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Organ Kollektivtrafiknämnden 

Plats Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås 

Tidpunkt Måndagen den 27 november 2017, klockan 09.00 

 
Ledamöter Tommy Levinsson (S), Ordförande 
 Annika Duàn (S) 
 Karin Thorborg (V) 
 Andreas Porswald (MP), 1:e vice ordförande 
 Johan Widén (M) 
 Jenny Landernäs (M), 2:e vice ordförande 
 Bengt-Åke Nilsson (L) 
  
Ersättare Ulrika Spårebo (S) 
 Shpetim Pirraku (S) 
 Niklas Strand (V) 
 Kerstin Åkesson (MP) 
 Gunnar Björnstad (M) 
 Torsten Källberg (L) 
 Joakim Widell (KD) 

 

1 Fastställande av föredragningslista 

Förslag till beslut 
1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. 

2 Föregående protokoll 

Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2017-09-18 
justerats i föreskriven ordning. 

3 Justering 

Förslag till beslut 
1. Karin Thorborg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

4 Nästa sammanträde 

Förslag till beslut 
1. Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 12 februari 2018 klockan 09.00. 

5 Anmälningsärenden 

Bilaga 1 a-b Delegationsbeslut Planeringsförutsättningar 2018-2020. 
 

Bilaga 2 Revisionsrapport Granskning av dokumenthantering och nämndadministration 
(RV171936). Svar från nämnden önskas senast 2018-02-28. 
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Bilaga 3 Revisionsrapport Granskning av kollektivtrafiken (RV171948). Svar från nämnden 
önskas senast 2018-02-28 

Förslag till beslut 
1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

6 Muntlig information 

Aktuellt på förvaltningen 

• Trafikförsörjning 

• Försäljning 

• Kommunikation och marknad 

• Örebrosamarbetet 

• Genomgång av resvaneundersökningen 

• Resandestatistik 
 

7 Förvaltningsplan 2018-2020 inklusive budget 2018 

Bilaga 4 a-b Kollektivtrafikförvaltningen har arbetat fram förslag till förvaltningsplan för 2018-
2020 samt budget för 2018. 

Förslag till beslut 
1. Förvaltningsplan och budget 2018 för kollektivtrafikförvaltningen godkänns. 
2. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan 

med förvaltningschefen för kollektivtrafikförvaltningen. 

8 Ekonomirapport januari - oktober samt prognos utfall 2017 

Bilaga 4 b Ekonomirapport för januari-oktober samt prognos utfall 2017 presenteras. 

Förslag till beslut 
1. Informationen noteras. 

9 Prisjustering för länskort och skolkort 

Sammanfattning 

Det har uppdagats att priset för periodkort i prisgrupp 8 överstiger priset för ett 
länskort. För att justera så att periodkort som avser särskild prisgrupp alltid 
understiger priset för länskort behöver prisgrupp 8 justeras.  

Beskrivning av ärendet 

I uppräkningen av taxan inför 2018 kommer priset för ett periodkort i prisgrupp 8 
hamna på 1 498 kronor samtidigt som ett länskort kostar 1 358 kr. Det innebär att 
länskortet skulle bli 140 kr billigare än ett periodkort med giltighet för prisgrupp 8. Ur 
ett resenärsperspektiv blir det svårt att förklara och motivera, därför föreslår 
Kollektivtrafikförvaltningen att priset för prisgrupp 8 justeras ned till 1 320 kr för ett 
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periodkort, det skulle medföra att kostnaden hamnar 38 kr under ett länskort. En 
enkelbiljett för prisgrupp 8 kostar efter höjningen 134 kr enkel sträcka. 

Prisgrupp 8 har följande sträckor 

• Eskilstuna – Västerås 

• Eskilstuna – Sala 

• Eskilstuna – Norberg 

• Eskilstuna – FNS 

• Eskilstuna – Fagersta 

• Eskilstuna – Avesta 

• Eskilstuna - Söderbärke 

Förslag till beslut 
1. Kollektivtrafiknämnden rekommenderar Regionfullmäktige att sänka 

biljettpriset för prisgrupp 8 till 1 320 kr så att priset hamnar lägre än priset för 
ett länskort. Det nya priset ska gälla från och med generell prishöjning i 
samband med årsskiftet 2017/2018. 

10 Uppdragsbeskrivning och återkoppling av utredning kring länskortspriser. 

Utredning av länskortspriser presenteras. 

Förslag till beslut 
1. Informationen noteras. 

11 Allmänna villkor för reklamförsäljningen 

 Bilaga 5 Uppdateringar av de allmänna vilkoren för reklamförsäljning samt bestämmelser för 
det etiska rådet presenteras. 

Förslag till beslut 
1. Kollektivtrafiknämnden godkänner uppdaterade allmänna vilkoren för 

reklamförsäljning. 

12 Nämndinitiativ angående skolskjutsar 

Bilaga 6 Jenny Landernäs med flera (M) och Joakim Widell (KD) lämnade vid 
kollektivtrafiknämndes sammanträde 2017-09-18 nämndinitiativ med förslag att 
förvaltningen presenterar en ordentlig redovisning för nämnden om hur 
förvaltnignen tänker lösa problematiken kring den särskilda kompletteringstrafiken 
gällande barn med särskilda behov (särskilda skolskjutsen).  

Förvaltningsdirektören presenterar förslag till svar på nämndinitiativet. 

Förslag till beslut 

1. Nämndinitiativet anses besvarat.  
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13 Nämndinitiativ angående reklamförsäljning 

Bilaga 7 Jenny Landernäs med flera (M) och Joakim Widell (KD) lämnade vid 
kollektivtrafiknämndes sammanträde 2017-09-18 nämndinitiativ med förslag på att 
förvaltningen presenterar en utvärdering gällande övertagandet av försäljning och 
hantering av reklam på bussarna. 

Förvaltningsdirektören presenterar förslag till svar på nämndinitiativet.  

Förslag till beslut 

1. Nämndinitiativet anses besvarat.  

14 Övriga frågor 
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