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Organ Kollektivtrafiknämnden 

Plats Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås 

Tidpunkt Måndagen den 18 september 2017 

 
Ledamöter Tommy Levinsson (S), Ordförande 

Annika Duàn (S) 
Karin Thorborg (V) 
Andreas Porswald (MP), 1:e vice ordförande 
Jenny Landernäs (M), 2:e vice ordförande 
Johan Widén (M) 
Gunnar Björnstad (M), ersätter Bengt-Åke Nilsson (L) 

  

Ersättare Shpetim Pirraku (S) 
Kerstin Åkesson (MP) 
Joakim Widell (KD) 

  

Övriga Arne Andersson, förvaltningsdirektör kollektivtrafikförvaltningen 
Johanna Olsson, mötessekreterare 
Mohammad Sabet, verksamhetschef kollektivtrafikförvaltningen 
Margareta Berg, utredare kollektivtrafikförvaltningen 
Stefan Öhlander, ekonom kollektivtrafikförvaltningen 
Richard Folkebrant, försäljningschef kollektivtrafikförvaltningen 
Marie Christensen, verksamhetschef kollektivtrafikförvaltningen 
Elisabet Wigholm, handläggare kollektivtrafikförvaltningen 
Caroline Persson, verksamhetschef kollektivtrafikförvaltningen 

 

§ 40 Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Bil 1-2 1. Två nämndinitiativ lämnas in från Moderaterna och Kristdemokraterna enligt 
bilaga. Beslut om handläggning av nämndinitiativen fattas vid sammanträde 2017-
12-27. 

2. Föredragningslistans punkt 9 Planeringsförutsättningar utgår på grund av 
ytterligare beredning av ärendet. Ordförande uppdras att i samråd med vice 
ordförandena fatta beslut om planeringsförutsättningarna. 

3. Tre övriga frågor anmäls: 
Kerstin Åkesson anmäler fråga om digitala skyltarna vid Erikslund 
shoppingcenter Västerås 
Karin Thorborg anmäler fråga om de avgiftsfria bussarna under kulturnatten. 
Annika Duàn anmäler fråga om synpunkt från invånare. 

4. Den preliminära föredragningslistan fastställs enligt ovan gjorda ändringar. 

§ 41 Föregående protokoll 

Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2017-05-22 
justerats i föreskriven ordning. 
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§ 42 Justering 

Beslut 

1. Andreas Porswald utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 43 Nästa sammanträde 

Beslut 

1. Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 27 november 2017 klockan 
09.00. 

§ 44 Anmälningsärenden 

 Bil 3 Delegationsbeslut deltagande på seminarium 

Beslut 

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

§ 45 Muntlig information 

Aktuellt på förvaltningen 

 Verksamhetsrapport 

Presentation av Arne Andersson ny direktör för kollektivtrafikförvaltningen samt 
Caroline Persson ny verksamhetschef för verksamhetsstöd. 

Mohammad Sabet redogör för ytterligare rekryteringar. En ekonomichef 
tillträder den 1 december och en systemförvaltare tillträder den 2 oktober.  

Ombyggnation pågår av bottenvåningen på Ängsgärdsgatan för att ge plats åt 
färdtjänsthandläggarna som övergår från Västeråsstad och Sala kommun.  

Varje måndag har ett morgonmöte införts för att sprida information från chefer 
och andra aktuella frågor.   

Mohammad Sabet redogör även för status gällande det nya gemensamma 
bussbolaget med Region Örebro län.  

 Trafikförsörjning 

Mohammad Sabet redogör för resandeutvecklingen för perioden januari - 
augusti. Ökning med 7,2% i länet jämfört med samma period föregående år.  

Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 är ute på remiss. 
Kommunmöten/samråd planeras under hösten. 

Busstrafiken 
Mohammad Sabet redogör för busstrafiken.  

Ny tidtabell för regional busstrafik från 10 december på grund av Tåg i 
Bergslagens (TiB) ändringar av tågtidtabellen. En kampanj föreslås inför 10 
december för att marknadsföra när förändringen sker. Troligen kommer fler 
resenärer då att välja buss, förvaltningen följer resandeutvecklingen.  

Återkoppling gällande sommartrafiken buss och tåg visar att det var några 
inställda turer vilket främst beror på sjukfrånvaro bland personalen.  
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Tågfrågor 

Margareta Berg redogör för aktuella tågfrågor.  

TiB har redovisat en rapport med rekommendationer gällande framtida 
fordonsbehov. Rekommendationen är att anskaffa sex stycken nya fordon till 
TiB-trafiken för att ersätta de äldsta fordonen. Leverans möjlig år 2022-2023. 
Styrelsen i TiB ställer sig bakom förslaget. Förslag skickas till ägarna för beslut.  

Margareta Berg redogör även för förändringar i tidtabellerna där en 30 minuters 
förskjutning kommer ske för tabellen gällande Bergslagspendeln.  

Extra turer införs vardagar på sträckan Fagersta - Västerås.  Turen går från 
Fagersta C klockan 06.50  med ankomst i Västerås klockan 07.49, sedan åter från 
Västerås klockan 16.05 med ankomst i Fagersta C klockan 17.09 för att möta 
upp eventuella problem med nya tiderna.  

Mälardalstrafik AB (MÄLAB) 

Movingo, en ny pendlarbiljett Mälardalen införs från och med 1 oktober 2017 
och därmed upphör alla TiM-produkter. På hemsidan Movingo.se finns en 
informationsfilm. 

Periodbiljett finns för perioden 30 dagar, 90 dagar eller ett år. Västmanland 
delas in i två zoner: Västerås kommun och övriga länet.  

Biljetten består av två delar: ett Resekort och en pappersbiljett för lokaltrafiken 
(+ SL spärröppnare för resor med SL). 

Biljetten kan köpas i SJs automater, SJs app eller via SJ.se 

Under januari 2018 är planen att kunna sälja Movingobiljetterna via movingo.se 

Kollektivtrafikförvaltningen kommer hålla event under vecka 40 och 41 för att 
informera om införandet av Movingo.  

 Ekonomi 

Stefan Öhlander informerar.  

Resultat april 6,8 mkr, varav 5,9 mkr för den allmänna och 0,9 mkr för den 
särskilda kollektivtrafiken. Helårsprognosen baserat på april beräknas till 0 mkr. 

Biljettintäkter, ca 7 % högre än samma period föregående år, prognos enligt 
budget. I trafikkostnader ingår satsning på utökad regional trafik på grund av 
kapacitetsproblem om cirka 1 mkr. Transportkostnaderna för den särskilda 
kollektivtrafiken är något lägre än budgeterat. 

Personalkostnaderna är 5,6 mnkr lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen kan 
förklaras av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. 

 Försäljning 

Richard Folkebrant och Elisabet Wigholm redogör för arbetet med Företag Flex.  

 Kommunikation och marknad 

Marie Christenson informerar om att tidtabellerna slutar ges ut i tryckt format. 
Informationsturné om detta har skett i länet under augusti månad.  

Marie redogör också för förvaltningens deltagande under Almedalsveckan 2017.  

 Nämndseminarium  

Mohammad Sabet informerar om nytt datum, den 9 november, för planerat 
nämndseminarium. Presidiet återkommer med plats och program.  

 



 PROTOKOLL 21 

 KTM 
  
 2017-09-18 t o m sid 22 

 
 

 Gemensamt nämndsammanträde med Region Örebro län.  

Förslagsvis den 23 januari 2018 i Arboga.  Ordförande fortsätter planeringen 
tillsammans med vice ordförandena och förvaltningsdirektör.  

 

Beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 46 Nöjd kundindex (NKI) 

 Anbaro 

Anbaro är ett nytt verktyg för att mäta kundnöjdheten av den anropsstyrda 
trafiken det vill säga resenärernas upplevda kvalitet på den senast färdtjänst-
eller sjukresan som genomförts. Mohammad Sabet redogör för resultatet av 
mätningarna för perioden januari – augusti. Färdtjänstresor når 87% i nöjdhet 
medan sjukresorna når 85%. Resultatet är något lägre än riksgenomsnittet.  

 Kollektivtrafikbarometern (Kollbar) 
Mohammad Sabet redovisar resultatet från senaste mätningen från 
kollektivtrafikbarometern. Resultatet skiljer sig något mot tidigare års resultat 
vilket främst beror på en ny leverantör och frågeunderlag mot tidigare år vilket 
ger en osäkerhet i resultatet och jämförbarheten mot tidigare år.  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 47 Delårsrapport 2 2017 och Verksamhetsrapport 
KTM170109 

Kollektivtrafikmyndigheten har sammanställt delårsrapport 2 2017 för verksamheten. 
Rapporten omfattar delårsbokslut för perioden januari - augusti 2017, helårsprognos 
samt belyser viktiga händelser inom verksamheten. 

Förvaltningen har även upprättat en verksamhetsrapport som presenteras. 

Beslut 

1. Delårsrapport 2 2017 godkänns efter redovisade kompletteringar samt 
redaktionella ändringar och överlämnas till regionstyrelsen. 

2. Verksamhetsrapporten läggs till handlingarna. 

§ 48 Utredning av länskortspriser och jämförelse 
KTM170111 

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2017-04-03 §24 fick 
kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att utreda länskortspriset.  

Richard Folkebrant redovisar den pågående utredningen bland annat har en 
jämförelse med Region Uppsala läns priser gjorts. Ordförande föreslås att 
tillsammans med presidiet ta fram en uppdragsbeskrivning till nästa 
nämndsammanträde. 

Beslut 

1. Informationen noteras 
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2. Ordförande får i uppdrag att tillsammans med vice ordförandena ta fram en 

uppdragsbeskrivning gällande utredning av länskortspriset. 

§ 49 Allmänna villkor för reklamförsäljning samt bestämmelser om etiska rådet. 
KTM170112 

Förslag till uppdaterade allmänna villkor gällande reklamförsäljningen presenteras. 
En översyn av bestämmelserna för det etiska rådet har också gjorts vilket också 
presenteras. 

Nämnden lämnar synpunkter på innehållet. Beslut om godkännande av de 
uppdaterade allmänna villkoren väntas fattas vid nästkommande sammanträde. 

Beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 50 Sammanträdesdagar 2018 

Beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden sammanträder följande dagar under 2018 (klockan 
09.00-12.00): måndag 12 februari, tisdag 10 april, måndag 14 maj, måndag 24 
september och måndag 3 december. 

2. Ett extra nämndsammanträde planeras in efter den 15 oktober på grund av 
valet 2018 och ny mandatperiod. 

§ 51 Övriga frågor 

Kerstin Åkesson ställer fråga om digitala skyltarnas funktion vid Erikslund 
shoppingcenter Västerås, då skyltarna verkar vara ur funktion.  
Marie Christenson ska se över frågan.  

Karin Thorborg ställer fråga om de avgiftsfria bussarna under kulturnatten och den 
bristfälliga informationen om omledning av busslinjerna som går genom centrum då 
centrum var avstängt.  

Marie Christensson svarar att informationstavlorna av någon anledning inte 
uppdaterades med information om omledningen av busstrafiken. Marie ska se över 
orsakerna för detta så att det inte upprepas.  

Annika Duàn ställer fråga om synpunkt från invånare där person med barnvagn 
nekades att kliva ombord. Mohammad Sabet svarar. 

Vid protokollet 

 

Johanna Olsson, mötessekreterare 

Justerat 2017-10-02 

 

Tommy Levinsson Andreas Porswald 

Ordförande Justerare 

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2017-10-02 intygas: 

 


