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§ 17.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker
måndagen 3 april.
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§ 18.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-03-24 och föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Sven Sunesson föreslår tillägg under Övriga ärenden fråga om biljettgiltighet på Kusttill-kust-tågen.
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§ 19.

Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer 17RK250

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag angående gratisresor för
pensionärer. Som argument för ett kostnadsfritt resande anförs att det inte skulle
medföra några extra kostnader. Trafiknämndens presidium har redan, i ett annat tidigare
ärende till nämnden (TN 170223 §8), uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa
möjligheterna till särskild prissättning som en del i länstrafikens arbete med framtida
taxor och resevillkor .
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Medborgarförslagsställaren



Beslutsunderlag
Förslag till svar på medborgarförslag ´Inför gratisresor för pensionärerna´
Medborgarförslag - inför gratisresor för pensionärer på stadsbussarna
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§ 20.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Ordförande Peter Freij rapporterar från följande möten:
- Kommundialog i Lidhult
- Politisk styrelse för Öresundståg
Sven Sunesson rapporter från följande möten:
- Styrgrupp för Krösatåg
- Representantskapsmöte Sydsverige
- Svensk kollektivtrafik styrelsemöte
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§ 21.

Aktuella lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter.
Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för resandeutveckling inom stadsbuss- och
regionbusstrafiken.
Clas Carlsson redogör för följande:
- Krösatågen
- Öresundstågen
Trafikupphandling Skolskjuts/Serviceresor
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§ 22.

Månadssammandrag februari 2017 17RK108

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag februari 2017 för trafiknämnden samt att överlämna
den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - februari 2017 uppgår sammanlagt till 4,1
miljoner kronor. Prognos för helåret 2017 lämnas vid delårsrapport för mars. Resandet i
busstrafiken har fortsatt att öka under januari - februari 2017.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag februari 2017 för trafiknämnden samt att överlämna
den till regionstyrelsen för information.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - trafiknämnden månadssammandrag februari 2017
Trafiknämnden Månadssammandrag februari 2017
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§ 23.

Linjeutvärdering 2017 15RK884

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera information till protokollet.
att ge trafikdirektören i uppdrag att ta fram en analys över de 20 största linjerna i
regiontrafiken.
Sammanfattning
År 2013 ändrades mycket i Länstrafikens linjenät. Förändringarna har följts upp i
delrapporter i två omgångar år 2014 och 2015. Bifogad utredning är en slutrapport över
dessa förändringar. Sammanfattningsvis har förändringarna varit positiva och starkt
bidragit till de senaste årens resandeökningar. Endast varsamma förändringar i linjenätet
bör därför göras de närmaste åren.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om följande:
- Ojämnheter i resande och tidhållning
- Behov av dialog med Växjö kommun angående bostadsplanering och
kollektivtrafikförsörjning av nya områden
- Linjedragningar av stadstrafiken i en växande stad
Förslås att ge trafikdirektören i uppdrag att ta fram en motsvarande analys som återfinns
i linjeutvärderingen över de 20 största linjerna i regiontrafiken.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera information till protokollet.
Expedieras till
Trafikdirektör Thomas Nilsson



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Linjeutvärdering 2017
Tjänsteskrivelse Linjeutvärdering 2017
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§ 24.

Närtrafik, hållplatser i Tingsryds kommun och justering av regelverk
16RK119

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa hållplatser för närtrafik i Tingsryds kommun i enlighet med upprättat
beslutsunderlag.
att fastställt regelverk ändras så att resenärer som har mer än 20 km till närmaste
hållplats med samhällsservice tillåts resa till närmaste hållplats med samhällsservice.
att fastställt regelverk ändras så att senaste tid att boka den första tidtabellslagda turen
ändras till kl 15:00 dagen innan.
Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade 2016-10-20 att fastställa regelverk för Närtrafik och att
Närtrafiken ska införas succesivt kommun för kommun med start under 2017. Först ut
blir Tingsryds kommun där trafikstart planeras till hösten 2017.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa hållplatser för närtrafik i Tingsryds kommun i enlighet med upprättat
beslutsunderlag.
att fastställt regelverk ändras så att resenärer som har mer än 20 km till närmaste
hållplats med samhällsservice tillåts resa till närmaste hållplats med samhällsservice.
att fastställt regelverk ändras så att senaste tid att boka den första tidtabellslagda turen
ändras till kl 15:00 dagen innan.





Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Närtrafik, hållplatser i Tingsryds kommun och justering av regelverk
Närtrafik, hållplaster i Tingsryds kommun - tjänsteskrivelse
§95 TN Närtrafik regelverk
Närtrafik regelverk, beslutsunderlag
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§ 25.

Försäljningskanalsstrategi för länstrafiken 17RK566

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa försäljningskanalsstrategi för länstrafiken i enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Försäljningskanalsstrategin beskriver vilken prioritering länstrafiken har för avsikt att
göra rörande framtida försäljningskanaler kopplade till projektet Framtidens Resesystem
vilket har startats med anledning av att nuvarande biljettsystem tas ur drift 2020.
Med ledning av strategin som tas fram i dokumentet görs lämpliga vägval för försäljning
och biljettering vilket i sin tur har bäring på vilken utrustning som ska användas i och
omkring fordon och på vilket sätt kundmötet ska ske. De åtgärder som strategin
föranleder kommer att leda till vissa kanalförflyttningar, och en strategi är nödvändig för
att dessa omflyttningar ska ske på önskat sätt och leda till önskat resultat.
Sammanfattning av de viktigaste kanalförflyttningarna pga strategiska val:
- Ökad försäljning via mobilapp – snabb självservice stöttad av vår mest uppdaterade
information och vårt bästa pris
- Minskad andel köp ombord – för att möjliggöra snabbare trafik och bättre
viseringsmöjligheter
- Färre kontanter i trafiken – på sikt ett fullständigt upphörande av kontanthantering
- Sammankoppling mellan e-handel och appen – för att ge stöd till fler produkter i
appen och erbjuda en bättre kundtrygghet i kanalen
- Mer information i de nya biljettautomaterna – t ex tidpunkter för de närmaste
avgångarna (inkl ändrade tider p g a störningar) och upplysningar om produktalternativ
- Mindre försäljning på Kundcenter – till förmån för mer kvalificerad kundrådgivning
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om införande av nya tekniska
biljettlösningar, enkelhet i biljettsystemet, flera betalsätt samtidigt samt behovet av en
övertydlighet i kommunikationen med allmänheten om kommande förändringar.
Förslag till beslut
Trafiknämdens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa försäljningskanalsstrategi för länstrafiken i enlighet med upprättad skrivelse.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Försäljningskanalstrategi för länstrafiken
Försäljningskanalsstrategi Trafiknämnden 2017-03-30
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§ 26.

Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111

Sammanfattning
Till dagens sammanträde finns inga aktuella kurser och konferenser.

13

Protokoll
Datum: 2017-03-30

§ 27.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbeslut till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2017-02-01 - 201702-28.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbeslut till protokollet.
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§ 28.

Övriga ärenden
Sammanfattning
Sven Sunesson lyfter ärende om biljettgiltighet på Kust-till-kust-tågen. Lösa
enkelbiljetter mellan exempelvis Växjö-Värnamo gäller enligt uppgift inte på Kust-tillkust-tågen.
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