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1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att utse Peter Freij att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker genom digital signering senast 12 maj.

2

Fastställande av dagordning

3

Aktuella lägesrapporter
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde lämnar ansvariga
tjänstepersoner aktuella lägesrapporter.

4

Post Corona-strategi för
kollektivtrafiken
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde föredrar John Hultén, K2 – nationellt
kunskapscentrum för kollektivtrafik för scenarier och strategier för
kollektivtrafikens återhämtning efter pandemin.
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5

Rapporter från externa uppdrag
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.

6

Delårsrapport Trafiknämnd mars 2021
(21RGK58)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner delårsrapport mars 2021 samt överlämnar
den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

2021 inleder som 2020 slutade, det vill säga med lågt resande och därmed
låga intäkter. Regeringen har sagt att de är beredda att skjuta till
ytterligare en miljard utöver de två miljarder man tidigare utlovat, som då
är direkt riktade till Kollektivtrafiken. Skillnaden i år, är att man uttalat
att de regioner som dragit ner på utbudet på grund av pandemin, ska få
en lägre ersättning. Detta borde då innebära att till exempel Kronoberg
skulle få ytterligare bidrag. Hur stor förändringen blir är för tidigt att
uttala sig om.
Lanseringen av det nya biljett- och betalsystemet är nu genomförd i sin
helhet och allt har gått bra. Inga större felaktigheter eller synpunkter från
resenärer har registrerats. Nästa län som genomför lanseringen är
Jönköping.
Arbetet med genomförande av Upphandling Linjetrafik 2023 pågår enligt
plan. Sista dag att inkomma med anbud var måndag 15 mars och
upphandlingen befinner sig nu i anbudsutvärderingsfasen.
Tilldelningsbeslut är planerat till slutet av juni.
Det ekonomiska utfallet för första kvartalet är på intäktssidan 43,3
miljoner lägre än budget. Ingen hänsyn är då tagen till nämnda
statsbidrag.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Delårsrapport Trafiknämnd mars 2021
 Delårsrapport_mars 2021(225060) (0)

7

Trafikupphandling 2025: Diskussion om
innehåll i avtal med kommunerna
(21RGK287)
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämnden beslutade § 8/21 följande:
- Fortsatt erbjuda länets kommuner upphandling och samordning av
skolskjutstrafik samt upphandling, samordning av resor och
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst från 1 juli
2025.
- Delegera till trafiknämndens ordförande att skicka ett informationsbrev
till länets kommuner innehållandes kort information om fortsatt
erbjudande samt tidplan för processen.
- Uppdra åt trafikdirektören att initiera arbetet med Trafikupphandling
2025 genom att ta fram ett förslag till avtal med kommunerna för
redovisning och fastställande vid Trafiknämndens sammanträde 202106-24. Avtalet ska reglera villkoren för uppdraget.
Informationsbrev skickades ut till länets kommuner 2021-02-16 (se
bilaga). Ett första utkast till förslag till innehåll i avtal med kommunerna
är framtaget och klart att presenteras på en övergripande nivå på
kommunalt forum 2021-05-07. Inför presentationen har nu
trafiknämnden möjlighet att framföra synpunkter på de övergripande
delarna i förslaget.
Framtaget förslag kan efter presentationen på kommunalt forum komma
att justeras utifrån framförda synpunkter. Regionstyrelsen ska därefter, i
egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, besluta om att fastställa
innehållet i avtalen. Beslut i ärendet kommer att fattas på
regionstyrelsens extra sammanträde 2020-06-22.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Trafikupphandling 2025: Diskussion om innehåll i
avtal med kommunerna

8

Svar på skrivelse Ny dragning av linje 4
(21RGK670)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående önskemål om ny
dragning av linje 4.
Tidigare har linje 4 gått fram till industrifastigheten vid Högsbyvägen 3.
När verksamhet där avvecklades flyttades linjedragningen. Nu är det
verksamhet i fastigheten igen och hyresgäster i fastigheten önskar att
linje 4 återigen går ända fram som tidigare. Skriftställare är Idé &
KunskapsCentrum som framhåller behovet av framkomlighet och
säkerhet som viktigt för dem, då de arbetar med
funktionsrättsföreningar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse Ny dragning av linje 4
 Förslag till svar på skrivelse "Ny dragning av linje 4"
 Skrivelse - Ny dragning av linje 4

9

Motiverat Medarbetar Index
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogör trafikdirektör Thomas
Nilsson för resultat från Motiverat Medarbetar Index.
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10 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under
perioden 2021-04-01 - 2021-04-30.

11 Övriga ärenden
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK58
Handläggare: Karolina Andersson,
Datum: 2021-04-21

Trafiknämnd

Delårsrapport Trafiknämnd mars 2021
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner delårsrapport mars 2021 samt överlämnar den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
2021 inleder som 2020 slutade, det vill säga med lågt resande och därmed låga
intäkter. Regeringen har sagt att de är beredda att skjuta till ytterligare en miljard
utöver de två miljarder man tidigare utlovat, som då är direkt riktade till
Kollektivtrafiken. Skillnaden i år, är att man uttalat att de regioner som dragit ner
på utbudet på grund av pandemin, ska få en lägre ersättning. Detta borde då
innebära att till exempel Kronoberg skulle få ytterligare bidrag. Hur stor
förändringen blir är för tidigt att uttala sig om.
Lanseringen av det nya biljett- och betalsystemet är nu genomförd i sin helhet och
allt har gått bra. Inga större felaktigheter eller synpunkter från resenärer har
registrerats. Nästa län som genomför lanseringen är Jönköping.
Arbetet med genomförande av Upphandling Linjetrafik 2023 pågår enligt plan.
Sista dag att inkomma med anbud var måndag 15 mars och upphandlingen
befinner sig nu i anbudsutvärderingsfasen. Tilldelningsbeslut är planerat till slutet
av juni.
Det ekonomiska utfallet för första kvartalet är på intäktssidan 43,3 miljoner lägre
än budget. Ingen hänsyn är då tagen till nämnda statsbidrag.

Carina Bengtsson (C)
Ordförande trafiknämnden

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Delårsrapport Trafiknämnd mars 2021

Sida 1 av 1
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Chefen sammanfattar
2021 inleder som 2020 slutade, det vill säga med lågt resande och därmed låga intäkter.
Regeringen har sagt att de är beredda att skjuta till ytterligare en miljard utöver de två miljarder
man tidigare utlovat, som då är direkt riktade till Kollektivtrafiken. Skillnaden i år, är att man
uttalat att de regioner som dragit ner på utbudet på grund av pandemin, ska få en lägre
ersättning. Detta borde då innebära att till exempel Kronoberg skulle få ytterligare bidrag. Hur
stor förändringen blir är för tidigt att uttala sig om.
Lanseringen av det nya biljett- och betalsystemet är nu genomförd i sin helhet och allt har gått
bra. Inga större felaktigheter eller synpunkter från resenärer har registrerats. Nästa län som
genomför lanseringen är Jönköping.
Arbetet med genomförande av Upphandling Linjetrafik 2023 pågår enligt plan. Sista dag att
inkomma med anbud var måndag 15 mars och upphandlingen befinner sig nu i
anbudsutvärderingsfasen. Tilldelningsbeslut är planerat till slutet av juni.
Det ekonomiska utfallet för första kvartalet är på intäktssidan 43,3 miljoner lägre än budget.
Ingen hänsyn är då tagen till nämnda statsbidrag.
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetens organisation

Händelser av väsentlig betydelse
Konsekvenser av Covid -19
Covid-19 fortsätter att påverka kollektivtrafiken på ett negativt sätt. Resandet är fortsatt lågt
oaktat trafikslag. Under Q1 har tester gjorts på vissa linjer i stadstrafiken med kontroller
ombord på bussarna. Dessa har fallit väl ut, varför det beslutats att öka på dessa under våren.
Kontrollerna kommer även att utföras under sommarmånaderna.
Framdörrarna är fortsatt avstängda och ingen fysisk kontakt med föraren får ske. Detta medför
fortsatt brist i resandestatistiken vilket i sin tur innebär att de enda siffror som finns är
uppskattningar från förarna. Beslutet från arbetsmiljöverket gäller till mitten av november och
bedömningen är att inga lättnader från dessa kommer att ske tidigare.
Med anledning av pandemin har länstrafikens ledningsstab haft stabsmöte varje vecka och
bedömningen är att detta kommer att fortsätta fram till sommaren. Därefter tas ett nytt beslut
inför hösten beroende på läget.
Trafiknämnd, Delårsrapport
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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
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-mars 2021 (utfallen i
tabellerna nedan jämför perioden januari-mars 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.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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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
Målbeskrivning

För invånarna i Kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller allmän eller särskild
kollektivtrafik (det vill säga linjelagd trafik eller uppdragstrafik i form av sjukresor, färdtjänst
och skolskjuts), erbjuda en trygg, tydlig och väl fungerande kollektivtrafik.
Uppföljning av mål

Förtroendet för den allmänna kollektivtrafiken minskade under pandemins början 2020, som
följd av rädsla för trängsel och svårigheter att köpa biljett. Starten av 2021 följer förra årets
nivå.
Förtroendet för Serviceresor ökade under förra året och håller i sig även i början av 2021, här
ser vi att den tidiga åtgärden med att införa ensamåkning är en starkt bidragande orsak.
Mätetal

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Mål 2021

Nöjd kund index (NKI)
buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

66 %

68 %

68 %

70 %

Givet det osäkra läget är det
tveksamt om målet för helåret
kan uppnås.

80 %

Pandemin har sannolikt påverkat
det fortsatt positiva resultatet.
Införandet av ensamåkning
upplevs positivt av kunderna.
Arbetet med bland annat
förarcertifiering, telecoaching och
avtalsuppföljning fortsätter under
året.

89 %

Förbättringsarbetet med rutiner
och processer som genomförts
ger önskat resultat och utfallet
NKI ligger i nivå med målbilden.

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

89 %

82 %

Nöjd kund index (NKI)
Färdtjänsthandläggning
enligt Barometern för
handläggning

90 %

89 %

82 %

Kommentar

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Målbeskrivning

För att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda är det viktigt att fordonen är
tillgänglighetsanpassade, att det finns 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
Trafiknämnd, Delårsrapport

7(23)

Sida 7 av 23

Page 15 of 38

REGION KRONOBERG

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
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Mål 2021

Nöjdhet: Det är enkelt att
åka med länstrafiken enligt
Kollektivtrafikbarometern

73 %

78 %

76 %

70 %

Rimligt att helårsmålet kan
infrias. Resandet bör inte kunna
upplevas som mer komplicerat
längre fram i år, snarare tvärtom.

77 %

Med tanke på svårigheter som
härrör till pandemin samt ett
nyligen introducerat nytt
biljettsystem är ett försämrat
resultat sannolikt att vänta.

89 %

Under pandemin har resandet
och därmed trycket på
telefonbokningen minskat.
Merparten av samtalen har
besvarats snabbare än i normala
fall vilket har ökat nöjdheten
ytterligare. Serviceresor har
arbetat löpande med utveckling
och kvalitetssäkring av
kundbemötandet och
schemaläggning vilket medför att
samtalen genomförs effektivt.

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

Nöjdhet: Serviceresor
gällande om väntetid i
telefon är rimlig

68 %

95 %

80 %

82 %

94 %

Kommentar

Serviceresor, Andel samtal
besvarade inom 3 minuter

91 %

81 %

66 %

76 %

Arbetet med telecoaching och att
antalet resor minskat gör att
merparten av alla samtal kan
besvaras inom 3 minuter.

Andel
tillgänglighetsanpassade
fordon i den linjelagda
trafiken

100 %

100 %

100 %

100 %

Samtliga fordon i den linjelagda
trafiken är, enligt avtal,
tillgänglighetsanpassade.

Handlingsplaner
Riktad, målgruppsanpassad marknadsbearbetning
och kommunikation

Uppföljning
Under perioden har fokus informationsmässigt varit på
lanseringen av det nya biljettsystemet som lanserades den
23 mars. Informationskampanjen var väldigt bred med
spridning via många kanaler för att nå så många av våra
invånare som möjligt.
Arbetet med utvecklingen av hemsidan fortsätter och under
perioden har förstudie del ett blivit klar. Utvecklingen av
hemsidan kommer att ske i två steg där första steget
innebär att designen kommer förbättras efter en
användarundersökning och i det andra steget kommer
hemsidan att genomgå en större omarbetning. Steg två
beräknas vara klar till juni 2023.

Fortsatt öka kunskapen om kunden och marknaden

Under perioden har nyckeltalen följts upp samt har den
månatliga mätningen i Kollektivtrafikbarometern
genomförts. Inga andra undersökningar har genomförts
under perioden.
Planeringsarbetet för att genomföra en kundresa till hösten
är igång liksom kunskapsinskaffandet kring hur jobbet med
tjänstedesign ska utföras i framtiden.
Försäljningsanalyser genomförs löpande.

Fortsatt utveckling av digitala tjänster

En lyckad lansering av övriga försäljningskanaler i nya
biljettsystemet genomfördes 23 mars. Projektet har sedan
dess endast upplevt mindre störningar som inte påverkat
slutkund. Projektavslutet är planerat till 30 april då den
gemensamma förvaltningsorganisationen tar över ansvaret

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Handlingsplaner

Uppföljning
för biljettsystemet.
Upphandling av realtid och trafikledningssystem pågår med
en mindre försening på tre veckor. Upphandlingen
beräknas kunna publiceras under juni månad.
Upphandling av trygghetskameror pågår och en RFI har
genomförts under mars månad. Arbetet med att kravställa
systemet och kamerorna pågår tillsammans med
säkerhetsavdelningen på Region Kronoberg.
Nya skyltar för stationsområdet är beställda enligt plan och
inga förseningar är aviserade från leverantörer av
hårdvara, mjukvara eller installation.

Fortsatt arbete med Växjö stationsområde och nytt
kundcenter

Arbetet och samverkan med berörda aktörer fortgår för att
säkerställa att tillgängligheten till verksamheten ska vara
god.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Målbeskrivning

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.

Mätetal

Utfall
2021

Punktlighet i
kollektivtrafiken RT +5 min

94,6 %

Punktlighet stadsbusstrafik
RT +5 min

97,4 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik
RT +5 min

94,6 %

95 %

Punktlighet Öresundståg
RT +5 min

91 %

Punktlighet Krösatåg RT +5
min

96 %

Allmänna kollektivtrafiken:
Antal ansökningar om
förseningsersättning

404

Nöjdhet: Senaste resan
buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

81 %

Utfall
2020

93 %

84 %

Utfall
2019

92 %

91 %

83 %

Mål 2021

Kommentar

92 %

Ovanligt bra punktlighet på grund
av pandemin.

93 %

Extremt hög punktlighet, mycket
beroende på pandemin.

92 %

Extremt hög punktlighet främst
beroende på pandemin.

89 %

Punktligheten för perioden
uppfyller målet men visar en
nedåtgående trend beroende på
trångt trafikläge på södra
stambanan.

96 %

Punktligheten för mars 2021
ligger på 96 % för hela
Krösatågssystemet, något lägre
(95 %) för Krösa Syd.

5 500

Målet för helår ser ut att hållas
med god marginal, då inkomna
ansökningar har minskat markant
under pandemin.

75 %

Ett gott utfall för den kundgrupp
som faktiskt reser.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Mätetal

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Mål 2021

Kommentar

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

95 %

92 %

90 %

91 %

Aktivt arbete med anpassningar
till covid-19, förarutbildning och
telecoachning är delar som
serviceresor arbetar med under
pandemin.

Nöjdhet: Förarna och
ombordpersonal har ett
trevligt bemötande enligt
Kollektivtrafikbarometern

69 %

77 %

70 %

75 %

Givet det osäkra läget under
pandemin är det tveksamt att
målet för helåret kan uppnås.

92 %

Nya förare som börjar genomgår
förarutbildning följt av en
förarcertifiering. Trots pandemin
har behovet av förarutbildningen
och förarcertifieringen kunnat
tillgodoses genom dialog med
entreprenörer och minskning av
antalet deltagare vid varje
utbildningstillfälle.

75 %

Utfall ligger strax under målet, en
anledning av detta kan bero på
minskat resande med
kollektivtrafiken som naturligt lett
till minskad kontakt mellan
resenärer och vår
kundcenterpersonal.

85 %

Utfall avser mätresultat för 2019.
Då medarbetarna inte har kunnat
få någon löpande coaching på
grund av covid-19 togs beslut att
någon kvalitetsmätning inte
skulle genomföras under 2020.
Arbetet med coaching har nu
återupptagits och mätning för
2021 planeras att påbörjas till
sommaren.

73 %

Utfall avser mätresultat för 2019.
Då medarbetarna inte har kunnat
få någon löpande coaching på
grund av covid-19 togs beslut att
någon kvalitetsmätning inte
skulle genomföras under 2020.
Arbetet med coaching har nu
återupptagits och mätning för
2021 planeras att påbörjas till
sommaren.

91 %

Utfall avser mätresultat för 2019.
Då medarbetarna inte har kunnat
få någon löpande coaching på
grund av covid-19 togs beslut att
någon kvalitetsmätning inte
skulle genomföras under 2020.
Arbetet med coaching har nu
återupptagits och mätning för
2021 planeras att påbörjas till
sommaren.

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

Nöjdhet: Personalen på
kundcenter har ett trevligt
bemötande enligt
Kollektivtrafikbarometern

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy Kundcenter

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Beställningscentral

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Färdtjänsthandläggning

92 %

92 %

91 %

72,5 %

85 %

73 %

91 %

-

-

-

-

-

-
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Handlingsplaner

Uppföljning

Kvalitetsarbete och uppföljning för linjetrafiken

Kvalitetsmätningarna ombord görs inte under brinnande
pandemi. Punktligheten är rekordhög och vitena är ovanligt
få. Generellt är kvaliteten i utförandet hög.

Kvalitetsuppföljning för skoltrafiken

Generellt är det en god kvalitet i utförandet med ytterst få
viten.

Kvalitetsuppföljning trafikavtal Serviceresor

Arbetet med avtalsefterlevnad pågår. Genomgång av
avtalets olika utbildningar är genomförd och en plan för
året har tagits fram. Fordonskontroller genomförs löpande
samt senaste tiden har uppföljning av produktionsdata
genomförts.

Kompetenshöjande insatser för förare

Behovet av nyutbildade förare har styrt antalet
utbildningstillfällen. I mars hölls ett utbildningstillfälle med
tre deltagare, som kommer göra sina prov under april. Ett
provtillfälle hölls under mars månad där tre förare deltog
och en av dem blev certifierad.

Fördjupad samverkan och dialog med entreprenörer

Efter nya direktiv från regionens lokala smittskydd
genomfördes under vecka 12 en utbildning för samtliga av
Serviceresors entreprenörer. Utbildningen genomfördes
fysiskt av personal från smittskyddet. Materialet från
utbildningen fick alla entreprenörer med sig för att föra
vidare ut till samtliga av sina förare. Vid utbildningstillfället
delades även ett start-kit ut med 100 munskydd och en
flaska handsprit per fordon.
Efter två veckor har nu Serviceresor ringt runt till
entreprenörerna för att stämma av hur vidareutbildningen
gått. Samtliga har svarat att det är genomfört med gott
resultat.

Kompetenshöjande utbildning och kvalitetssäkring
av kundbemötande internt

Arbetet har återupptagits efter att ha varit pausat i nästan
ett år på grund av covid-19.
* Årsplanering för arbetet har upprättats.
* Två nya coacher för Kundcenter har utbildats,
utbildningarna har genomomförts digitalt.
* Arbetet med coaching av medarbetare har återupptagits
på respektive avdelning och genomförts delvis digitalt.
* Coachmöten genomförs en gång per månad med
coacherna på respektive avdelning för uppföljning av hur
arbetet med coaching av medarbetarna fortlöper.
* Kvalitetsmätning planeras att påbörjas till sommaren.
* Uppföljning av coacher planeras till hösten.

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.
Trafiknämnd, Delårsrapport
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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
av pandemin har även planerade utbildningsinsatser och personalaktiviteter ställts in. På längre
sikt kan detta påverka både kvaliteten i verksamheten och engagemanget hos medarbetarna.
Sjukfrånvaron är något högre än målvärdet men ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro finns
registrerad för närvarande. Covid-19 har haft en viss inverkan på sjukfrånvaron under året.
Några längre sjukskrivningar har inneburit att vi har svårt att nå målen för närvarande.
MMI-mätningen (Motiverad medarbetarindex) genomfördes i december. Resultatet var som
året innan 69 %, som generellt anses vara ett mycket bra resultat, även om det inte riktigt
nådde upp till det satta målvärdet på 71%.
Nästa HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang) planeras tillhösten, den genomförs i
regionen vart annat år.
Mätetal

Sjukfrånvaron

Faktisk sysselsättningsgrad

Hållbart medarbetar
engagemang (HME)
Motiverad Medarbetarindex
(MMI)

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

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Mål 2021

Kommentar

5%

Covid-19 har haft en större
spridning 2021 jämfört med 2020,
vilket har påverkat frånvaron i
relation till målet. Ingen
arbetsmiljörelaterad frånvaro är
känd.

92,6 %

84,5 %

Är relativt stabil och differensen
mellan överenskommen och
faktisk sysselsättningsgrad beror
på lagstadgade ledigheter och
väl avvägda beslut för övriga
beviljade ledigheter.

0

0

Då mätning ej gjorts för perioden
kan utfall ej anges.

71 %

Resultat avser 2020, mätning för
2021 är planerad till slutet av
året.

4,2

4,5

Resultat avser 2020, mätning för
2021 är planerad till slutet av
året.

80 %

100 %

6,1 %

69 %

4,8 %

69 %

Handlingsplaner

7,5 %

69 %

Pågår, covid-19 har delvis
försenat utbildningarna

Uppföljning

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

Uppföljning sker löpande. Respektive chef ansvarar för sin
verksamhet. Ingen känd frånvaro med anledning av
arbetsmiljön.

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

Sker löpande på APT. Respektive chef ansvarar för att
detta genomförs.
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Handlingsplaner

Uppföljning

Handlingsplan för arbetsmiljö

Arbetet är pågående och mäts dels via MMI enkäten och
dels via regionens arbetsmiljöarbete.

Handlingsplan för utbildning i ”förbud mot
diskriminering

Utbildning sker vid respektive avdelnings APT.
Innan årsskiftet kommer samtliga medarbetare/chefer
genomgått utbildningen.

Handlingsplan för chefers organisatoriska
förutsättningar

Detta är pågående under hela året. Fyra chefer är anmälda
till höstens ledarskapsutbildning, som är i regionens regi.

Processutveckling och produktion
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Utfall
2021

Mätetal

Serviceresor: Andel
avvikelser som besvarats
inom 30 dagar

100 %

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

99 %

Utfall
2019

100 %

100 %

Andel kontrollerade fordon
(allmän och särskild
kollektivtrafik) enligt avtal

25 %

Allmänna kollektivtrafiken:
Antal genomförda
färdbeviskontroller per år
Handlingsplaner

Utfall
2020

Mål 2021

Kommentar

100 %

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

100 %

Uppfylld enligt målbild. Arbetet
sker enligt en process med
löpande avstämning så att
all förseningsersättning hanteras
inom 30 dagar.

-

-

100 %

Mål avser helår 2021. Utfallet för
perioden januari-mars är i nivå
med plan för kontroll av fordon,
mål för helår bedöms kunna
uppnås.

-

-

30 000

Rapporteras och följs upp årsvis.

Uppföljning

Säkerställa en god
hantering och
uppföljning av
färdbeviskontroller

Färdbeviskontrollerna utförs återigen fullt ut ombord på bussarna. Detta sker under
coronasäkra former för att undvika smittspridning.

Handlingsplan för
hantering av
avvikelser/försenings
ersättning

Andelen avvikelser är generellt lägre och har troligen koppling till lägre antal resor. De
avvikelser som inkommer kan hanteras med god marginal inom tidsintervallet.

Rutiner för kontroll av
fordon

Trafikavdelning

Ny upphandling av leverantör för färdbeviskontroller är påbörjad. Nytt avtal ska träda i
kraft i september 2021.

Kontroller utförs löpande med gott resultat.
Uppdragsverksamhet trafik
Trafikföretagen håller sina fordon i bra skick över lag. Kontrollerna visar inga allvarliga
brister i säkerhet eller anordningar som är ur funktion. Vintertid läggs extra fokus på
kontroll av in- och utvändig tvätt av fordonen. Något påpekande är gjort under perioden,
men som är åtgärdat vid nästa kontroll.

Implementera och
utveckla
felhanteringsprocess
en för IT system och
digitala tjänster

Systeminförandet av Easit utvärderas som lyckat. Under våren fortsätter arbetet med att
finjustera kategorier i systemet och utvärdera incidentprocessen.

Trafiknämnd, Delårsrapport
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Vara en drivande utvecklingsaktör
Målbeskrivning

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 har varit omöjliga att uppnå då resandet
nästan halverats under pandemin.
Under rådande omständigheter har inte tillförlitlig statistik varit tillgänglig när det gäller antal
resor, kvalificerad bedömning har därför gjorts.
Istället för att fokusera på ökat resande har budskapet varit "res kollektivt endast om du måste"
och "om möjligt, välj andra färdmedel än kollektivtrafiken".
Mätetal

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Resandeutveckling (%)
allmän kollektivtrafik

Antal resor (miljoner resor)
allmän kollektivtrafik

Mål 2021

Kommentar

3%

Statistiken för antal resor kan
endast lämnas årsvis. Det totala
resandet 2020 minskade kraftigt
på grund av covid-19 och
motsvarande kommer att gälla för
2021. Det kommer inte att finnas
tillförlitlig resandestatistik vid
årets slut utan en uppskattning
med biljettintäkterna som grund
måste göras.
Statistiken för antal resor kan
endast lämnas årsvis. Det totala
resandet 2020 minskade kraftigt
på grund av covid-19 och
motsvarande kommer att gälla för
2021. Det kommer inte att finnas
tillförlitlig resandestatistik vid
årets slut utan en uppskattning
med biljettintäkterna som grund
måste göras.

-

-

7

16 %

12,5 %

12,5 %

Lågt resande till följd av
pandemin under årets första
kvartal.

Trafikutbud linjelagd
busstrafik (tusen vkm)

11 577

12 470

Statistiken för trafikutbud kan
endast lämnas årsvis.

Trafikutbud tåg (tusen vkm)

2 291

2 300

Statistiken för trafikutbud kan
endast lämnas årsvis.

Marknadsandel

7,75 %
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Handlingsplaner
Trafikutveckling

Uppföljning
Länstrafiken ledningsstab
Fortlöpande arbete med bevakning av nuvarande trafik och planer för åtgärder för
kommande återgång till ett läge efter pandemin pågår.
Detta sker samtidigt som en fortsatt restriktiv hållning mot resandet i kollektivtrafiken ska
hållas. För att få tillbaka resenärer när läget förändras krävs ett samlat arbete från
regioner och trafikföretag, något som redan påbörjats i samarbete med bland andra
Öresundstågen.
Trafikavdelning
Flera utredningar pågår eller är gjorda. Förberedelser för aktiviteter för när pandemin är
över görs.

Upphandling av
skolskjuts/Serviceres
or 2025

Arbetet med Trafikupphandling 2025 avseende skolskjuts och Serviceresor har påbörjats
efter beslut i trafiknämnden den 10 februari. En preliminär tidplan samt organisation för
upphandlingen och processer för genomförandet är framtaget. Ett internt uppstartsmöte
med samtliga medarbetare som kommer att arbeta med upphandlingen är genomfört och
arbetet i de olika delprojekten har startats upp. Informationsbrev är utskickat till
kommunerna och arbetet med framtagande av avtal med kommunerna pågår.
Övergripande innehåll i avtalen ska presenteras för kommunerna vid kommunalt forum
den 7 maj och ska därefter formellt godkännas av regionstyrelsen den 22 juni.

Klimatpåverkande utsläpp ska minska
Målbeskrivning

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

Detta är ett av få mål som inte har påverkats av pandemin.
Utfallet för samtliga mätetal avseende andel förnyelsebara drivmedel ligger i nivå med eller
över målvärdena, detta helt i enlighet med gällandet trafikavtal.
Mätetal

Utfall
2021

Utfall
2020

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
Länstrafikens samtliga
fordon

99 %

99 %

Andel förnyelsebara
drivmedel inom den
allmänna kollektivtrafiken

100 %

100 %

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
skoltrafikens fordon
Andel förnyelsebara
drivmedel inom
Serviceresors fordon.

100 %

95 %

98 %

92 %

Utfall
2019

-

-

-

Mål 2021

Kommentar

98 %

Utfallet avser perioden januaridecember 2020, det ligger i nivå
med målet och kravställningar i
gällande trafikavtal.

100 %

Utfallet avser perioden januaridecember 2020, det ligger i nivå
med målet och kravställningar i
gällande trafikavtal.

98 %

Utfallet avser perioden januaridecember 2020, det ligger i nivå
med målet och kravställningar i
gällande trafikavtal.

92 %

Utfallet avser perioden januaridecember 2020, det ligger i nivå
med målet och kravställningar i
gällande trafikavtal.
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Handlingsplaner
Uppföljning av
avtalsefterlevnad
avseende
miljöredovisning och
drivmedel

Uppföljning
Inrapportering i FRIDA avseende drivmedel sker enligt avtal efter varje halvår och följs
upp i september respektive mars. Några trafikutövare rapporterade in för sent och fick
viten för detta i enlighet med avtal men utfallen för avtalat drivmedel för perioden januaridecember 2020 är nu klara. Utfallen ligger i nivå med målen och kravställningar i gällande
trafikavtal.
Riktade drivmedelskontroller planeras att genomföras till hösten för trafikavtal 2018-01
(skolskjuts och serviceresor) för att säkerställa att inrapporterade siffror är korrekta.

Ekonomi
En hållbar ekonomi i balans
Uppföljning av mål

Årsprognosen för 2021 är ett resultat som är 75 miljoner kronor lägre än budget. I
årsprognosen har hänsyn tagits till beräknat statsbidrag på 45 miljoner kronor.
Mätetal

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Mål 2021

Kommentar

Självfinansieringsgrad,
Länstrafikens linjetrafik
totalt.

24,6 %

46,2 %

53,5 %

51,9 %

Målet för självfinansieringsgraden
2021 kan inte uppnås på grund
av minskade intäkter beroende
på covid-19.

Självfinansieringsgrad
Öresundståg

43,4 %

68,7 %

90,3 %

93,9 %

Målet för självfinansieringsgraden
2021 kan inte uppnås på grund
av minskade intäkter beroende
på covid-19.

Självfinansieringsgrad
Regiontrafik buss

27,1 %

43,3 %

44,2 %

43 %

Målet för självfinansieringsgraden
2021 kan inte uppnås på grund
av minskade intäkter beroende
på covid-19.

Självfinansieringsgrad
Växjö stadstrafik

8,5 %

35 %

42,5 %

40,5 %

Målet för självfinansieringsgraden
2021 kan inte uppnås på grund
av minskade intäkter beroende
på covid-19.

21,2 %

Målet för självfinansieringsgraden
2021 kan inte uppnås på grund
av minskade intäkter beroende
på covid-19.

32,6 %

Målet för självfinansieringsgraden
2021 kan inte uppnås på grund
av minskade intäkter beroende
på covid-19.

32,8 %

Målet för självfinansieringsgraden
2021 kan inte uppnås på grund
av minskade intäkter beroende
på covid-19.

77 641

Målet för linjetrafikintäkterna
2021 kan inte uppnås på grund
av minskade intäkter beroende
på covid-19. För januari - mars
2021 är linjetrafikintäkterna
43 322 tkr lägre än budget.

Självfinansieringsgrad
Älmhults stadstrafik

Självfinansieringsgrad
Krösatåg

Självfinansieringsgrad
Pågatåg

Uppföljning
linjetrafikintäkter
- jämförelse budget

18,7 %

17,2 %

12,4 %

34 319

55,2 %

30,1 %

30,8 %

66 843

57,6 %

35,9 %

33,3 %

75 287
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Mätetal

Uppföljning av
linjetrafikintäkter
- jämförelse utfall 2020

Utfall
2021

34 319

Utfall
2020

66 843

Handlingsplaner

Utfall
2019

75 287

Mål 2021

66 843

Kommentar
Målet för linjetrafikintäkterna
2021 kan inte uppnås på grund
av minskade intäkter beroende
på covid-19. För januari - mars
2021 är linjetrafikintäkterna
40 968 tkr lägre än motsvarande
period 2019 respektive 32 524 tkr
lägre än motsvarande period
2020.

Uppföljning

Månadsvis uppföljning av självfinansieringsgraden

En månadsvis uppföljning görs av självfinansieringsgraden
för linjetrafiken och resultatet redovisas vid trafiknämndens
sammanträden.

Uppdrag
Perspektiv

Uppdrag

Uppföljning

Invånare

Upphandling - Linjetrafik
2023 (19RGK387)

Arbetet med genomförande av Upphandling Linjetrafik
2023 pågår enligt plan. Sista dag att inkomma med
anbud var måndag 15 mars och upphandlingen befinner
sig nu anbudsutvärderingsfasen. Tilldelningsbeslut är
planerat till slutet av juni.

Utökad samverkan med
Kronobergs kommuner
genom årliga
samverkansmöten med
samtliga kommuner

Inbjudan skickas ut under april för möten under hösten.
Detta med anledning av pandemin och att förhoppningen
är att fysiska möten kan ske efter sommaren.

Att implementera mallen
för barnrättsbaserat
beslutsunderlag för att
dokumentera hur man har
beaktat barnets bästa i de
beslut som fattas av
trafiknämnden.

Arbetet pågår och en samordnare för verksamheten har
utsetts.

När coronarestriktionerna
i kollektivtrafiken
försvinner, ska åtgärder
vidtas för att locka tillbaka
våra resenärer så snart
som möjligt

Arbetet med att ta fram en plan för att återfå resenärerna
efter pandemin pågår.

Utred hur Krösatågstrafik
mellan Emmaboda och
Växjö kan startas när
Fagrabäcksrondellen
byggs om

Utredning om både buss och tåg är gjord och nu pågår
en samplanering, allt enligt plan.

Processutveckling och
produktion

´
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Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro
En liten minskning ses från föregående års mätperiod. Totalt sett är dock frånvaron högre än
Region Kronoberg som helhet. Länstrafiken har personal som är långtidssjukskrivna men inte
primärt arbetsrelaterade och som ”drar upp” sjuktalet. På senare tid finns också sjukskrivna
inom det psykosociala området, möjligen kan detta bero på det allmänna läget i och med covid19. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår men en generell bild är också den att sjukfallen
tenderar att dra ut på tiden då det är svårt att få tillgång till rätt bedömning och hjälp på grund
av rådande omständigheter i och med covid-19.
Korttidsfrånvaron har ökat och bedömningen är att det har att göra med covid-19 och att man
vid symtom inte skall arbeta.
Sysselsättningsgraden
Denna är relativt stabil och differensen mellan överenskommen och faktisk sysselsättningsgrad
beror på lagstadgade ledigheter och väl avvägda beslut för övriga beviljade ledigheter.
Närvaro- och frånvarotid
Inga avvikelser att rapportera för årets första månader.
Anställda
Inga avvikelser att rapportera för årets första månader.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Utfall jan-mar 2021

Utfall jan-mar 2020

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

6,1

10,0

1,2

6,7

9,4

3,1

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd
Utfall jan-mar 2021

Utfall jan-mar 2020

Totalt

1 -14 dgr

>14 dgr

Totalt

1 -14 dgr

>14 dgr

4,7

1,5

3,2

3,6

1,3

2,4

Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad
Mar 2021

Mar 2020

Mar 2019

Över.
ssg

Fakt.
ssg

Över.
ssg

Fakt.
ssg

Över.
ssg

Fakt.
ssg

97,3

87,3

96,8

90,3

96,8

88,4
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Produktion
Framåtblick
När och hur skall allt återgå till det "normala" efter covid-19? I skrivandets stund, finns det
inget säkert svar på frågan, en del tror framåt våren och andra att det blir under sommaren.
Innan vi säkert vet famlar vi i mörkret, om när vi ska vidta åtgärder för att återfå de resenärer
vi tappat under 2020.
Länstrafiken har genom marknadsavdelningen tagit fram en plan för återstartande av resandet,
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 bortkastade insatser 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
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 beslutas från politiskt håll.
Fordon för Krösatågtrafiken ska enligt politiskt beslut köpas in. Den första upphandlingen
blev överklagad och en ny genomfördes. Denna är nu avslutad och det var det spanska
företaget CAF som vann uppdraget. Leverans av fordonen är beräknat att starta 2024 och detta
verkar stämma bra med Trafikverkets införande av det nya säkerhetssystemet "ERTMS", vilket
ur ett trafikeringsperspektiv är bra, då de äldre fordonen av tekniska skäl inte kan trafikera det
nya säkerhetssystemet.
Upphandlingen av driften av Krösatågtrafiken, som ska starta december 2021, är också
överklagad. För närvarande pågår inskickande av skrivelser till rätten av parterna inför ett
avgörande.
Linjetrafikupphandlingen för stad- och regiontrafik pågår enligt plan. Avtalstecknandet är tänkt
att bli i juni 2021 och trafikstarten är juni 2023.
Under 2021 planerar Kundcenter att flytta till nya lokaler.
Organisationen har börjat förbereda upphandling av skolskjuts/serviceresor (färdtjänstsjukresor) och hur denna ska hanteras framgent. Avtalsstart är 2025, så det kan tyckas att man
är ute i god tid. Dock är denna upphandling som utförs på uppdrag av de kommuner som så
önskar samt hälso- och sjukvårdsnämnden, betydligt mer komplex än till exempel
linjetrafikupphandlingen.
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Driftsredovisning
Resultatuppföljning
Resultatet för perioden januari - mars 2021 är en negativ budgetavvikelse med 30,1 miljoner kr.
Resultatet per kostnadsställe framgår av tabellen nedan.

Resultatuppföljning per kostnadsställe
Månad: Januari – mars 2021

Rullande

Årsbudget

Prognos

Resultaträkning
(tkr)

Utfall ack

Budget ack

Differens

12 mån

2021

2021

Länstrafikens
Kansli

-9 747

-10 004

257

-36 094

-38 569

0

Teknik och
omkostnader

-2 565

-2 512

-53

23 029

-10 011

0

Marknadsföring

-1 256

-1 804

548

-6 608

-7 400

0

Utredningsuppdrag

-156

-250

94

-2 154

-1 000

0

Trafik och IT

-3 997

-5 176

1 179

-3 997

-16 810

0

Regiontrafik

-42 242

-34 672

-7 570

-167 919

-139 000

-18 000

Växjö stadstrafik

-30 709

-21 963

-8 746

-113 518

-84 000

-20 000

Älmhults
stadstrafik

-536

-532

-4

-1 788

-2 200

0

Krösatåg

-14 470

-12 438

-2 032

-50 817

-45 550

-4 000

Öresundståg

-16 391

-1 962

-14 429

-67 636

-8 400

-35 000

Pågatåg

-565

-433

-133

-2 194

-1 725

0

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-629

-1 375

746

-2 563

-5 500

2 000

Serviceresor

-295

-295

0

-739

-608

0

Sjukreseadministration

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-78

-78

0

-126

-114

0

Abonnerad
skolskjuts

0

0

0

-164

0

0

Totalsumma

-123 637,4

-93 494,7

-30 142,8

-433 286,4

-360 886,6

-75 000
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Självfinansieringsgrad per trafikslag inkl statsbidrag
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-mar
2021

Kostnader t
kr jan-mar
2021

% jan-mar
2021

Jämförelse
% Bokslut
2020

Jämförelse
% Budget
2021

% Prognos
2021

Öresundståg

12 550

28 941

43,4%

53,1%

93,5%

63,7%

Älmhults
stadstrafik

123

659

18,7%

41,0%

18,5%

18,5%

Regiontrafik buss

15 720

57 961

27,1%

30,5%

41,8%

31,7%

Växjö stadstrafik

2 849

33 558

8,5%

17,3%

38,4%

18,3%

Pågatåg

80

645

12,4%

19,5%

33,0%

33,0%

Krösatåg

2 997

17 467

17,2%

26,2%

34,3%

25,3%

SUMMA

34 319

139 231

24,6%

32,4%

51,4%

34,7%

Självfinansieringsgraden för januari - mars 2021 är 24,6 %.
Prognosen för helåret är 34,7 % inklusive statsbidrag.

Självfinansieringsgrad per trafikslag exkl statsbidrag
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-mar
2021

Kostnader t
kr jan-mar
2021

% jan-mar
2021

Jämförelse
% Bokslut
2020

Jämförelse
% Budget
2021

% Prognos
2021

Öresundståg

12 550

28 941

43,4%

53,1%

93,5%

48,6%

Älmhults
stadstrafik

123

659

18,7%

41,0%

18,5%

18,5%

Regiontrafik buss

15 720

57 961

27,1%

30,5%

41,8%

27,0%

Växjö stadstrafik

2 849

33 558

8,5%

17,3%

38,4%

8,1%

Pågatåg

80

645

12,4%

19,5%

33,0%

33,0%

Krösatåg

2 997

17 467

17,2%

26,2%

34,3%

20,7%

SUMMA

34 319

139 231

24,6%

32,4%

51,4%

26,5%

Självfinansieringsgraden för januari - mars 2021 är 24,6 %.
Prognosen för helåret är 26,5 % exklusive statsbidrag.

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans
Resultatet för perioden januari - mars 2021 är en negativ budgetavvikelse med 30,1 miljoner kr.
Budgetavvikelserna för perioden kan sammanfattas så här (belopp i mnkr):
Linjetrafik intäkter
Linjetrafik kostnader
Övrigt
SUMMA

-43,3
10,4
2,8
30,1

Trafiknämnd, Delårsrapport

21(23)

Sida 21 av 23

Page 29 of 38

REGION KRONOBERG

Prognosen för helåret är - 75 miljoner kr. Då har i prognosen beräknats ett statsbidrag på 45
miljoner kr motsvarande det statsbidrag som erhölls under 2020. Det totala beslutade
statsbidraget till kollektivtrafikbranschen för 2021 är 3 miljarder kr vilket är samma belopp som
gällde under 2020. En redovisning av de erhållna biljettintäkterna 2021 görs varje månad till
SKR.
Det mål som trafiknämnden långsiktigt arbetat efter är att den genomsnittliga
självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken inte får understiga 50 %.
Under 2020 var det första gången sedan målet infördes som målet inte kunde uppnås. Detta
beror naturligtvis på effekterna av covid-19 med minskat resande och lägre intäkter som följd.
Inte heller under 2021 är det möjligt att nå detta målet.
Prognosen för självfinansieringsgraden 2021 exklusive statsbidrag är 26,5 %.
Prognosen för självfinansieringsgraden 2021 inklusive statsbidrag (om statsbidraget blir i linje
med beviljat statsbidrag 2020) är 34,7 %.

Övrig information
En detaljerad jämförelse över linjetrafikintäkterna 2019, 2020, 2021 görs varje månad. Se
bifogade tabell.
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Januari
25 313
26 944
11 086
106,4%
43,8%
41,1%

Beloppen i tabellen är exklusive statsbidrag

2019
2020
2021
Andel 2020 jämfört med 2019
Andel 2021 jämfört med 2019
Andel 2021 jämfört med 2020

Februari
25 131
24 244
11 385
96,5%
45,3%
47,0%

Mars
24 843
15 655
11 848
63,0%
47,7%
75,7%

Biljettintäkter i allmän kollektivtrafik 2019, 2020 och 2021

50,0%

49,9%

51,3%

48,2%

51,5%

52,1%

48,7%

50,3%

62,3%

Oktober November December
28 914
25 968
27 183
14 417
12 989
13 933

Augusti September
25 020
22 223
12 068
13 848

Juli
18 746
9 656

Juni
21 641
11 271

Maj
25 306
12 331

April
25 893
13 012

SUMMA
296 181
180 368
34 319
60,9%
45,6%
51,3%

REGION KRONOBERG

Bilagor

Bilaga 1: Enkät SKR delårsrapport mars 2021
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Trafikupphandling 2025:
Diskussion om innehåll i
avtal med kommunerna
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-04-20

Trafiknämnden

Trafikupphandling 2025: Diskussion om innehåll i avtal
med kommunerna
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade § 8/21 följande
1. Fortsatt erbjuda länets kommuner upphandling och samordning av
skolskjutstrafik samt upphandling, samordning av resor och
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst från 1 juli 2025.
2. Delegera till trafiknämndens ordförande att skicka ett informationsbrev till
länets kommuner innehållandes kort information om fortsatt erbjudande
samt tidplan för processen.
3. Uppdra åt trafikdirektören att initiera arbetet med Trafikupphandling 2025
genom att ta fram ett förslag till avtal med kommunerna för redovisning
och fastställande vid Trafiknämndens sammanträde 2021-06-24. Avtalet
ska reglera villkoren för uppdraget.
Informationsbrev skickades ut till länets kommuner 2021-02-16 (se bilaga). Ett
första utkast till förslag till innehåll i avtal med kommunerna är framtaget och klart
att presenteras på en övergripande nivå på kommunalt forum 2021-05-07. Inför
presentationen har nu trafiknämnden möjlighet att framföra synpunkter på de
övergripande delarna i förslaget.
Framtaget förslag kan efter presentationen på kommunalt forum komma att
justeras utifrån framförda synpunkter. Regionstyrelsen ska därefter, i egenskap av
regional kollektivtrafikmyndighet, besluta om att fastställa innehållet i avtalen.
Beslut i ärendet kommer att fattas på regionstyrelsens extra sammanträde 2020-0622.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga – Informationsbrev till kommunstyrelsen i Växjö kommun
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Svar på skrivelse Ny
dragning av linje 4
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 21RGK670
Handläggare: Patrik Tidåsen,
Datum: 2021-04-23

Trafiknämnden

Svar på skrivelse Ny dragning av linje 4
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående önskemål om ny dragning
av linje 4.
Tidigare har linje 4 gått fram till industrifastigheten vid Högsbyvägen 3. När
verksamhet där avvecklades flyttades linjedragningen. Nu är det verksamhet i
fastigheten igen och hyresgäster i fastigheten önskar att linje 4 återigen går ända
fram som tidigare. Skriftställare är Idé & KunskapsCentrum som framhåller
behovet av framkomlighet och säkerhet som viktigt för dem, då de arbetar med
funktionsrättsföreningar.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse
Svar på skrivelse
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Svar på skrivelse
Diarienr: 21RGK670
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2021-04-23

Idé och Kunskapscentrum
Kronoberg

Svar på skrivelse – Ny dragning av linje 4

Tack för er skrivelse om resande till Högsbyvägen 3. Region Kronoberg är
tacksam för att få återkoppling och att få förslag på förbättringsområden.
Länstrafiken håller på att se över resandemöjligheterna i västra delen av Växjö,
bland annat i Räppe. Ert brev och önskemål kommer tas med i det arbetet. Ni är
varmt välkomna att höra av er fortsättningsvis under arbetets gång.
Med vänlig hälsning

Carina Bengtsson
Trafiknämndens ordförande

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Telefon
E-post
Fax
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