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Beslutslogg
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Referenskommitténs deltagare 2016
Dags för beslut på årsstämman om representanter i referenskommittéerna.
Anmälda deltagare är Fredrik Forslund Västerbotten, Per Ekberg SL, Jakob Klasander Västmanland,
Kerstin Omland Västtrafik, Bertil Hellgren SJ, Jan Brundin Tågkompaniet, Bogdan Buzea Swebus,
Thomas Adelöf Jönköping och Nicklas Ebermark Östgötatrafiken. Anna Jernse har varit med oss
under många år men har valt att inte ställa upp för omval. Tack Anna för gott samarbete!

Info från Samtrafiken
Per Ekberg efterfrågade en bild som visar var Samtrafiken hör hemma på kollektivtrafikarenan och hur
sambanden med övriga aktörer som verkar för Kollektivtrafik ser ut. Informationsvägar, beslut o.s.v.
Beslut: Wille tar med frågan till Samtrafikens kommunikationsavdelning.
Wille redovisade sammanfattning av uppföljningen av RK arbetssätt.
RK gör medskicket att Samtrafiken betonar RK-arbetet vid kundbesök.
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Beslut: Samtrafiken uppdaterar den presentation som användes vid starten av RK hösten 2014, samt
tar fram presentationer som kan användas utan att någon Samtrafikenrepresentant gör dragningen.
1. av företagsledningarna i ägarföretagen (kortfattad allmän affärsövergripande 4-5 bilder)
2. vid arbetsplatsträffar (anpassad och detaljerad t.ex. mot trafikplanerare, kundservice o.s.v.)
3. riktat mot entreprenörsföretagen hos RKTM entreprenörer informeras. (anslutningar o.s.v.)
Viktiga budskap i presentationerna för arbetsplatsträffar och entreprenörer är att ta avstamp i
Resplussamarbetet och anslutningsfrågor, samt vikten av korrekta trafikdata. Samtliga presentationer
bör innehålla Resplusstatistik.
Magnus betonade att vi alla RK-representanter har ansvar för att bidra och agera så att arbetet i RK är
intressant och relevant.
Beslut: Ingrid sänder ut information om arbetet med de nya produktkoderna och om när arbetet ska
vara klart m.m.
Info o kort diskussion om den nya resenärslagen där regeringsbeslut tas den 3 dec. Bifogar länk till
debattartikeln i SvD om nya resenärsrättigheter. http://www.svd.se/ny-lag-forvirrartagresenarerna/i/senaste
Verksamhetsplan- mål syfte aktiviteter
Beslut: Ingrid kompletterar bilden över Resplusförsäljningen med jämförande uppgifter från
föregående år.
Komplettera med hur många stadszonbiljetter som säljs i Resplus. Var de finns och hur mycket de
säljs.
Innan nästa möte sänder Ingrid ut Resplusstatistik med analys och slutsatser i kallelsen. I kallelsen
ska också ingå resmönster på intressanta orter (ta ett exempel för varje RKTM i RK) med redovisning
av destination och antal byten. Genomför som löpande aktivitet fram till nästa Referenskommittémöte.
Beslut: Samtrafiken sammanställer material till en undersökning om NKI bland Resplusresenärer som
sänds ut med avsändare Samtrafiken på uppdrag av respektive reseföretag.
Trafikverket
Wille redovisade om initiativet att samordna information om trafikpåverkande arbeten på väg och
järnväg. Det vore bra om även information om stationsarbeteförändringar fanns med.
Länk till Samtrafikens sammanställning om banarbete:
http://www.samtrafiken.se/tjanster/planeringssamverkan/sammanstallning-kommande-banarbeten/
Beslut: Wille driver frågan vidare
Övrigt:
Planeringssamverkan 2017:
Ang långsiktiga planen för tidtabellsskiften, beslöt att låta bytet ligga kvar sön-mån och att inte ändra
datumen, dvs sommaren kommer fortsatt att vara runt åtta veckor.
Beslut: Ingrid skriver om texten för att mer poängtera betydelsen för parterna som tex kommuner,
skolor mfl
Bifogar länken för bytestider, via hemsidan: http://www.samtrafiken.se/samtrafikplan-2015/ eller direkt
in till utsökningen: https://brm.samtrafiken.se/showtimes
Övrigt: förslag från Kerstin om att från respektive företag ta med en fråga eller ämne till nästa
referenskommitteemöte för på så sätt att öka engagemanget.
Beslut: Ingrid begär in underlag så att frågorna finns i nästa kallelse
Nästa möte: Direkt efter Planeringskonferensen, 2016-02-03 kl 13-17
Anteckningarna läggs ut på hemsidan samt skickas ut enligt kontaktlista till Samtrafikens alla
företag/organisationer.

