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Tid och plats

Närvarande
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Fredagen den 14 december 09.30-11.45
Kanslihuset, Valhallavägen 1, Karlskrona,
Stora konferensrummet, plan 3
Magnus Johansson (S)
- (V)
Carl-Göran Svensson (M)
JanAnders Palmqvist (S)
Viveka Olofsson (S)
Michael Henriksson (S)
Eva-Lena Ulvsfält (Mp)
Anders Bromée (M) ej § 67
Bärthil Ottosson (M)
Gilbert Nilsson (C)
Peter Christensen (L)

Meddelat förhinder

Kerstin Linde (S)

Frånvarande

Johan Eriksson (V)
Tommy Strannemalm (Sd)

Tjänstgörande
ersättare

Roland Olsson (S) för Kerstin Linde (S)
Björn Gustavsson (Mp) för Johan Eriksson (V)
Patrik Krupa (M) för Tommy Strannemalm (Sd)
Lennart Nilsson (M) för Anders Bromée (M)

Närvarande ersättare Lennart Ung (Kd)
Rolf Jönsson (C)
Meddelat förhinder

Eva-Lotta Altvall (S)
Ally Karlsson (V)
Sara Sakhnini (S)

Frånvarande

Jan-Anders Lindfors (S)

Tjänstemän

Sören Bergerland
Pär Welander
Anna Claesson
Jakob Emander

Sekreterare

Bibbi Svensson
Magnus Forsberg
Maria Purnell

Trafikdirektör
Trafikplaneringschef
Markn. och försäljningschef
Tågtrafik- och
Infrastrukturplanerare
Driftansvarig BLI
Trafikplanering
Controller

Övriga

Håkan Henmyr

Skånetrafiken

Paragraf
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Underskrifter
…………………………………………………………………………
Maria Purnell
Sekreterare

…………………………………………………………………………
Magnus Johansson (S)
Ordförande

…………………………………………………………………………
Cars-Göran Svensson (M)
justerare

Tid och plats
för justering

Region Blekinges kansli enligt överenskommelse

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
Region Blekinges anslagstavla intygar i tjänsten

anslagits på

……………………………………………………………………
Ann-Christin Emrygert
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§ 63
Val av justerare
Trafiknämnden beslutar
att protokollet, jämte ordföranden, ska justeras av Carl-Göran Svensson (M).
________

§ 64
Godkännande av dagordning
Trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag till dagordning
________

§ 65
Föredragningar ärenden
 Upphandlingsdirektiv Anropsstyrd trafik 2020
Föredras av Jakob Emander
 Upphandling Utklippan skärgårdstrafik
Föredras av Pär Welander
________

Just

Just

Just
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§ 66
Information om upphandling av Öresundstågstrafik
Håkan Henmyr informerar om upphandling av Öresundstågstrafik med trafikstart
december 2020.
Trafiknämnden beslutar
att

Just

ta informationen till protokollet

Just

Just
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Ärendenr 18/00628

§ 67
Upphandlingsdirektiv Anropsstyrd trafik 2020
Sammanfattning
Anropsstyrd trafik omfattar färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik som går under
samlingsnamnet serviceresor samt turer i den allmänna kollektivtrafiken som är
anropstyrda, d v s de kör enligt en tidtabell men enbart om någon beställt att turen
ska köras. Vartannat år upphandlas ungefär hälften av de resurser som behövs inom
Anropsstyrd trafik. Den upphandling som nu ska genomföras ska ersätta de resurser
vars avtal löper ut i januari 2020. Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att
höja kvalitén i utförandet av denna trafik. Dels genom utökade krav i avtalen, dels
genom aktiv uppföljning av avtalen.
Vi har idag en bra kvalité i utförandet av trafiken och välfungerande entreprenörer.
Denna upphandling bygger på samma grundstruktur som vi arbetar på idag och där vi
samtidigt förbättrar avtalen utifrån erfarenheter i arbetet. Kvalitén säkerställs genom
att alla förare ska vara certifierade. Omfattningen i upphandlingen ligger på samma
nivå som de avtal som nu löper ut. Vi ändrar dock i affärsmodellen för att bättre
matcha den efterfrågetopp vi idag har mitt på dagen, då det samtidigt finns ledig
kapacitet inom taxiverksamheten. Vi höjer kraven något på utförandet i uppdraget,
men ser inte det som kostnadsdrivande utifrån hur uppdragen utförs idag.
Trafiknämnden är enig om ett medskick till organisationen att i samtal med
entreprenörerna betona vikten av hållbara lösningar framför allt vad gäller bränsle.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-11-23
Trafiknämnden beslutar
att

uppdra åt Trafikdirektören att enligt intentionerna i ärendet genomföra
Upphandling av Anropsstyrd trafik 2020, fatta tilldelningsbeslut och teckna
avtal.

________
Expedieras:
Akten

Just

Just

Just
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Ärendenr 18/00650

§ 68
Upphandling Utklippan skärgårdstrafik
Sammanfattning
Region Blekinge VO Trafik har ansvar för att upphandla och administrera
Skärgårdstrafiken i Blekinge län.
Karlskrona kommun har nyligen inkommit till Region Blekinge/Blekingetrafiken
med önskemål om att kunna beställa tilläggstrafik under sommaren 2019 med båt
mellan fastlandet och ön Utklippan med start under juni. Trafiken 2018 blev en
succé.
Karlskrona kommun behöver omgående ge besked till Region Blekinge om de önskar
beställa tilläggstrafik och ge oss i uppdrag att upphandla denna trafik om en trafikstart
ska vara möjlig till juni 2019. För att möjliggöra en trafikstart med nya avtal 2019
föreslås att trafiken upphandlas omgående efter att beställning inkommer ifrån
Karlskrona kommun med därtill önskad avtalstid. Det kommer även göras möjligt att
även använda de upphandlade resurserna till andra tilläggsturer i Karlskrona skärgård
under sommaren.
Utvärdering föreslås ske enligt lägsta pris med ett antal skall-krav, som anger
t.ex. miljö- och tekniska krav samt att kollektivavtalsliknande villkor skall
uppfyllas.
Skärgårdstrafiken kommer att upphandlas enligt lag (2007:1091) om offentlig
upphandling (”LOU”).
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-11-26
 Beslutsunderlag Upphandlingsdirektiv skärgårdstrafik till Utklippan, 2018-11-26
Trafiknämnden beslutar
att

uppdra åt Trafikdirektören att enligt intentionerna i ärendet genomföra
upphandlingen, att fatta tilldelningsbeslut och att teckna avtal

________
Expedieras:
Akten

Just

Just
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§ 69
Information trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023
Magnus Forsberg, trafikförsörjning, rapporterar om pågående arbete med nytt
trafikförsörjningsprogram för perioden 2020–2023. Förevisat bildspel bifogas dagens
protokoll.
Trafiknämnden beslutar
att

ta informationen till protokollet

§ 70
Rapporter
Magnus Forsberg, trafikförsörjning, informerar om att Trossöbuss kommer att upphöra
med flygbusstrafik till BRA Flygs avgångar fr o m 29 december 2018. Trafiknämnden
har tidigare beslutat att undanta flygbusslinjer från allmän trafikplikt.
Inga andra föredragningar avseende rapporter.
Trafiknämnden beslutar
att

ta informationen till protokollet och lägga de skriftliga rapporterna med
godkännande till handlingarna

§ 71
Övrigt
Anna Claesson, Marknads- och försäljningschef, visar filmer från förardagarna med
Bergkvarabuss medarbetare.
Michael Henriksson frågar om återkoppling avseende hållplats i Olofström. Pär
Welander informerar om pågående dialog med Trafikverket, Olofströms kommun och
Sölvesborgs kommun om behov av förbättring av hållplats i Olofström respektive
Mjällby. Trafikplaneringsenheten har uppdraget att finna en lösning med berörda
parter.
Magnus Johansson (S) tackar förtroendevalda och tjänstemän för ett professionellt och
gott arbete såväl under året som under den tid han suttit ordförande.
Carl-Göran Svensson (M) instämmer med föregående talare och tackar för bra
handlingar och gott samarbete i trafiknämnden och med tjänstemän samt tackar
ordförande för ett gott samarbete.
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