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UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 1-21 

Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 

 
Plats: Regionens Hus, sal A 

§ 9 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt 
för Krösatågssystemet  
Diarienummer: RJL 2016/3732 

  

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän 

Trafikplikt 

2. Om allmän trafikplikt på sträckor inom Jönköpings län 

3. Om allmän trafikplikt på sträckor från/till Jönköpings län till 

viktiga målpunkter i intilliggande län (länsöverskridande resor). 

 

Sammanfattning 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands, 

Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län 

avser att tillsammans upphandla trafiken inom Krösatågsystemet. Inför 

upphandlingen träffas denna överenskommelse som sedan ligger till 

grund för att respektive län eller region tar beslut om allmän trafikplikt 

på berörda sträckor. Region Jönköpings län genom Jönköpings 

Länstrafik utses som gemensam administratör och kontakt för 

trafikoperatören för kommande trafikavtal. Ärendet är behandlat av TIM 

2016-12-13. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17 

 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 

 Förslag till överenskommelse inför beslut om allmän 

            trafikplikt till Krösatågsystemet daterad 2016-11-22 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

 

 

 

Vid protokollet 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 1-21 

Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 

 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

Malin Wengholm  

Ordförande 

ordförande 

Rachel De Basso   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand   



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21 

Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

§ 4 Överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för Krösatågssystemet  
Diarienummer: RJL 2016/3732 

 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän 

Trafikplikt 

2. Om allmän trafikplikt på sträckor inom Jönköpings län 

3. Om allmän trafikplikt på sträckor från/till Jönköpings län 

till viktiga målpunkter i intilliggande län 

(länsöverskridande resor). 

 

Sammanfattning 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands, 

Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län 

avser att tillsammans upphandla trafiken inom Krösatågsystemet. 

Inför upphandlingen träffas denna överenskommelse som sedan ligger 

till grund för att respektive län eller region tar beslut om allmän 

trafikplikt på berörda sträckor. Region Jönköpings län genom 

Jönköpings Länstrafik utses som gemensam administratör och kontakt 

för trafikoperatören för kommande trafikavtal. 

Ärendet är behandlat av TIM 2016-12-13 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 

 Förslag till överenskommelse inför beslut om allmän 

            trafikplikt till Krösatågsystemet daterad 2016-11-22 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21 

Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05 

 

 

Justeras  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 4 Överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för Krösatågssystemet 
Diarienummer: RJL 2016/3732

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän
Trafikplikt

2. Om allmän trafikplikt på sträckor inom Jönköpings län
3. Om allmän trafikplikt på sträckor från/till Jönköpings län 

till viktiga målpunkter i intilliggande län 
(länsöverskridande resor).

Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands,
Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län
avser att tillsammans upphandla trafiken inom Krösatågsystemet. 
Inför upphandlingen träffas denna överenskommelse som sedan ligger 
till grund för att respektive län eller region tar beslut om allmän 
trafikplikt på berörda sträckor. Region Jönköpings län genom 
Jönköpings Länstrafik utses som gemensam administratör och kontakt 
för trafikoperatören för kommande trafikavtal.
Ärendet är behandlat av TIM 2016-12-13

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21
 Förslag till överenskommelse inför beslut om allmän

            trafikplikt till Krösatågsystemet daterad 2016-11-22

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05

Justeras 

Malin Wengholm  
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
108-125
Tid: 2016-12-13, kl.13:00-17:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§119 Överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för Krösatågsystemet
Diarienummer: RJL 2016/3732

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att:

1. Godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän 
trafikplikt 

2. Om allmän trafikplikt på sträckor inom Jönköpings län 
3. Om allmän trafikplikt på sträckor från/till Jönköpings län 

till viktiga målpunkter i intilliggande län 
(länsöverskridande resor)

Sammanfattning 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands, 
Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län 
avser att tillsammans upphandla trafiken inom Krösatågsystemet. Inför 
upphandlingen träffas denna överenskommelse som sedan ligger till 
grund för att respektive län eller region tar beslut om allmän trafikplikt 
på berörda sträckor.

Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik utses som 
gemensam administratör och kontakt för trafikoperatören för 
kommande trafikavtal.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21
 Förslag till överenskommelse inför beslut om allmän 

trafikplikt till Krösatågsystemet daterad 2016-11-22

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Berörda län/regioner



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
108-125
Tid: 2016-12-13, kl.13:00-17:00

Vid protokollet

Siv Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

o

Mauno Virta

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25

Plats: Regionens hus sal B

§4 Överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för Krösatågsystemet
Diarienummer: RJL 2016/3732

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att

1. Godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän 
trafikplikt 

2. Om allmän trafikplikt på sträckor inom Jönköpings län 
3. Om allmän trafikplikt på sträckor från/till Jönköpings län 

till viktiga målpunkter i intilliggande län 
(länsöverskridande resor)

Sammanfattning 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands, 
Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län 
avser att tillsammans upphandla trafiken inom Krösatågsystemet. Inför 
upphandlingen träffas denna överenskommelse som sedan ligger till 
grund för att respektive län eller region tar beslut om allmän trafikplikt 
på berörda sträckor.

Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik utses som 
gemensam administratör och kontakt för trafikoperatören för 
kommande trafikavtal.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21
 Förslag till överenskommelse inför beslut om allmän 

trafikplikt till Krösatågsystemet daterad 2016-11-22

Beslutet skickas till 
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



Tjänsteskrivelse

2016-11-21 RJL2016/3732

Regionledningskontoret 
Avsändare

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Överenskommelse inför beslut om 
allmän trafikplikt för Krösatågsystemet

Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta 

1. Godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt 
2. Om allmän trafikplikt på sträckor inom Jönköpings län 
3. Om allmän trafikplikt på sträckor från/till Jönköpings län till viktiga 

målpunkter i intilliggande län (länsöverskridande resor)

Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands, Jönköpings, 
Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län avser att tillsammans 
upphandla trafiken inom Krösatågsystemet. Inför upphandlingen träffas denna 
överenskommelse som sedan ligger till grund för att respektive län eller region tar 
beslut om allmän trafikplikt på berörda sträckor.

Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik utses som gemensam 
administratör och kontakt för trafikoperatören för kommande trafikavtal.

Information i ärendet
Krösatågen binder bland annat samman länen med varandra och möjliggör 
frekventa vardagsresor till och från arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. 
Krösatågen utgör därmed en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella 
arbetsmarknadsregioner i respektive län. 

Sträckor i Krösatågssystemet som berör Jönköpings län och som är föremål för 
beslut om allmän trafikplikt:

 Jönköping – Tranås 
 Jönköping – Nässjö – Eksjö 
 (Jönköping) – Nässjö – Vetlanda 
 Jönköping – Värnamo – Växjö
 Halmstad – Nässjö/Jönköping
 Jönköping – Nässjö – Alvesta – Växjö 



Tjänsteskrivelse

2016-11-21 RJL2016/3732

Övriga sträckor inom Krösatågssystemet: 
 Växjö – Hässleholm
 Karlskrona – Emmaboda
 Emmaboda – Kalmar 
 Växjö – Emmaboda 
 Halmstad – Hässleholm   
 Värnamo – Borås 

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Berörda län/regioner

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

 



                                                          

                                            1(2)
                                                  2016-11-22

Mellan Region Blekinge (org. nr. 222000-1321), Region Halland (org. nr. 
232100-0115), Region Jönköpings län (org. nr. 232100-0057), Landstinget 
Kalmar Län (org. nr. 232100-0073), Region Kronoberg (org. nr. 232100-0065) 
och Region Skåne (org. nr. 232100-0255) nedan var för sig benämnd Part och 
gemensamt benämnda Parterna, träffas följande

Överenskommelse
inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands, Jönköpings, 
Kalmar, Kronobergs och Skåne län träffar denna överenskommelse inför beslut 
om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet.

Krösatågen binder bland annat samman länen med varandra och möjliggör 
frekventa vardagsresor till och från arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. 
Krösatågen utgör därmed en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella 
arbetsmarknadsregioner i respektive län. 

Parterna avser därför att tillsammans upphandla trafiken inom Krösastågssystemet 
och att utse Jönköpings Länstrafik som gemensam administratör och kontakt för 
trafikoperatören för kommande avtal. Vidare är Parterna överens om att för egen 
del besluta om allmän trafikplikt för sträckningar som är planerade från trafikstart 
december 2018. För den trafik som enligt trafikavtalet kan tillkomma under 
avtalsperioden, kommer nya trafikpliktsbeslut att krävas. Varje part fattar beslut 
om trafikplikt för trafik i sitt eget län samt till viktiga målpunkter (stationer) i 
intilliggande län. 

Parterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som var och en på så 
sätt träffar tillsammans ska omfatta följande sträckor:

 Jönköping – Tranås 
 Jönköping – Nässjö – Eksjö 
 (Jönköping) – Nässjö – Vetlanda 
 Jönköping – Värnamo – Växjö
 Halmstad – Nässjö/Jönköping
 Jönköping – Nässjö – Alvesta – Växjö  
 Växjö – Hässleholm
 Karlskrona – Emmaboda
 Emmaboda – Kalmar 
 Värnamo – Borås 

Den planerade trafiken utförs av tågfordon som tillgodoser behov för regionalt 
resande. Tidtabell och taxesystem utgår från dagens tidtabell samt Sydtaxan 
inklusive lokal taxa inom respektive län. Trafiken inom Krösatågssystemet 
finansieras genom den fördelningsprincip som gäller för trafiken idag, där Part 
står för sin del av trafikeringen.
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Överenskommelsen avser att täcka trafik som upphandlas för en tidsperiod som 
fastställs i särskild ordning. Trafikstart planeras till december 2018.

_____________________________ _____________________________
Region Halland Region Halland
Tillväxtutskottets ordförande Biträdande Regiondirektör
Dag Hultefors Jörgen Preuss

_____________________________ _____________________________
Region Jönköpings län Region Jönköpings län
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Malin Wengholm Agneta Jansmyr

_____________________________ _____________________________
Landstinget i Kalmar län Landstinget i Kalmar län
Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör
Anders Henriksson Krister Björkengren

_____________________________ _____________________________
Region Kronoberg  Region Kronoberg
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Anna Fransson Martin Myrskog

 

_____________________________ _____________________________
Region Blekinge  Region Blekinge
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Christina Mattisson  Anna-Lena Cederström

_____________________________ _____________________________
Region Skåne  Region Skåne 
Reg. utvecklingsnämndens ordförande Utvecklingsdirektör
Mätta Ivarsson  Mikael Stamming


