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§ 29.

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.
Paragrafen är justerad
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§ 30.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordningen i enlighet med utsänd kallelse 2017-05-12.
Paragrafen är justerad
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§ 31.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Sven Sunesson och Ann-Charlotte Wiesel rapporterar från Svensk Kollektivtrafik
styrelsemöte 3 maj.
Peter Freij rapporterar från följande möten:
- Öresundståg AB
- Elbusseminarium Malmö 5 maj
- Ledningskonferens Tylösand 17 maj
- Växjö Pride 13 maj
Eva Johnsson rapporterar från möte med resenärsrådet.
Paragrafen är justerad
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§ 32.

Aktuella lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokolllet.
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter.
Julija Markensten - Marknad och försäljning
- Framtidens resesystem
- Ny reseplanerare
- Ny tidtabell Växjö stadstrafik
- Sommarlovskortet
- Hållbart resande
- Företagsförsäljning
Patrik Tidåsen - Trafikrapport buss
- Lågfrekvent buller
- Elbussar
- Entreprenörsmöten
- Punktlighet
- Nystartad trafik
Clas Carlsson - Trafikrapport tåg och skolskjuts/serviceresor
- Konsekvenser av spårbyte
- Krösatåg
- Upphandling av skolskjuts och serviceresor
Paragrafen är justerad
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§ 33.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2017 Trafiknämnden 17RK731

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbeslutet till protokollet.
Sammanfattning
Periodens resultat är 4 497 tkr. De största positiva avvikelserna gentemot budget är
Teknik och omkostnader 1 912 tkr, Växjö Stadstrafik 1 256 tkr, Krösatåg Nord med 1
320 tkr samt Öresundståg 1 185 tkr,. De största negativa avvikelserna gentemot budget
är Krösatåg Syd med – 688 tkr samt Regiontrafiken med – 503 tkr.
Prognosen för helåret är ett resultat på 11 000 tkr jämfört med budget. Prognosen är
baserad på utfallet första kvartalet samt en bedömning av utvecklingen under resten av
året. Resandet för perioden april 2016 – mars 2017 ökade med 4,5 % för regiontrafiken
och 8,9 % för Växjö stadstrafik jämfört med samma period tidigare år (exklusive
skolkort).
Ärendet beslutas enligt delegationsordning av trafiknämndens ordförande att godkänna
trafiknämndens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2017 då
trafiknämndens beslut ej kan inväntas för den fortsatta behandlingen i regionstyrelsen
och regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att notera delegationsbeslutet till protokollet.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2017 - Trafiknämnden
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2017 Trafiknämnden
Paragrafen är justerad
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§ 34.

Omdisponering av budgeterade medel 16RK1866

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att omdisponera 3 MKR budgeterade för merkostnader p.g.a. spårbytet på södra
Stambanan så att anslaget flyttas från Öresundståg till Krösatåg Syd eftersom att arbetet
påverkar det senare affärsområdet mest.
Sammanfattning
Då avstängning av ett spår på södra Stambanan under drygt två månader mellan april och
juni kommer att ske för omfattande banarbete med spårbyte, bedöms detta få negativa
effekter på Krösatåg Syd medan Öresundstågstrafiken förhoppningsvis kan utföras enligt
plan. Med anledning av detta föreslås en omdisponering av budgeterade 3 MKR för
merkostnader från Öresundståg till Krösatåg Syd.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att omdisponera 3 MKR budgeterade för merkostnader p.g.a. spårbytet på södra
Stambanan så att anslaget flyttas från Öresundståg till Krösatåg Syd eftersom att arbetet
påverkar det senare affärsområdet mest.


Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Omdisponering av budgeterade medel
Paragrafen är justerad
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§ 35.

Månadssammandrag april 2017 för trafiknämnden 17RK108

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag april 2017 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - april 2017 uppgår sammanlagt till 6,5 miljoner kr.
Prognos för helåret 2017 är oförändrat 11 MKR. Ny prognos lämnas efter augusti.
Resandet i busstrafiken har fortsatt att öka under januari - april 2017.
Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken uppgick till 54,6 % för januari - april 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag april 2017 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information




Beslutsunderlag
Förslag till beslut trafiknämnden månadsrapport april 2017
Trafiknämnden Månadssammandrag april 2017
Paragrafen är justerad
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§ 36.

Länstrafiktaxa 2018 17RK565

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att tillstyrka Sven Sunessons ändringsyrkande.
att ge i uppdrag till trafikdirektören att utreda möjligheterna att införa indexreglering av
taxor och avgifter i kollektivtrafiken.
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling och Sven Sunessons
ändringsyrkande.

Sammanfattning
Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017
(undantaget taxeförändring avseende färdtjänst där taxeändringar träder i kraft den 1 juni
2017):
• Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
• Priset för Resekort Period, 6-7 zoner samt giltighet för hela länet, höjs med 20 kr per
zonsteg.
• Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie priser och
biljetter gäller även efter kl 24.
• Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig att
inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
• Taxa för färdtjänst är uppdaterad för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk.
Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 2017-02-23 uppdragit åt
trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer som
en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta kommer att
analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.
Sven Sunesson yrkar på följande ändringar:
"Istället för punkt 1 och 2 i sammanfattningen av ändringar yrkas följande:
- Resekort period zon 2 sänks med 60 kronor.
- Tågtillägg period zon 2 sänks med 70 kronor.
- Priset för period zon 4,5 och län höjs med 30 kronor.
- Priset för period zon 6 och 7 höjs med 20 kronor.
- Studerande taxa och färdtjänsttaxor får följdförändringar"
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Ann-Charlotte Wiesel yrkar att trafiknämden beslutar att ge i uppdrag till trafikdirektören
att utreda möjligheterna att införa indexreglering av taxor och avgifter i kollektivtrafiken.
Förslag till beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.
Expedieras till
Trafikdirektören




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2018
Länstrafiktaxa 2018
Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg beslutad av trafiknämnden 2017-03-30
Paragrafen är justerad
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§ 37.

Svar på skrivelse Gällande kollektivtrafik i Virestad från Virestad
Samhällsförening och Guldkant AB. 17RK739

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna svaret till Virestad Samhällsförening och Guldkant AB.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Virestad Samhällsförening och
Guldkant AB. Brevskrivarna önskar kollektivtrafik till och från Virestad. Trafiknämnden
ger trafikdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna svaret till Virestad Samhällsförening och Guldkant AB.
Expedieras till
Virestad Samhällsförening
Guldkant AB




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på skrivelse från Virestad
Förslag till svar på skrivelse gällande kollektivtrafik i Virestad
Skrivelse gällande kollektivtrafik i Virestad
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Utredning om uppstart av Serviceresors system Alfa 17RK952

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämnden har uppdragit åt trafikdirektören att göra en utredning om uppstarten av
Serviceresors system Alfa, som togs i drift 2016-06-01. Utredningen har genomförts av
Knowit HRM AB och vid trafiknämndens sammanträde föredras rapporten.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Utredning om uppstart av Serviceresors system Alfa
Utvärdering av Länstrafikens införande av nytt verksamhetssystem för Serviceresor - ALFA,
konsultrapport
Paragrafen är justerad
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§ 39.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2017-03-01 - 201704-30.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 40.

Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111

Beslut
Trafiknämnden besluter
att utse trafiknämndens presidium att representera Region Kronoberg vid SKL
presidiekonferens i Stockholm 28-29 augusti.
att trafiknämndens ledamöter erbjuds delta vid gemensam genomgång
av konsekvenser av skolskjuts- och serviceresors upphandling 16 juni.
Sammanfattning
SKL bjuder in till presidiekonferens 28-29 augusti i Stockholm på temat "Framtiden - är
redan här". Föreslås att utse trafiknämndens presidium att representera Region
Kronoberg.
Inför tilldelningsbeslut av upphandling av skolskjuts och serviceresor bjuds kommunerna
in till en gemensam genomgång av upphandlingens konsekvenser 16 juni. Föreslås att
trafiknämndens ledamöter erbjuds delta vid detta tillfälle.
Paragrafen är justerad
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§ 41.

Övriga ärenden
Beslut
Trafiknämden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Peter Freij informerar om upphandling av trafik på systemet Krösatåg Nord.
Paragrafen är justerad
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