av
linjetrafikens intäkter kommer från biljettintäkter och resten är skattemedel från Region
Kronoberg. Serviceresor utförde 239 000 resor under 2019 (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor
och närtrafik/kompletteringstrafik). Kostnaderna för denna del av verksamheten finansieras av
anslutna kommuner samt av regionen.
Länstrafiken Kronobergs verksamhet omfattar:
• Linjelagd busstrafik• Sjukresor i Kronobergs län• Kompletteringstrafik/Närtrafik•
Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg
samt efter särskild överenskommelse med respektive kommun även:
• Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
• Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
• Färdtjänsttransporter i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Länstrafiken Kronoberg kör inte själv några fordon, utan all trafik utförs av fristående
entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 2019 utförde sammanlagt 11 olika företag den
linjelagda busstrafiken för Länstrafiken Kronoberg, 169 fordon är upphandlade och de 2
största entreprenörerna var Bergkvarabuss AB och Grimslövsbuss AB. Kronoberg ingår i tre
större tågtrafiksystem; Öresundståg som utförs av Transdev Sverige AB (från december 2020
SJ Öresund AB), Krösatåg som utförs av Vy Tåg AB samt Pågatåg som utförs av Arriva
Sverige AB. 2018 påbörjades ett nytt avtal för skolskjuts och serviceresor (som utför sjukresor,
färdtjänstresor och kompletteringstrafik/närtrafik). Trafiken i detta avtal utförs av totalt 36
entreprenörer och 255 fordon.
Konsekvenser av Covid-19
Covid-19 har haft stor påverkan på både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken under
större delen av 2020. Påverkan har främst bestått av lägre resande och minskade intäkter, men
även den organisatoriska påverkan har varit tydlig.
Ingen kan idag säga hur eller när pandemin kommer att försvinna, varför det är svårt att
uppskatta dess inverkan för 2021. Beräkningar har gjorts avseende de olika målen som är
styrande i VP:n och hänsyn har tagits i vissa delar för effekten av Covid-19. Inte minst de
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resandemål som långsiktigt ska uppnås enligt Trafikförsörjningsprogrammet, har fått en
markant minskning. Konsekvensen av detta kommer att innebära ett lägre resande totalt
jämfört med innan pandemin. Att starta marknadsinsatserna för ett ökat resande är en central
fråga, då det kräver att aktiviteterna startar när man bedömer det som ”riskfritt” att resa
kollektivt.
Prioriterade insatser för Länstrafiken Kronoberg
Under 2021 kommer länstrafikens verksamhet i huvudsak att fokusera på följande delar:


Arbeta med att snarast återfå resenärer samt intäkter efter Covid-19.



Gemensamt med branschen arbeta för en säker förarmiljö.





Fortsatt utveckling och implementering av nytt biljettsystem.
Avsluta arbete med upphandling av linjelagd busstrafik samt teckna nya avtal.
Projektering av ny elbussdepå.







Upphandling av nytt fordonssystem.
Etableringsfas för trafikupphandling Krösatågsystemet, trafikstart december 2021.
Utredning av hur Krösatågstrafik mellan Emmaboda och Växjö kan startas när
Fagrabäcksrondellen byggs om.
Trafikutredningar för fortsatt vidareutveckling av trafiken.
Fortsatt arbete med Växjö stationsområde och nytt kundcenter.
I samverkan med branschen säkerställa framtidens kompetensförsörjning inom allmän
och särskild kollektivtrafik.
Uppstart av upphandling för skola/Serviceresor trafikstart 2025.



Förberedelser inför eventuellt nytt sjukhus i Växjö 2028.



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

Förtroendet för verksamheten ska vara högt
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, pålitlig och väl fungerande kollektivtrafik.
Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

Nöjd kund index (NKI) buss
/ tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern*

70 %

70 %

71 %

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

79 %

80%

81%

Nöjd kund index (NKI)
Färdtjänsthandläggning enligt
Barometern för handläggning

89 %

89%

89%

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
För att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda är det viktigt att fordonen är
tillgänglighetsanpassade, att trafikutbudet är relevant, att informationen är lättillgänglig och att
det är lätt att betala för sin resa. Det ska vara enkelt att resa kollektivt!
Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

Nöjdhet: Det är enkelt att
åka med länstrafiken enligt
Kollektivtrafikbarometern

80 %

70 %

81 %

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

80 %

77 %

81 %
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Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

Ny frågeställning

89 %

90 %

Serviceresor, Andel samtal
besvarade inom 3 minuter

76 %

76 %

76 %

Andel
tillgänglighetsanpassade
fordon i den linjelagda trafiken

100 %

100 %

100 %

Nöjdhet: Serviceresor
gällande om väntetid i telefon
är rimlig

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
En kollektivtrafik med god kvalitet innebär ett bra utbud, hög kvalitet på utförandet och en
professionell och hög servicenivå i samverkan med andra aktörer.
Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

-

92 %

93 %

Punktlighet stadsbusstrafik RT
+5 min

92 %

93 %

93 %

Punktlighet regionbusstrafik
RT+5 min

90 %

92 %

93 %

Punktlighet Öresundståg RT
+5 min

93 %

89 %

90 %

Punktlighet Krösatåg RT + 5
min

96 %

96 %

96 %

Allmänna kollektivtrafiken:
Antal ansökningar om
förseningsersättning

7 861

5 500

7 500

Nöjdhet: Senaste resan
buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

83 %

82 %

84 %

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

91 %

91 %

92 %

Nöjdhet: Förarna och
omborpersonal har ett trevligt
bemötande enligt
Kollektivtrafikbarometern

78 %

75 %

77 %

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

92 %

92 %

92 %

Nöjdhet: Personalen på
kundcenter har ett trevligt
bemötande enligt
Kollektivtrafikbarometern

73%

75 %

76%

85 %

85 %

86 %

Punktlighet i
kollektivtrafiken RT +5 min

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy Kundcenter

Trafiknämnd, Verksamhetsplan 2021
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Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Beställningscentral

73 %

73 %

75 %

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Färdtjänsthandläggning

91 %

91 %

91 %
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Medarbetare
Högt engagemang från medarbetarna ger i förlängningen en bättre servicenivå gentemot
invånarna, vilket gynnar verksamheten både på kort och på lång sikt. God trivsel skapar en bra
plattform med goda förutsättningar till att utveckla och förbättra verksamheten. Genom
regelbundna enkäter och mellanliggande uppföljning kan områden med förbättringspotential
identifieras och insatser sättas in.
Länstrafiken jobbar löpande utifrån medarbetarskapets grundbultar:
*Gemenskap
*Ansvar
*Samarbete
*Glädje
Grundbultarna har arbetats fram av länstrafikens medarbetare. Under 2020 har länstrafiken lagt
mycket personella resurser på två stora projekt: Utveckling av framtidens resesystem och
upphandling linjetrafik 2023. Dessa projekt kommer även framledes att kräva resurser från
länstrafikens verksamheter och innebära en hög arbetsbelastning för flertalet av medarbetarna
inom länstrafiken. Utöver detta har Covid-19 och effekterna av pandemin, inneburit en extra
belastning och delar av ordinarie arbetsuppgifter har fått prioriteras bort. Detta beräknas fortgå
under 2021.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

Sjukfrånvaron

5,1 %

5%

5%

Faktisk sysselsättningsgrad
%

91,1 %

84,5 %

85 %

Hållbart
medarbetarengagemang
(HME)

78

79

80

Motiverad Medarbetarindex
(MMI)

69 %

71 %

72 %

4,3

4,5

4,6

Nytt mätetal

100 %

100 %

Arbetsmiljö enligt MMI
Andel av medarbetare/chefer
som genomgått utbildning i
”förbud mot diskriminering”

Trafiknämnd, Verksamhetsplan 2021
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Processutveckling och produktion

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
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.
Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

2,3 %

3%

3%

Antal resor (miljoner resor)

10,6

7,0

11,0

Marknadsandel

14 %

12,5 %

13 %

Trafikutbud linjelagd busstrafik
(tusen vkm)

11 577

12 470

12 772

Trafikutbud tåg (tusen vkm)

2 291

2 300

2 300

Resandeutveckling (%)
almän kollektivtrafik

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
För länstrafikens del används förnyelsebara drivmedel undantaget några enstaka fordon.
Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

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

98 %

98 %

99 %

Andel förnyelsebara drivmedel
inom den allmänna
kollektivtrafiken

99,5%

100 %

100 %

Andel förnyelsebara drivmedel
inom skoltrafikens fordon

97 %

98 %

98 %

Andel förnyelsebara drivmedel
inom Serviceresors fordon.

90 %

92 %

92 %
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Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

Serviceresor: Andel avvikelser
som besvarats inom 30 dgr

98 %

100 %

100 %

Allmänna kollektivtrafiken:
Andel ansökningar om
förseningsersättning med
handläggningstid inom 30 dgr

60 %

100 %

100%

Andel kontrollerade fordon
(allmän och särskild
kollektivtrafik) enligt avtal

96,5 %

100 %

100 %

Allmänna kollektivtrafiken:
Antal genomförda
färdbeviskontroller per år

21 618

30 000

30 000

Trafiknämnd, Verksamhetsplan 2021
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Ekonomi
För att fortsatta satsningar ska vara möjliga krävs att kollektivtrafiken kan bedrivas inom
ekonomisk ram och att uppsatta ekonomiska mål om självfinansieringsgrad uppfylls.
Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken får inte
understiga 50 %.
I dagens biljettsystem finns bra rutiner för ekonomisk uppföljning och intäktssäkring. När nu
nya systemlösningar och förändrade biljett- och betalstrukturer införs är det därför nödvändigt
att upprätta nya rutiner för ekonomisk uppföljning och intäktssäkring. 2021 kommer att bli ett
övergångsår och de nya systemlösningarna kommer att få helårseffekt från och med 2022.
Intäktssäkringen blir därför av största vikt i det fortsatta taxe- och ekonomiarbetet under 20212022.

En hållbar ekonomi i balans
Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

Självfinansieringsgrad,
Länstrafikens linjetrafik totalt.

53,3 %

51,4 %

51,4 %

Självfinansieringsgrad
Öresundståg

92,0 %

93,5%

93,5%

Självfinansieringsgrad
Regiontrafik buss

44,1 %

41,8%

41,8%

Självfinansieringsgrad Växjö
stadstrafik

39,0 %

38,4%

38,4%

Självfinansieringsgrad
Älmhults stadstrafik

55,6 %

18,5%

18,5%

Självfinansieringsgrad
Krösatåg

37,3 %

34,3%

34,3%

Självfinansieringsgrad
Pågatåg

32,5 %

33,0%

33,0%

Trafiknämnd, Verksamhetsplan 2021
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Uppdrag
Perspektiv

Uppdrag

Invånare

Upphandling - Linjetrafik 2023
(19RGK387)

Handlingsplaner

Utökad samverkan med Kronobergs
kommuner genom årliga
samverkansmöten med samtliga
kommuner
Att implementera mallen för
barnrättsbaserat beslutsunderlag för
att dokumentera hur man har beaktat
barnets bästa i de beslut som fattas av
trafiknämnden.
Processutveckling och
produktion

När coronarestriktionerna i
kollektivtrafiken försvinner, ska
åtgärder vidtas för att locka tillbaka
våra resenärer så snart som möjligt
Utred hur Krösatågstrafik mellan
Emmaboda och Växjö kan startas när
Fagrabäcksrondellen byggs om

Trafiknämnd, Verksamhetsplan 2021
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Fördelning av budgetramar
för trafiknämnden 2021

7
20RGK66

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK66
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2020-12-02

Trafiknämnden

Fördelning av budgetramar för trafiknämnden 2021
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden godkänner förslag till fördelning av trafiknämndens
ramar för budget 2021 i enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har fastställt Budget 2021 vid sitt sammanträde 2020-10-28 –
2020-10-29.
Regionstyrelsen har översänt en preliminär nettokostnadsram för 2021 till
respektive nämnd som sedan ska fördela totalramen inom sin verksamhet.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Fördelning av budgetramar för trafiknämnden 2021
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BESLUTSUNDERLAG
Diarienr: 20RGK66
2020-12-02
Länstrafiken Kronoberg
Ulf Petersson

Fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2021
Regionfullmäktige har fastställt Budget 2021 vid sitt sammanträde 2020-10-28 –
2020-10-29.
Regionfullmäktiges beslut innebar ramförändringar för trafiknämndens del med
15,1 miljoner kr 2021.
Regionstyrelsen har översänt en preliminär nettokostnadsram för 2021 till
respektive nämnd.
Respektive nämnd skall sedan fördela totalramen inom sin verksamhet.
Förslag till fördelning av ramarna 2021 framgår av nedanstående tabell.
Totalramen för 2021 är beräknad enligt den preliminära nettokostnadsramen som
Regionstyrelsen skickat ut. OBS! Den preliminära nettokostnadsramen kommer
att justeras av Regionstyrelsen med diverse interna poster.
I tabellen ingår både intern och extern budget.

2e258b29-e807-4c7f-a7945d98f1e7d7f3.docx
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REGION KRONOBERG

Kostnader Intäkter Nettoram Kostnader Intäkter Nettoram
Budget 2020 - 2021 (TKR) 2020
2020
2020
2021
2021
2021
Personal
35 820
0
35 820
37 975
0
37 975
Teknik + omkostnader
22 383
2 000
20 383
12 058
2 160
9 898
Marknadsföring
7 400
0
7 400
7 400
0
7 400
Utredningar
1 000
0
1 000
1 000
0
1 000
Trafik och IT
0
0
0
16 810
0
16 810
Regiontrafik
228 700 100 000
128 700
239 000 100 000
139 000
Växjö stadstrafik
132 200 52 300
79 900
136 300 52 300
84 000
Älmhults stadstrafik
2 700
1 500
1 200
2 700
500
2 200
Krösatåg
66 550 23 750
42 800
69 300 23 750
45 550
Öresundståg
140 800 120 100
20 700
128 500 120 100
8 400
Pågatåg
2 550
850
1 700
2 575
850
1 725
Vidarefakturering
11 900 11 900
0
17 040 17 040
0
6 050
550
5 500
6 050
550
5 500
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
89 823 89 044
779
90 947 90 363
584
Sjukreseadministration
3 125
3 125
0
3 194
3 194
0
Färdtjänsthandläggning
4 450
4 324
126
4 706
4 592
114
Skolskjuts
134 000 134 000
0
134 000 134 000
0
SUMMA
889 451 543 443
346 008
909 555 549 399
360 156
I tabellen nedan redovisas budgeterad självfinansieringsgrad för linjetrafiken 2021.

Budget 2021 (TKR)
Regiontrafik
Växjö stadstrafik
Älmhults stadstrafik
Krösatåg
Öresundståg
Pågatåg
SUMMA
Carina Bengtsson
Trafiknämndens ordförande

Kostnader
Intäkter Nettoram Självfinansierings2021
2021
2021
grad %
239 000 100 000
139 000
41,8%
136 300
52 300
84 000
38,4%
2 700
500
2 200
18,5%
69 300
23 750
45 550
34,3%
128 500 120 100
8 400
93,5%
2 575
850
1 725
33,0%
578 375 297 500
280 875
51,4%
Thomas Nilsson
Trafikdirektör
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK1762
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2020-12-02

Trafiknämnden

Internkontrollplan Trafiknämnden 2021
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden fastställer Internkontrollplan Trafiknämnden 2021 i enlighet med
upprättad handling.
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 2021 ska
senast ske i oktober månad 2021, för efterföljande rapportering till respektive
nämnd och regionstyrelsen.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Interkontrollplan Trafiknämnden 2021
Riskanalys Trafiknämnden 2021
Intern styrning och kontroll - anvisningar
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Internkontrollplan 2021
Trafiknämnden

Internkontrollplan 2021
Riskanalys och riskbedömning ligger till grund för identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Efter genomförd
riskbedömning är det de risker med riskvärde 9-16 som hanteras i IK-plan.

Mål, lagar och andra
styrdokument som styr
verksamheten och på
genomförd riskanalys

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

Tillgängligheten till
verksamheten ska vara god

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

9

Checklista 2 ggr/år.

Kontrollansvariga:
Medarbetare på Marknad
och IT/Teknik enligt
checklista
Rapporterar till:
Marknadschef

Tillgängligheten till
verksamheten ska vara god

Driftsäkerhet IT internt::
Uppföljning av avvikelser/
störningsrapport.

12

Uppföljning
störningsrapporter
månadsvis.

Kontrollansvariga:
Medarbetare på
IT/Teknik
Rapporterar till:
Chef IT/Teknik

Tillgängligheten till
verksamheten ska vara god

Driftsäkerhet IT externt:
Uppföljning av avvikelser/
störningsrapport..

12

Uppföljning
störningsrapporter
månadsvis.

Kontrollansvariga:
Medarbetare på
IT/Teknik
Rapporterar till:
Chef IT/Teknik

Tillgängligheten till
verksamheten ska vara god

Driftsäkerhet telefoni:
Uppföljning av avvikelser/
störningsrapport..

12

Uppföljning
störningsrapporter
månadsvis.

Kontrollansvariga:
Medarbetare på
IT/Teknik
Rapporterar till:
Chef IT/Teknik

1 Medborgare/patient

2 Medarbetare

Resultat
uppföljning
(Är kontrollmomentet uppfyllt,
Ja/Nej)

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

REGION KRONOBERG

Region Kronoberg ska vara en
attraktiv arbetsgivare

Aktuell pandemiplan gällande
bemanning

9

Årlig revidering av
pandemiplan.

Kontrollansvariga:
Samtliga chefer
Rapporterar till:
Trafikdirektör

3 Processutveckling och produktion
Region Kronoberg ska vara en
drivande utvecklingsaktör

Resandeutveckling:
Uppföljning av resandeutveckling.

12

Uppföljning månadsvis.

Kontrollansvariga:
Medarbetare på
Trafik/Marknad
Rapporterar till:
Trafikchef.

Effektiva och kvalitativa
processer verksamheten

Avtalsefterlevnad:
Uppföljning av avtalsefterlevnad.

9

Checklista 2 ggr/år.

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

Effektiva och kvalitativa
processer verksamheten

Avvikelser Serviceresor:
Uppföljning av avvikelser
Serviceresor.

9

Uppföljning veckovis.

Kontrollansvariga:
Driftsledare och
kvalitetsutvecklare
Serviceresor
Rapporterat till:
Chef Serviceresor

Effektiva och kvalitativa
processer verksamheten

Avvikelser busstrafik
skola/linje: Uppföljning av
avvikelser busstrafik skola/linje.

9

Uppföljning månadsvis.

Kontrollansvariga:
Medarbetare på Trafik
Rapporterar till:
Trafikchef

Effektiva och kvalitativa
processer verksamheten

Avvikelser tågtrafik:
Uppföljning av avvikelser tågtrafik.

9

Uppföljning månadsvis.

Kontrollansvarig:
Tågansvarig
Rapporterar till:
Trafikdirektör

Effektiva och kvalitativa
processer verksamheten

Färdbeviskontroller:
Uppföljning av genomförda
färdbeviskontroller

12

Uppföljning vid
delårsrapporter och
årsrapport.

Kontrollansvarig:
Försäljningsansvarig
Rapporterar till:
Marknadschef

Effektiva och kvalitativa
processer verksamheten

Plan för prioriteringar av trafik
vid pandemi.

9

Årlig revidering av
plan.

Kontrollansvariga:
Chef Serviceresor och
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Trafikchef
Rapporterar till:
Trafikdirektör

4 Ekonomi
Hållbar ekonomi i balans

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

12

Checklista 2 ggr/år.

Kontrollansvariga:
Medarbetare enligt
checklista
Rapporterar till:
Chef IT/Teknik

Hållbar ekonomi i balans

Nettokostnader:
Uppföljning av nettokostnader

12

Uppföljning månadsvis.

Kontrollansvarig:
Länstrafikens
ekonomichef
Rapporterar till:
Trafikdirektör
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Riskanalys Trafiknämnden 2021

Område
Huvudområde/
delområde/aktivitet
Id

Beskrivning

Risk Negativ händelse.
Vad kan inträffa?

Konsekvens
(1-4)

Sannolikhet
(1-4)

Riskvärde

Bakomliggande
orsaker

Konsekvens
Möjlig effekt om
risk aktualiseras?

Åtgärdsförslag
Åtgärder för att
reducera/eliminer
a risken.

Kommentar
Tidsplan, ansvar
etc.

Frekventa
uppföljningsmöten
med
systemleverantörer.

Oförändrad

Risk-id

Riskbeskrivning

Informationskana
ler/funktioner

1

Försämrad service
och tillgänglighet

3

3

9

Att något av
systemen går ned.

Informationen ej
tillgänglig
internt/externt.

Avtalsuppföljning
under
avtalsperioden

2

Bristande
avtalsefterlevnad

3

3

9

Ej leverans enligt
avtal.

Sämre kvalitet,
negativ ekonomisk
effekt.

Oförändrad

Uppföljning av
Serviceresor

3

Försämrad service,
merkostnader

3

3

9

Brister i kvaliteten.

Sämre kvalitet,
negativ ekonomisk
effekt.

Oförändrad

Uppföljning av
busstrafik
skola/linje

4

Försämrad service,
merkostnader

3

3

9

Brister i kvaliteten

Sämre kvalitet,
negativ ekonomisk
effekt.

Oförändrad

Uppföljning
tågtrafik

5

Försämrad service,
merkostnader

3

3

9

Brister i kvaliteten

Sämre kvalitet,
negativ ekonomisk
effekt.

Oförändrad

Driftsäkerhet IT
internt

6

Försämrad service
och tillgänglighet
p g a avbrott IT

3

4

12

Att hela servrar,
internetuppkoppling
ar eller något av
våra internt driftade
system går ned.

Hela/delar av
verksamheten
stannar.

Kontinuerliga
uppföljningar av
störningar och väl
fungerande
reservrutiner.

Oförändrad

Driftsäkerhet IT
externt

7

Försämrad service
och tillgänglighet
p g a avbrott IT

3

4

12

Att något av våra
externt driftade
system går ned.

Hela/delar av
verksamheten
stannar.

Kontinuerliga
uppföljningar av
störningar och väl
fungerande
reservrutiner.

Oförändrad

Driftsäkerhet

8

Försämrad service

3

4

12

Att telefonisystemet

Hela/delar av

Kontinuerliga

Oförändrad

telefoni

och tillgänglighet
p g a avbrott
Telefoni

går ned.

verksamheten
stannar.

uppföljningar av
störningar och väl
fungerande
reservrutiner

Budget

9

Minskade intäkter,
ökade kostnader

3

4

12

Nettokostnaderna
ökar.

Budget inte kan
hållas.

Månadsvis
uppföljning.

Ökad risk pga
Covid-19

Resandeutveckling

10

Kraftigt minskat
resande

3

4

12

Det totala resandet
minskar pga yttre
händelse

Kraftigt minskade
intäkter

Månadsvis
uppföljning.

Ökad risk pga
Covid-19

Produktionssyste
m

11

Kostnadsökningar,
fördyrningar

2

2

4

Felaktiga
utbetalningsunderlag.

Felaktiga
ersättningar.

Betalsystem

12

Intäktsbortfall,
förluster

3

4

12

Störningar i
funktioner.

Intäktsbortfall och
brister i rapporter.

Bemanning

13

Epidemisk
sjukdom orsakar
stort
personalbortfall

3

3

9

Utbrott av epidemisk
sjukdom bland
medarbetarna.

Svårigheter att
upprätthålla
servicenivåer i
verksamheten.

Ökad risk pga
Covid-19.

Risker för
personal

14

Hot och
våldssituationer

3

2

6

Medarbetare på
kundcenter,
bokningsdisken på
CLV och
stationsvärdar i
Alvesta hotas.

Kroppsskada/psykis
k ohälsa för den
medarbetare som
drabbas.

Ej med i IK.

Färdbeviskontroller

15

Intäktsbortfall pga
av fusk med
biljettköp

3

4

12

Brister i
färdbeviskontroller
pga förare inte kan
visera och
kontrollanter ej kan
utföra uppdraget
enligt avtal.

Intäktsbortfall

Ökad risk pga
Covid-19

Linjetrafikupphandlingen

16

Upprättad tidplan
kan ej följas

4

2

8

Att något oförutsett
inträffar som gör att
tidplanen inte kan
hållas.

Trafikavtal kan ej
driftsättas till
planerad trafikstart
då nuvarande avtal
upphör.

Oförändrad Ej med i
IK

Personal hos
entreprenörer

17

Epidemisk
sjukdom orsakar

3

3

9

Utbrott av epidemisk
sjukdom bland

Svårigheter att
upprätthålla trafiken.

Ökad risk pga
Covid-19.
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Oförändrad, ej med i
IK.
Etablera processer
för
incidentrapportering.

Förhöjd risk pga
byte av system.

stort
personalbortfall

förare.
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1 Inledning
Internkontrollen handlar ytterst om att säkerställa att verksamheterna uppfyller de mål och de krav
som ställs.
Följande utgångspunkter gäller för arbetet med intern kontroll inom Region Kronoberg:
- Intern kontroll är en naturlig del av hela styrningen och ledningen
- Intern kontroll omfattar hela verksamheten/alla perspektiv
- Intern kontroll är ett redskap för att ständigt förbättra verksamheten
- En god säkerhets- och kontrollkultur skapas genom en tydlig och aktiv ledning samt medvetna
och delaktiga medarbetare
Intern och styrning och kontroll omfattar mål, strategier, styrning, uppföljning samt skydd av
tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda kontroll- och uppföljningssystem. Genom att
samordna detta utifrån de fyra perspektiven i balanserat styrkort – invånare, medarbetare,
verksamhetsutveckling, ekonomi - kan effektivisering och säkerställande av hela styrprocessen uppnås.
I dessa anvisningar redogörs för hur arbetet med intern styrning och kontroll ska genomföras och
följas upp. I Intern styrning och kontroll - Reglemente och tillämpningsanvisningar, beskrivs fördelning av ansvar
och hur reglementet ska tillämpas.
1.1 Ansvar och uppgifter
Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen upprätta en intern
kontrollplan (IK-plan).
Direktör/motsvarande utarbetar en IK-plan utifrån genomfört riskanalysarbete inom
förvaltningen/motsvarande vilken tas upp i respektive nämnd/styrelse för beslut.
Kansliavdelningen är processägare för IK-planerna. Säkerhetsenheten inom kansliavdelningen ansvarar
för framtagning av reglemente, anvisningar samt vara metodstöd åt verksamheterna vid framtagning
av IK-planer.
1.2 Framtagande av internkontrollplan
I planen för intern kontroll redovisas de särskilda kontrollmoment som ska göras under året (inte att
förväxla med alla de kontroller som utförs löpande i olika verksamhetsprocesser). Planen grundar sig
på de mål, lagar och andra styrdokument som styr verksamheten och på genomförd riskanalys.
IK-planen ska innehålla:
- Kontrollmoment (det som ska kontrolleras)
- Riskbedömning utifrån genomförd riskanalys
- Metod för kontrollen.(omfattningen på uppföljning – hur/ när görs kontroll?)
- Ansvarig för att utföra kontrollen (den som ska utföra kontrollen)
- Till vem rapportering av genomförd kontroll ska ske och när
Planen ska fokusera på områden där man bedömer att utökade kontroller behövs.
1.3 Information – kommunikation
En väl fungerade kommunikation är grundläggande för att intern styrning och kontroll ska fungera.
- Mål och styrande dokument ska vara kända i organisationen och vara lätt tillgängliga.
- Information om avvikelser, brister, uppföljningar och förslag till förbättringar ska nå rätt
instanser. Det ska vara lätt att anmäla fel, brister och förslag. Regiongemensamma systemet
för avvikelserapportering ska användas.
- Informationskanaler ska vara kända och uppdaterade. Det ska vara lätt att söka kunskap.
- Arbetet med intern styrning och kontroll ska vara känt
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2 Redovisning och uppföljning av intern kontrollplan
Direktörerna/motsvarande ansvarar för att följa upp interna kontrollplanen enligt dessa anvisningar samt
att minst en gång om året skriftligt rapportera till aktuell nämnd/styrelse och ge en samlad
bedömning.
Genom revisorers granskningar och revisionsrapporter får organisationen en extern uppföljning av hur
verksamheten i stort fungerar. Den ska tas tillvara i det övergripande förbättringsarbetet kring intern
styrning och kontroll.
Resultat av uppföljningen av kontrollmoment ska årligen i samband med årsredovisningen rapporteras
av nämnd som redovisar till regionstyrelsen samt i regiondirektörens ledningsgrupp.
Tidsplan:
-

Kontrollmomenten i IK-planen följs upp i oktober och redovisas i respektive ämnd/styrelse,
därefter redovisar förvaltningsdirektörerna/motsvarande resultatet i regiondirektörens
ledningsgrupp för förankring och förslag på förbättringsarbete till kommande plan (som
beslutas i december),
nämnderna/styrelsen ska fastställa IK-planer för kommande verksamhetsår senast
15 december (IK-planerna är en del av verksamhetsplanen)

Tillsyn
Varje nämnd/styrelse/Regionservice/Grimslövs folkhögskola ska säkerställa att arbetet med den interna
kontrollen inom den egna nämnden/styrelsen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
Regionstyrelsen ska följa upp att nämndernas/styrelsernas arbete med intern kontroll är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

3 Beskrivning av arbetssätt
I planen för intern kontroll redovisas de särskilda kontrollmoment som ska göras under året (inte att
förväxla med alla de kontroller som utförs löpande i olika verksamhetsprocesser). Planen grundar sig
på de mål, lagar och andra styrdokument som styr verksamheten och på genomförd riskanalys.
I arbetet att ta fram IK-plan ska följande steg genomföras:
1. Genomför riskanalys enligt fastställd rutin i bilaga 1
2. Identifiera kontrollmoment
3. Identifiera kontrollmetod
4. Utse kontrollansvarig för respektive kontroll (uppföljning inkl. rapportering).
3.1 Riskanalys
Övergripande riskanalys ska göras varje år i anslutning till arbetet med att ta fram IK planen.
Det är viktigt att riskanalysen inom internkontrollen görs ur ett helhetsperspektiv (hela
verksamheten/alla perspektiv). Tänk på att integrera med andra etablerade riskområden ex.
arbetsmiljölagen, säkerhet för personal och fastigheter, försäkringsrisker och katastrofberedskap för
att få en helhetsbild av olika risker. Syftet med detta är se internkontrollen som ett redskap för att
kunna göra avvägningar och vidta åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten.
Många kontroller sker i det löpande arbetet, till exempel inom lönehantering, fakturering och
utbetalning. Här gäller det att säkerställa att det är relevanta kontroller som utförs.
Identifiera risker
Gå igenom resultatet av befintliga kontroller och avvikelsesystem med mera som underlag för att
bedöma hot/risker och för att bedöma om befintliga kontroller är relevanta och effektiva.
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Saknas kontroller eller förekommer onödiga kontroller?
För att identifiera risker/hot kan det vara en fördel att strukturera verksamheten för att fånga
helheten. För att tänka igenom vilka olika risker som kan förekomma kan dessa delas in i strategiska
risker, verksamhetsrisker, finansiella risker och legala risker. Om det finns dokumenterade underlag
för riskanalysen (till exempel genomförda händelseanalyser inom liknande processer) kan dessa göras
tillgängliga och användas i riskanalysarbetet. Pröva gärna att vända på resonemanget genom att fråga
”Vilka är våra kritiska framgångsfaktorer?”.
Värdera och prioritera risker – Riskbedömning
När riskbedömning ska göras kan följande frågor hjälpa till:
- Vad kan hända? Beskriv det som skulle kunna inträffa.
- Vad blir konsekvenserna? Beskriv troliga konsekvenser om det skulle inträffa. Bedöm hur
allvarlig konsekvensen blir.
- Hur sannolikt är det? Bedöm hur sannolikt det är att det inträffar
Identifiera bakomliggande orsaker
För att kunna vidta åtgärder är det viktigt att kartlägga och förstå vad som orsakar risken. En
fördjupad analys kan behöva göras. Besvara frågan om varför/vad som kan orsaka den oönskade
händelsen.
Riskhantering – åtgärder
Uppmärksammas risker som behöver åtgärdas ska dessa föras in i en åtgärdsplan. Ange vad som ska
göras, vem som är ansvarig och tidsplan för arbetet. En genomförd åtgärd släcker en risk och
förflyttar den från en icke acceptabel nivå till en acceptabel nivå. En risk kan hanteras antingen genom
att minska sannolikheten för att den inträffar eller minska konsekvensen om den inträffar. Kan inget
av detta göras kan risken ändå hanteras genom att öka beredskapen för att hantera dess konsekvenser.
Mall för riskanalys inom Region Kronoberg ska användas, se bilaga 1
Kontrollmiljö
Att dokumentera sin kontrollmiljö är det första viktiga steget för att arbeta med intern kontroll. Med
kontrollmiljö avses den verksamhet som kontrolleras och förutsättningarna för att kontrollera.
Här är exempel på frågor som kan ställas för att förstå verksamheten utifrån ett kontrollperspektiv:
- Vilka mål och uppdrag har verksamheten?
- I vilken miljö finns verksamheten (fysiskt, kulturellt, organisation,
ansvarsfördelning/befogenheter, kompetens med mera)?
- Vilka lagar, författningar och regionövergripande styrdokument är de viktigaste för att styra
verksamheten?
- Vilka beroenden finns till andra verksamheter?
- Vilka är de viktigaste verksamhetsegna rutiner, riktlinjer som finns?
- Vilka övriga, specifika, unika faktorer påverkar?
- Hur kan måluppfyllelsen mätas?
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3.2 Plan för internkontroll
I planen för intern kontroll redovisas de särskilda kontrollmoment som ska göras under året (inte att
förväxla med alla de kontroller som utförs löpande i olika verksamhetsprocesser). Planen grundar sig
på de mål, lagar och andra styrdokument som styr verksamheten och på genomförd riskanalys.
Planen för interkontroll ska minst innehålla följande områden:
- Kontrollmoment (det som ska kontrolleras)
- Riskbedömning utifrån genomförd riskanalys(se bilaga 1 mall för metod för riskanalys)
- Metod för kontrollen.(omfattningen på uppföljning – hur/ när görs kontroll?)
- Ansvarig för att utföra kontrollen (den som ska utföra kontrollen)
- Till vem rapportering av genomförd kontroll ska ske och när
Planen ska fokusera på områden där man bedömer att utökade kontroller behövs.
Nytt från och med 2018 är att uppföljning av avvikelsehanteringen ska vara ett kontrollmoment i samtliga IK-planer
(åtgärd som framkommit efter genomförd revision av avvikelsesystemet)
Mall för interkontrollplan, se bilaga 2.
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Bilaga 1 Metod för genomförande av riskanalys

Område
Huvudområde/
delområde/aktivitet
Id

Beskrivning

Risk Negativ händelse.
Vad kan inträffa?

Risk-id

Riskbeskrivning

Konsekvens
(1-4)

Sannolikhet
(1-4)

Riskvärde

Bakomliggande
orsaker

Konsekvens
Möjlig effekt om
risk aktualiseras?

Åtgärdsförslag
Åtgärder för att
reducera/eliminer
a risken.

Kommentar
Tidsplan, ansvar
etc.

Riskbedömning
Riskbedömning innebär uppskattning av sannolikhet och konsekvenser och sannolikhet/risk i
processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska elimineras/minskas.
Konsekvens (allvarlighetsgrad): De verksamhetsmässiga, ekonomiska, mänskliga, politiska,
förtroendemässiga m.fl. konsekvenser som skulle uppstå om risken inträffar. Värderas i en 4-gradig
skala.
Konsekvens
4. Katastrofal

Så stor att fel inte får inträffa.
Omfattande personskada eller dödsfall.
Ekonomisk skada för > 20 Mkr

3. Betydande

Uppfattas som besvärande för intressenter och Region Kronoberg.
Personskada.
Ekonomisk skada för 5-20 Mkr.

2. Måttlig

Uppfattas som liten av intressenter och Region Kronoberg.
Obehag eller obetydlig skada.
Ekonomisk skada för 0,5-5 Mkr.

1. Mindre

Är obetydlig för intressenter och Region Kronoberg.
Ekonomisk skada för >0,5 Mkr

Sannolikhet: Sannolikheten för att risken ska inträffa. Värderas i en 4-gradig skala.
Sannolikhet
4. Sannolik

Det är mycket troligt att fel kan uppstå.
Kan inträffa dagligen.

3. Möjlig

Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå.
Kan inträffa varje vecka.

2. Mindre sannolik

Risken är mycket liten för att fel ska uppstå.
Kan inträffa varje månad.

1. Osannolik

Risken är praktiskt tagen obefintlig för att fel ska uppstå.
Kan inträffa 1gång/är eller mer sällan.

Riskvärde: Sannolikhetsvärde och konsekvensvärde multiplicerat med varandra
Konsekvens
4. Katastrofal

4

8

12

16

3. Betydande

3

6

9

12

2. Måttlig

2

4

6

8

1. Mindre

1

2

3

4

Sannolikhet

1 Osannolik

2 Mindre
sannolik

3 Möjlig

4 Sannolikt

Matris för riskbedömning
Riskvärde Riskbedömning

Åtgärd/hantering

13-16

Direkt åtgärd krävs

Riskerna ska elimineras/minimeras och ska tas med i IKplanen

9-12

Reducera riskerna

Risken ska tas med i IK-plan. Eventuellt behövs också andra
åtgärder för att eliminera/minska riskerna.

4-8

Håll under uppsikt

Rutinen/processen bör hållas under uppsikt

1-3

Inget agerande krävs

Riskerna är kända och accepteras
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Bilaga 2 Mall för internkontrollplan
Riskanalys och riskbedömning ligger till grund för identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Efter genomförd
riskbedömning är det de risker med riskvärde 9-16 som hanteras i IK-plan.
Mål, lagar och andra
styrdokument som styr
verksamheten och på
genomförd riskanalys

1 Medborgare/patient

2 Medarbetare

3 Verksamhetsutveckling

4 Ekonomi

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)

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

Svar på motion om att
utreda olika möjligheter att
införa subventionerade
resor sommartid

9
20RGK1195

Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 20RGK1195
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2020-11-23

Trafiknämnden

Svar på motion om att utreda olika möjligheter att införa
subventionerade resor sommartid
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Peter Freij, Joakim Pohlman, Karl Paine och RosMarie Jönsson Neckö (S) har i en
motion föreslagit att införa sommarkort i kollektivtrafiken för alla resenärer. I
motionen föreslås att göra kollektivtrafiken mer attraktiv under semestern genom
att erbjuda resenärerna möjligheten att under sommarmånaderna resa billigare med
en subventionerat färdbevis.
Svar på motion
Med anledning av den globala pandemi som pågår och ställer helt nya krav på såväl
individer som organisationer att agera på ett ansvarsfullt sätt ur ett smittspridningsperspektiv kan det inte anses som rimligt att erbjuda invånarna att resa billigare
oavsett vilken årstid som råder, när länstrafiken samtidigt, på grund av den
nuvarande situationen för fram budskapet ”res kollektivt bara om du absolut
måste”. Trafiknämnden föreslår därför att motionen avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av tjänstemän inom länstrafiken samt av Trafiknämndens
presidium.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg
- Inför sommarkort i kollektivtrafiken för alla resenärer
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Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Inför sommarkort i kollektivtrafiken för
alla resenärer
Vi socialdemokrater hoppas och tror på en ökad turism i och till vår fantastiska
region framöver!
Region Kronoberg har tidigare beslutat om att se över möjligheten att ta sig
med kollektivtrafik till fler turistmål och sevärdheter i regionen. Det var ett
viktigt beslut i rätt riktning men vi behöver göra mer för att det ska bli riktigt
attraktivt att faktiskt välja kollektivtrafiken framför bilen, både i vardagen och
på semestern.
Ett sätt att göra kollektivtrafiken mer attraktiv under semestern är att erbjuda
resenärerna möjligheten att under sommarmånaderna resa billigare med
kollektivtrafiken. Ett slags sommarkort helt enkelt!
Det finns olika exempel runt om i landet. Exempelvis har Karlstadsbuss och
Värmlandstrafik under flera år erbjudit resenärerna möjligheten att resa
billigare under sommarmånaderna genom att erbjuda ”två månader till priset
av en”. Vi tänker att ett sommarkort i Kronoberg skulle kunna gälla för alla
resenärer, dygnet runt i alla delar av länet under 30 dagar eller en längre
period och säljas till subventionerat pris.
Möjligheterna är många och målet är klart – ökat kollektivtrafikresande i
Kronoberg!
Med anledning av ovanstående yrkas:
att

Region Kronoberg utreder olika möjligheter att införa
subventionerade resor i kollektivtrafiken sommartid.

Peter Freij (S)
2:e vice ordförande i trafiknämnden
Joakim Pohlman (S)
2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Karl Paine (S)
2:e vice ordförande i kulturnämnden
RosMarie Jönsson Neckö (S)
vice ordförande Destination Småland AB

