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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) 
Gunnar Björnstad (M) 
Torsten Källberg (L) 
Joakim Widell (KD) 

  

Övriga Arne Andersson, förvaltningsdirektör 
Mohammad Sabet, verksamhetschef kollektivtrafikförvaltningen 
Richard Folkebrant, verksamhetschef kollektivtrafikförvaltningen 
Marie Christensson, verksamhetschef kollektivtrafikförvaltningen 
Margaretha Berg, utredare kollektivtrafikförvaltningen 
Andreas Engstedt, mötessekreterare 

§ 52 Fastställande av föredragningslista 

Bengt-Åke Nilsson anmäler två övriga frågor, Karin Thorborg anmäler en övrig fråga. 

Beslut 

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av tre övriga frågor. 
 

§ 53 Föregående protokoll 

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

§ 54 Justering 

Beslut 

1. Karin Thorborg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 55 Nästa sammanträde 

Information om extra nämndsammanträde tillsammans med Region Örebro län den 
23 januari 2018 i Arboga. Nästa ordinarie sammanträde med nämnden är den 12 
februari 2018.  

Beslut 

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum måndagen den 12 februari 2018 
klockan 09.00. Övrig information noteras.  
 

§ 56 Muntlig information 

Aktuellt på förvaltningen 

 Verksamhetsrapport 
Arne Andersson informerar om läget på förvaltningen. En del bemanning pågår 
fortsatt, främst på beställningscentralen.  

Information om att koncernledningen tillsammans med ledningen för Västerås 
stad haft diskussion om framtidens kollektivtrafik samt depåfrågan, elfordon 
med mera.   

Information om att Fagersta kommun beslutat att överlåta 
färdtjänsthandläggningen till förvaltningen.  
 

 Trafikförsörjning 

Margareta Berg redogör för aktuella tågfrågor. Gällande Tåg i Bergslagen (TiB) 
var det stora störningar på Bergslagspendeln efter sommaren. Tillsammans med 
TiB och SJ försöker förvaltningen öka kvaliteten genom att förbättra information 
och ersättningstrafik vid störningar.  

En ny tidtabell kommer 10 december 2017. Arbetet med tabell för 2019 är 
påbörjat. Nämnden önskar inspel i det arbetet.  

Gällande MÄLAB så innehåller tidtabell för 2019 ingen utbudsökning. Margareta 
Berg informerar även att försäljningen av Movingo-biljetter har gått bra sedan 
införandet, där relationerna kopplade till Stockholm toppar 
försäljningsstatistiken.  

Mohammad Sabet redogör för aktuella frågor inom busstrafiken. Ny tidtabell 
gäller från och med 10 december 2017.  

Mohammad Sabet informerar även om Landsbygdsatsningen 2016-2019 vilket 
är regeringens särskilda satsning på kollektivtrafik på landsbygden. Trafikverket 
handlägger satsningen och förvaltningen har lämnat underlag till Trafikverket.  
 

 Försäljning 

Richard Folkebrant redogör för arbete med biljetter för digitaliserad mobilitet 
där utvecklingen inom kombinerad mobilitet och mobilitet som tjänst ställer nya 
krav på biljettprodukter.  
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 Kommunikation och marknad 

Marie Christensson informerar om fria bussresor den 16 december. Marie 
Christensson redogör också för nästa event med konceptbussen den 30 
november i samarbete med Plaza Hotell.  
 

 Örebrosamarbetet 

Arne Andersson redogör för uppstartsarbetet samt informerar om gemensamt 
nämndsammanträde med Region Örebro län den 23 januari.  
 

 Genomgång av resvaneundersökningen 

Arne Andersson presenterar den senaste resvaneundersökningen vilket visar att 
VL har fortsatt hög nöjdhet bland resenärerna, topp tre i landet.  

För färdtjänst- och sjukreseresenärerna är nöjdheten 87% respektive 84% vilket 
är något lägre än rikssnittet.  
 

 Resandestatistik 

Mohammad Sabet informerar om resandeutvecklingen där resandet med 
kollektivtrafik fortsätter att öka i länet, en ökning med 6,9% i jämförelse med 
samma period föregående år.  

 

Beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 57 Anmälningsärenden 

Bilaga 1  Delegationsbeslut Planeringsförutsättningar 2018-2020 

 Revisionsrapport Granskning av dokumenthantering och nämndadministration 
(RV171936). Svar från nämnden önskas senast 2018-02-28. 

 Revisionsrapport Granskning av kollektivtrafiken (RV171948). Svar från nämnden 
önskas senast 2018-02-28. 

Beslut 

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Bilaga 2 Protokollsanteckning 
Jenny Landernäs med flera (M), Bengt-Åke Nilsson (L) samt Joakim Widell (KD) lämnar 
protokollsanteckning enligt bilaga. 

§ 58 Ekonomirapport januari - oktober samt prognos utfall 2017 

Ekonomirapport har sammanställts för januari-oktober 2017. Prognos för helår är ett 
nollresultat.  

Beslut 

1. Informationen noteras. 
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§ 59 Förvaltningsplan 2018-2020 inklusive budget 2018 

Förslag till förvaltningsplan för 2018-2020 samt budget för 2018 presenteras. 

Förvaltningsplanen ligger i linje med planeringsförutsättningarna.  
Några särskilda fokusområden är Stabilisering av organisationen och processer, 
Kompetensutveckling, Digitalisering mot kund och inom förvaltningens olika 
verksamhetsområden samt Förbättring av trafikutbudet inom befintliga ramar.  

Beslut 

1. Förvaltningsplan och budget 2018 för kollektivtrafikförvaltningen godkänns. 

2. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan 
med förvaltningsdirektören för kollektivtrafikförvaltningen. 

Bilaga 3 Protokollsanteckning 
Jenny Landernäs med flera (M), Bengt-Åke Nilsson (L) samt Joakim Widell (KD) lämnar 
protokollsanteckning enligt bilaga. 

§ 60 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 
periodkort, det skulle medföra att kostnaden hamnar 38 kr under ett länskort. En 
enkelbiljett för bussresor för prisgrupp 8 kostar efter höjningen 134 kr enkel sträcka. 

Prisgrupp 8 har följande sträckor 

• Eskilstuna – Västerås 
• Eskilstuna – Sala 
• Eskilstuna – Norberg 
• Eskilstuna – Fagersta 

• Eskilstuna – Norberg 
• Eskilstuna – Skinnskatteberg 
• Eskilstuna – Fagersta 
• Eskilstuna – Avesta 
• Eskilstuna - Söderbärke 

Beslut 

1. Biljettpriset för prisgrupp 8 sänks 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 
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samband med årsskiftet 2017/2018.  
Regionstyrelsen informeras 20 december och regionfullmäktige den 21 februari. 

§ 61 Uppdragsbeskrivning och återkoppling av utredning kring länskortspriser. 

Kort återkoppling av utredning av länskortspriser presenteras. En utförligare 
redovisning kommer att presenteras på nämndsammanträdet i februari. 

Beslut 

1. Informationen noteras. 
 

§ 62 Allmänna villkor för reklamförsäljningen 

Uppdateringar av de allmänna villkoren för reklamförsäljning samt bestämmelser för 
det etiska rådet presenteras. 

Beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden godkänner uppdaterade allmänna villkoren för 
reklamförsäljning. 

§ 63 Nämndinitiativ angående skolskjutsar 

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

Mohammad Sabet presenterar, som svar på nämndinitiativet, statistik över 
inrapporterade klagomål gällande den särskilda skolskjutsen samt förslag på kort- 
och långsiktiga åtgärder för förbättring  

Beslut 

1. Nämndinitiativet anses besvarat med komplettering av redovisad presentation. 

§ 64 Nämndinitiativ angående reklamförsäljning 

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

Richard Folkebrant presenterar, som svar på nämndinitiativet, en utvärdering 
angående övertagandet reklamförsäljningen.  

Beslut 

1. Nämndinitiativet anses besvarat med komplettering av redovisad presentation. 
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§ 65 Övriga frågor 

Bengt-Nilsson ställer fråga om fler resenärer kan åka på samma 10-resorskort samt 
om det endast är möjligt att köpa biljett med kontanter i automat vid 
centralstationen i Västerås. Marie Christensson och Richard Folkebrant svarar.  

Bengt Åke Nilsson ställer fråga om införandet av Movingo där det i reportage varit 
resenärer på Bergslagspendeln som inte är särskilt nöjda samt vilken lösning 
förvaltningen har för det. Mohammad Sabet svarar.  

Karin Thorborg ställer fråga om den särskilda kollektivtrafiken och efterfrågar statistik 
över avvikelser, väntetider och missade turer. Förvaltningen redovisar efterfrågad 
statistik vid nästkommande sammanträde.   

Johan Widén ställer fråga om biogasanvändningen för bussarna. Representanter från 
bussbolaget bjuds in till nästa sammanträde för en redovisning.  

Då dagens sammanträde är Margareta Bergs sista sammanträde som tjänsteman på 
förvaltningen så avtackas Margareta för sina insatser på förvaltningen.  

Ordföranden tackar sedan ledamöter, ersättare och tjänstemän för dagens 
sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat klockan 12.12.  

Vid protokollet 

Andreas Engstedt, mötessekreterare 

 

Justerat 2017-12-11 

 

Tommy Levinsson Karin Thorborg 
Ordförande Justerare 

  

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 

2017-12-11 intygas: 

  

 


