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Årsredovisning 2006 
Länstrafiken Kronoberg  
Org nr 222 000 -0�72

Uppdrag
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala 
kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken Kronoberg 
ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter 
särskild överenskommelse med respektive medlem.

Länstrafiken Kronoberg har till uppgift att upphandla, sam-
ordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafik och 
anropsstyrd trafik i länet.

Vision
Länstrafiken Kronoberg vill att alla som avser att göra en resa 
ska se kollektivtrafiken som ett tänkbart alternativ till bilen.
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Något av en epok går i graven i och 
med detta bokslut. I och med beslu-
tet om bildandet av Regionförbun-
det södra Småland, som gäller från 
� januari 2007, så blir detta det sista 
bokslutet från Länstrafiken som egen 
organisation.

2006 har varit ett bra år för Läns-
trafiken ur ett resandeperspektiv. Vi 
har fått en del synpunkter från fram-
förallt långväga resenärer om kvalitén 
på fordonen. Man anser att bekvämlig-
heten är för låg när man reser längre 
sträckor. Detta medförde att man från 
styrelsens sida uppdrog åt Länstrafiken 
att ta fram en kalkyl för uppgradering 
av fordonsparken inför kommande 
år. Beslut togs på sista styrelsemötet 
att frågan skulle tas upp i Regionför-
bundets styrelse samt fullmäktige för 
beslut under våren 2007. Sett till den 
senaste statistiken framtagen av Sika, 
som visar att Kronobergs invånare är 

VD har ”sista” ordet

de som lägger minst till kollektivtrafi-
ken i landet, känns ärendet i allra hög-
sta grad aktuellt.

Bussresandet har ökat under 2006. 
Totalt med � %, varav Växjö lokaltrafik 
ökade med 5,7 % och landsbygdstra-
fiken med 0,9 %. Det känns bra att se 
den negativa utveckling som pågått 
under några år brytas. Vår förhoppning 

är att detta ska vara bestående och att 
våra invånare mer och mer upptäcker 
fördelarna med kollektivtrafiken, både 
avseende den egna kostnaden samt 
för miljön. Länskort tåg har haft en 
fortsatt positiv utveckling och ökade 
med 20 % under 2006.

Under augusti månad sattes det 
andra Öresundståget i drift, vilket inne-
bär att vi nu har �2 dubbelturer mån-
dag–fredag Växjö–Malmö/Köpenhamn. 
Mångas önskan var en senarelagd tur 
från Kastrup kvällstid och det har vi nu 
fått i samband med utökningen. 

Resandet mellan Kalmar–Malmö/
Köpenhamn ökade totalt med 25 %, av 
dessa stod trafikhuvudmännens biljet-
ter för �� % och SJ:s biljetter för �2 %. 
För Kust till Kust-banan var ökningen 
� %.

Många och långa diskussioner har 
förts mellan Rikstrafiken, berörda tra-
fikhuvudmän samt SJ avseende trafi-
keringen på Kust till Kust-banan. Inga 
beslut har ännu tagits, då SJ hävdar 
att upphandlingen i Skåne avseende 
Öresundstågen kan påverka kalkylen 
för Kust till Kust-banan. Upphandlingen 
beräknas vara avslutad under juni 2007 
och förhoppningsvis har vi även då fått 
ett positivt svar på vår gemensamma 
ansökan om trafikeringsrätt på södra 
stambanan (Malmö–Alvesta) samt 
västkustbanan.
Thomas Nilsson,  VD



� 5

Hur mäter vi nyttan med länets kollek-
tivtrafik, nyttan för den enskilde rese-
nären och nyttan för skattebetalarna 
genom bidraget från kommuner och 
landsting? 

Frågan är viktig för oss alla. Vi som 
arbetar med länets kollektivtrafik vill 
tillhandahålla en produkt som är attrak-
tiv för resenärerna och kostnadseffektiv 
för skattebetalarna. Uppgifter som 
också kan stå i strid med varandra.

Det handlar framförallt om hur vi 
vill att Kronobergs län skall se ut i mor-
gon och i övermorgon. Den utveck-
lingen påverkas av de beslut som vi är 
mogna att fatta idag. Hur skall vi bo, 
arbeta och umgås inom och utanför 
länet. Befolknings- och boendestruktu-
ren i Kronobergs län innebär förvisso 
att väldigt många är beroende av bilen 
för att leva. Men det finns alltid tillfällen 
även om man bor avsides, där kollektiv-
trafiken är ett fungerande alternativ.

I Kronobergs län har vi fått erfara 
effekten av de hotbilder som miljöfors-
kare i flera år utmålat. En erfarenhet 
vi alla gärna varit förutan. Kan vi då på 
något sätt bidra till att risken för upp-
repningar av naturkatastrofer/extrema 
väderförhållanden begränsas? Att välja 

kollektivtrafiken före bilen är ett aktivt 
val som bidrar till att minska utsläp-
pen och miljöbelastningen. Det är inte 
möjligt för alla att alltid göra det valet 
men vid några tillfällen/vecka/månad/år 
passar det för oss alla oavsett var och 
hur vi bor.

En utbyggd och fungerande kol-
lektivtrafik bidrar också till att fler får 
tillgång till fler arbetsmarknader och 
bostadsorter. Valfriheten ökar vid valet 
av bostadsort i förhållande till arbetstill-
fällen. Vi kommer rätt långt på en tim-
mes restid med kollektivtrafiken inom 
och utanför länet. Genom att vi når 
nya arbetsplatser ökar sysselsättningen 
och tillväxten, i länet, i riket och för det 
enskilda hushållet. 

Vanans makt är stor. Det är fort-
farande så att det är fler kvinnor än 
män som reser kollektivt. En väl fung-
erande kollektivtrafik blir då också en 
jämställdhetsfråga. I framtiden är det 
förhoppningsvis så att kollektivtrafiken 
är en jämställdhetsfråga ur ett manligt 
perspektiv.

Enligt de forskningsrapporter som 
kollektivtrafikens branschorganisation 
(SLTF) granskat, framgår att en kol-
lektivtrafikresenär rör sig i snitt fyra 

Varför finns kollektivtrafiken?

gånger så lång sträcka som den som 
åker bil. En större fysisk aktivitet före-
bygger folksjukdomar som hjärt- och 
kärlsjukdomar, högt blodtryck och 
diabetes typ 2.

Ökad trafiksäkerhet är på sätt 
och vis också en folkhälsofråga. Att 
resa med kollektivtrafiken innebär en 
väsentligt lägre risk att omkomma i 
trafiken jämfört med att resa med 
bil. Skaderisken är 8 gånger större för 
bilister jämfört med kollektivtrafikrese-
närer.

Det är också viktigt, med tanke på 
alla nya spännande etableringar som 
pågår i länet och i vår närhet, att det 
skall vara lika lätt att resa till Krono-
berg som att resa till andra regioncen-
tra i vår närhet.

Att sedan mäta de positiva effekter-
na av kollektivtrafiken är en avancerad 
räkneövning inom många olika områ-
den, sjukvård, folkhälsa, miljö, regional 
tillväxt, arbetslöshet med mera. En väl 
utbyggd och fungerande kollektivtrafik 
påverkar på något sätt alla dessa sam-
hällsområden positivt. Att sedan mäta 
hur och hur mycket är ett område 
som ännu inte är helt utforskat.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken Kronoberg 
avlämnar härmed följande förvaltningsberättelse för 2006.

Organisation och  
verksamhet 2006
Länstrafiken Kronoberg ansvarar sedan � juli �98� enligt 
lag för kollektivtrafiken i länet. Verksamheten bedrivs i 
form av kommunalförbund och medlemmar i förbundet 
är Landstinget Kronoberg samt länets åtta kommuner.

Länstrafiken Kronobergs organisationsnummer är 
222000-0�72.

Kollektivtrafiken är enligt �988 års trafikpolitiska beslut 
i riksdagen en grundläggande samhällsservice. Tillgång till 
kollektivtrafik är en rättighet för länets invånare och en 
skyldighet för samhället. En skälig trafikservice med låga 
taxor och en bastrafik i glesbygd kräver subventioner från 
medlemmarna.

Från och med den � januari �998 gäller en ny lag som 
reglerar Länstrafikens verksamhet, Lag om ansvar för viss 
kollektiv persontrafik (�997:7��).

Länstrafiken Kronoberg bedriver sin verksamhet 
genom upphandling av trafiktjänster från fristående entre-
prenörer. Verksamheten omfattar landsbygdstrafik, tät-
ortstrafik, kompletteringstrafik, godsverksamhet samt 
upphandling av viss tågtrafik. På uppdrag av vissa med-
lemmar administreras även sjukresor, färdtjänstresor och 
skolskjutstrafik. Vissa av länstrafikens biljetter gäller även i 
länets tågtrafik.

Organisation och  
verksamhet 2007
Från och med den � januari 2007 ombildas Länstrafiken 
Kronoberg till att bli Regionförbundet södra Småland.

Verksamheten skall fortfarande bedrivas som kom-
munalförbund och med samma organisationsnummer 
222000-0�72.

Från och med den � januari 2007 tillförs verksamhe-
ter till kommunalförbundet som tidigare administrerats av 
Södra Smålands kommuner och landsting (SSKL), Lands-
tinget Kronobergs länsutvecklingsstyrelse samt vissa upp-
gifter från Länsstyrelsen.
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Vårt informations- och marknadsarbete har som mål att öka kunskapen om kollektivtrafiken i länet 
samt att stärka varumärket Länstrafiken Kronoberg. Vår marknadsföring har sin utgångspunkt i våra 
kärnvärden att det är enkelt, pålitligt, prisvärt, miljövänligt och bekvämt att resa med Länstrafiken  
Kronoberg. Kärnvärden som stärker vår konkurrenskraft i första hand gentemot bilen.

Informations- och marknadsaktiviteter har genomförts under hela året i form av stora kampanjer 
och mindre aktiviteter i syfte att bibehålla och att attrahera nya kunder.

Information och marknadsföring

Det nya året inleddes med en års-
skifteskampanj där vi informerade om 
oförändrade priser för 2006 samt om 
det nya Femzonskortet. Under våren 
genomfördes kampanjen ”Valet är ditt” 
i Växjö, med syftet att få fler att välja 
bussen. I maj/juni gick den årliga kam-
panjen för våra sommarkort och för-
säljningen av sommarkorten har varit 
väldigt positiv. ”Tur att det finns bussar” 
var budskapet i höstens kampanj, vars 
syfte var att lyfta fram kollektivtrafikens 
samhällsnytta och därmed bl.a. bädda 
för större politiska satsningar.

I höstas hade också vår nya kundtid-
ning, Hit & Hän i Kronobergs län, pre-
miär. Med resandet i fokus är tidningen 
närmast att se som en direktkanal för 
information ut till kunderna. Uppla-
gan är på 25 000 exemplar, där cirka 
�� 500 går direkt ut till kundklubbarnas 
medlemmar, medan resten sprids på 
bussar och offentliga platser.

Tidtabellsinformation
Information om våra tre tidtabellsby-
ten gick ut i samband med införandet 
av vinter- och sommartidtabellen för 
Växjö lokaltrafik samt helårstidtabellen 
för landsbygdstrafiken. Under året har 
vi skickat ut ca 75 000 tidtabeller till 
hushåll och företag i länet.

Kundklubbarna
Under året har vi kontinuerligt skickat 
ut information till våra medlemmar i 
våra två klubbar. I september skickade 
vi också ut ett nytt Rabatthäfte till 
samtliga medlemmar i ungdomsklub-
ben.

Utskick til l nyinflyttade
Vi har under året fortsatt att välkomna 
nyinflyttade till länet med ett utskick 

innehållande tidtabell samt en värde-
check.

www.lanstrafikenkron.se
Vår hemsida är en av våra viktigaste 
informationskanaler och antalet besö-
kare ökar kontinuerligt. Under 2006 
hade hemsidan i snitt ca �7 000 besö-
kare i månaden. I huvudsak hämtas 
information om tidtabellerna och 
priser. Under året har vi aktivt arbetat 
med hemsidan för att hela tiden ha 
aktuell information tillgänglig.

Mässor
Under året har Länstrafiken deltagit på 
tre mässor: Dag X, Miljöfordons- samt 
Novischmässan. Mässorna har blivit 
givande möten med våra resenärer.

Namn (häftet är personligt)

Födelseår

 Länstrafi kens
ungdomsklubb

2006/2007
Nr 1 2006

Nyhetstidning från 

Länstrafi ken Kronoberg

Ny tidning!

Horst Eckhardt – konstnär 

med känsla för naturen

Tur att det fi nns bussar

Restips •  Tävlingar • Nyheter

DIREKT TILL JÖNKÖPING

Med Krösatågen reser du direkt till Jönköping utan byte. Vill du hellre

åka någon annanstans tar vi dig till exempel till Halmstad, Värnamo,

Nässjö eller vidare till Linköping. 

Är du student, ungdom eller pensionär får du ca 30 % rabatt på

biljettpriset och som en extra bonus får alltid två barn under 16 år

följa med gratis när du reser på vuxenbiljett. Varje lördag tom 30

november reser du hur mycket du vill med Krösatågen under en hel

dag för bara 100 kr! Växjö–Jönköping utan byte

Kosta
– ett utflyktsmål i förändring

I juni 2005 kom en ny ägare in i 
bilden för koncernen Orrefors 
Kosta Boda. New Wave Group 
med Torsten Jansson i spetsen tog 
över och vände upp och ner på 
allt som varit vedertaget. 

Tankar om att samla flera pro-
dukttyper som kunde ge drag-
hjälp till varandra lanserades och 
skapandet av Kosta Outlet var ett 
faktum. Genom avtal med flera 
stora svenska aktörer skapades 
en klädesaffär i två våningar med 
kläder från t.ex. Polarn och Pyret, 
Sisters och JC. Dessutom byggdes 
en butik för presentartiklar med 
produkter från de egna glasbru-
ken och från andra bolag i New 

Wave-koncernen. Med varumär-
ken som Sagaform, Orrefors 
Jernverk och Kosta Linnewäfveri 
har ett brett sortiment skapats.

Expansionen fortsätter och 
när allt är klart ska det finnas 
22 000 kvadrameter butiksyta 
som kompletteras med hotell, 
restauranger och eventuellt ett 
sommarland. Allt sker naturligt-
vis inte under New Waves för-
sorg, utan som en effekt av deras 
satsningar.

Glaset är huvudsaken
Det är alltså inte bara glasbruket 
i Kosta, Sveriges äldsta som fort-
farande tillverkar handgjort glas, 
som ska dra besökare. Men glas-

Nu händer det saker som aldrig förr i den gamla glasbruksorten 
Kosta. Det byggs så det knakar och optimismen är påtaglig i 
samhället efter några mindre goda år för ortens flaggskepp.

bruket är fortfarande den vik-
tigaste delen. På bruksområdet 
finns museum och utställningshall 
med glas. Här finns också möjlig-
het att beskåda glasblåsning och 
handla i bruksshopen. För större 
grupper finns också möjlighet till 
guidade turer. Det lokalt produ-
cerade glaset håller bitvis på att få 
en exklusivare prägel, med några 
riktigt dyra nyförvärv. Bruket har 
t.ex. tillsammans med smyckes-
designern Efva Attling tagit fram 
ett champagneglas som kostar 
25.000 kronor. Men fortfarande 
finns det mycket prisvärt glas att 
fynda i bruksbutiken och tanken 
är att det ska finnas glas i alla pris-
klasser även framöver.

Foto: Polarn o. Pyret Foto: Orrefors
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Hur tar du dig till Kosta?
Från Växjö Resecentrum utgår buss 218 från 
plats 2. Turerna är täta och går alla dagar i 
veckan. För mer information, ring Trafi kupplys-
ningen på 0771-76 70 76 eller besök 
www.lanstrafi kenkron.se.

Om Kosta
Samhället växte upp kring glasbruket som bil-
dades 1742 av landshövdingarna Koskull i Kro-
nobergs län och Stael von Holstein i Kalmar 
län. Namnet Kosta är en sammansättning av de 
inledande bokstäverna i de bägges efternamn. 
Idag bor det drygt 900 invånare i tätorten.

Isabelle Johansson och Kristin Karlsson från Växjö 
har jobbpendlat till Kosta Värdshus i sommar. 
I höst hoppas de att få fortsätta att jobba där.
– Det går bra att pendla med bussen hit. Man kan 
passa på att sova lite under resan, säger Isabelle. 
Kristin håller med. De drygt fem milen ger tid som 
kan ägnas till avkoppling. 
– Det är särskilt skönt på morgonen. Du slipper 
koncentrera dig på att köra själv när du är trött, 
menar Kristin.
– Man bara går på och sitter där och behöver 
inte tänka på så mycket mer. Det enda du behö-
ver göra är att hålla tiden och plinga på rätt plats, 
skrattar Isabelle.

ALVESTA

VÄXJÖ

MARKARYD

LJUNGBY

ÅSEDA

KOSTA

LESSEBO

ÄLMHULT

TINGSRYD

VÄXJÖ
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En gigantisk 
IT-butik

har precis 
öppnat på

ditt skrivbord!

- mycket mer 
(än internet!) 

www.wexnet.se

Länstrafi ken Kronobergs 

resegaranti
Tur att det finns bussar!Läs mer på www.lanstrafikenkron.se

MED
RÄNTA!

Nästan halva din bussbiljett betalas med skattepengar. Ändå törs vi påstå att det är rena vinsten för samhället med kollektivtrafik.Tänk så här: Om alla som åker buss satt i varsin bil istället så skulle vi bli tvungna attbygga nya vägar, p-hus, rondeller och påfarter
och det är ju inte precis gratis. Antalet trafikolyckor skulle skjuta i 
höjden och kostnaderna för vård och sjukfrånvaro skulle öka. Vi skulle 
bränna miljontals liter bensin och diesel. Det skulle i sin tur öka utsläppen 
vilket kostar på både för miljö och hälsa. Kort sagt  – samhället får till-
baka varenda krona man satsar på kollektivtrafik. Med ränta! Men efter-
som bonuspengarna kommer in på helt andra konton så ser man inte
sambandet. Ser du det nu? 

Pengarna 
tillbaka 
även om 
du är nöjd. TUR ATT

DET FINNS

BUSSAR!
Trafikupplysning 0771-76 70 76 eller www.lanstrafikenkron.se

Trafikolyckorna kostar samhället miljardbelopp varje år. Kollektivtrafiken är det säkraste 

sättet att resa. Om fler åker kollektivt så minskar antalet trafikolyckor och därmed också 

sjukvårdskostnaderna.

• 500 dödas i trafiken om året. (Vägverket)

• 4000 skadas för livet. (Vägverket)

• 11-12 000 till sjukhus till följd av trafikolyckor. (Claes Tingvall, Vägverket)

• 2-2,5 år förlorad full hälsa per individ pga trafikolyckor. (Claes Tingvall, Vägverket)

• Den som åker kollektivt åker 8 gånger säkrare än den som åker bil. (SLTF)

• Den som åker kollektivt löper 58 % mindre risk att dödas i trafiken. (SLTF)

Fetma har blivit en folksjukdom med en växande samhällsnota. En avgörande orsak är att 

vi rör oss för lite. De dagliga resvanorna har visat sig påverka kondition/hälsa tydligt.

• Den som åker kollektivt rör sig fyra gånger mer än den som åker bil. (SLTF)

• De som bilpendlar löper 50 % större risk att drabbas av hjärtinfarkt än de som 

åker kollektivt. (WHO:s Monicastudie i Västerbotten)

• Kroppen behöver ca 10 000 steg/dag för att må bra. Den som åker buss 

i stället för bil går ner i vikt. (Erik Hemmingsson, Karolinska Institutet)

• Samhällets nota för fetmaepidemin är 5-6 % (3 miljarder/år) av vårdbudgeten.

500 000 svenskar är feta (BMI>30) och 2 000 000 är överviktiga (BMI 25-30).

(Erik Hemmingsson, Karolinska Institutet)

• Lika många dör av fetma som av rökning. (Erik Hemmingsson, Karolinska Institutet)

• 20 % av barnen i 10-årsåldern är överviktiga och 5 % av barnen i 10-årsåldern är feta.

(SBU och Apoteket)

Dålig miljö kostar pengar. 20 % av alla resor är kollektiva. Om alla dessa valde att åka egen 

bil istället skulle miljön försämras påtagligt. Varje procent som kollektivtrafiken ökar bidrar

till bättre miljö och minskade samhällskostnader.

• En personbil släpper ut 2 kg CO2/mil, en buss 12 kg CO2/mil.

Med mer än 6 pers i bussen minskar miljöbelastningen. (SNF)

• Miljökostnaden för CO2 är 1,5 kr/kg. (SIKA)

• En arbetspendlare i glesbygd som byter från bil till buss sparar samhället 4000 kr/år i 

minskad miljöbelastning. Motsvarande besparing i tätort är 7500 kr/år. (Sweco)

TUR ATT DET FINNS BUSSAR:

Valet är ditt!

Gör det lätt för dig i sommar och ta bussen dit du ska! Med Sommarkortet åker du för halva priset i tre månader, jämfört med ordinarie periodkort. Dessutom tar du dig fram bekvämt och säkert! 
Kortet säljs under juni månad på alla bussar och försäljningsställen.

Läs mer på www.lanstrafi kenkron.se eller kontakta Trafi kupplysningen på telefon 0771-76 70 76. Välkommen ombord!
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Tidtabell
för busstrafiken i Växjö

9 oktober 2006 - 1 april 2007
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•	Vi behåller 2005 års priser hela 2006

•	Vi inför Femzonskort, som gör det
billigare att resa inom högst fem zoner.
Kortet kommer att kosta 650 kr för 30 dagar.

Läs mer i broschyren ”Välkommen ombord”, på 
www.lanstrafikenkron.se eller kontakta 
Trafikupplysningen på telefon 0771-76 70 76.

Välkommen ombord!

Oförändrade priser
och Femzonskort
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Sedan några år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg 
med i Kollektivtrafikbarometern, som är en landsom-
fattande kvalitets- och attitydundersökning och som 
genomförs av landets trafikhuvudmän genom SLTF 
(Svenska Lokaltrafikföreningen). Tio gånger varje år 
ställs en mängd frågor till slumpmässigt utvalda krono-
bergare. Resultatet från frågorna som berör bolagets 
trafikutbud, prissättning, service, information etc. pre-
senteras i Kollektivtrafikbarometern. 

Under 2006 är våra resenärer (de som reser minst 
en gång i månaden) fortsatt nöjda med kollektivtra-
fiken i länet. Ungefär 7 av �0 personer är nöjda och 
endast 5 procent är missnöjda. 

När det gäller de generella kvalitetsfaktorerna så 
tycker våra resenärer framförallt att det är lätt att få 
information om våra avgångstider och att det är en-
kelt att köpa våra biljetter och kort. De tycker också 
att våra bussar är rena och snygga.

Att resa med Länstrafiken upplevs vidare vara 
pålitligt, enkelt och tryggt. Närmare 9 av �0 perso-
ner anser att det är tryggt att resa med Länstrafi-
ken Kronoberg. Även våra förare får ett gott betyg i 
undersökningen. 8 av �0 resenärer är nöjda med det 
bemötande de får av förarna och endast � procent är 
missnöjda.

De frågor som fått ett ökat missnöje är frågor rö-
rande avgångstider och linjesträckning. Ungefär hälften 
av resenärerna upplever att avgångstiderna passar de-
ras behov samt att bussen går bästa vägen för dem.

I årets Kollektivtrafikbarometern får vi också svar 
på frågor angående varumärket och marknadsandelar 
för olika transportmedel. Marknadsandelen för kol-
lektivtrafiken i Kronobergs län ligger på ca 7 % och 
motsvarande siffra för hela landet ligger på �� %, vilket 
betyder att ungefär hälften så många i Kronobergs län 
reser med kollektivtrafiken jämfört med landet i snitt. 
Barometern visar också att kännedomen om vårt 
varumärke, Länstrafiken Kronoberg, ligger bland det 
högsta i landet.

Ett ofta använt mått på en kunds lojalitet gentemot 
ett varumärke är huruvida man kan tänka sig att re-
kommendera varumärket till andra. I barometern kan 
vi se att närmare 8 av �0 resenärer kan tänka sig att 
rekommendera sina vänner och bekanta att resa med 
Länstrafiken Kronoberg.

Vad tycker resenärerna?

5%
51%

75%

4%

46%

86%

Instämmer helt eller delvis

Tar helt eller delvis avstånd

Varken eller

24%

71%

29%

20%

13%

82%

5%

16%

80%

4%

21%

33%

21%

12%

2%

Hur nöjd är du  
sammanfattningsvis med  
Länstrafiken Kronoberg?

Att resa med Länstrafiken  
Kronoberg är prisvärt  
jämfört med bil .

Det är lätt att få  
information om  
avgångstider.

Länstrafiken Kronobergs 
linjer går bästa vägen 
för mig.

Förarnas och personalens 
uppträdande är trevligt.

Det känns tryggt att  
resa med Länstrafiken  
Kronoberg.

Skulle du rekommendera dina 
vänners bekanta att åka med 
Länstrafiken Kronoberg?
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Total vagnkilometerproduktion
Tusen vkm/år 2002 – 2006

Gränstrafik 
11%

Grundskoleelever 
9%

Gymnasieelever 
22%

Enkelbiljetter 
25%

Rabattkort 
9%

Periodkort 
24%

Intäkter landsbygd
Bokslut 2006

Övrigt
1%

Skoltransporter
6%

Rabattkort
20%

Periodkort
25%

Enkelbiljetter
48%

Intäkter Växjö lokaltrafik
Bokslut 2006

Trafik
Total vagnkilometerproduktion
Den totala produktionen uppgick 2006 till �� 8�8 000 
vagnkilometer vilket var en ökning med 205 000 vagnkilo-
meter jämfört med 2005.

Största delen av ökningen beror på att Markaryd och 
Älmhult tillkom som skolskjutskommuner från och med 
höstterminen. I produktionen enligt ovan ingår ej utförda 
sjukresor och färdtjänstresor.

Förändringar av trafikutbudet
Följande större förändringar av trafikutbudet gjordes 
under 2006: 

Landsbygdstrafik:
Nya linjer :
Linje 156 Hallaryd–Älmhult
Linje 157 Ljungby–Mjälens badplats (sommartid)
Linje 161 Vivljunga–Strömsnäsbruk

Indragna linjer :
Linje 31 Älmhults lokaltrafik
Linje 175 Asa–Lammhult
Linje 352 Viås–Braås
Linje 364 Älghult–Åseda

Utökad trafik:
Linje 150 , ny tur förmiddagar Traryd–Markaryd
Linje 218 , utökad trafik Växjö–Kosta
Linje 361 , utökad trafik Tingsryd–Ryd

Växjö lokaltrafik:
Linje 1, bättre tåganslutningar kvällstid
Linje 3, utökad trafik kvällstid och söndagar
Linje 23, trafikering Biskopshagen
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Genomsnittl ig kostnad resp. intäkt 
kr/vkm 2002– 2006, Växjö lokaltrafik

Försäljning av länskort  
med tågtillägg 2002– 2006

Medlemsbidrag/invånare 
2002– 2006

Medlemsbidrag mkr/år
2002– 2006

Upphandling av fordon för skol-
skjuts, färdtjänst och sjukresor
Under 2005 genomfördes en upphandling av fordon för 
skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Sammanlagt upphandla-
des �5� fordon för skolskjuts och �7 fordon för Service-
resor (heltid).

68 anbud lämnades in, avtal tecknades med �7 entre-
prenörer.

Trafikstart för de nya avtalen var juli/augusti 2006.
Älmhults och Markaryds kommuner tillkom som skol-
skjutskommuner. Älmhults kommun tillkom som färd-
tjänstkommun.

Fordonspark
2006 �2 �� var ��8 fordon kontrakterade enligt  
följande:

Linjetrafik  ��5 fordon 

Skolskjutstrafik  �5� fordon 

Serviceresor (grupp �, heltid)  �9 fordon 

Linnéan (Lund/Malmö) � fordon

Sammanlagt 5� olika trafikföretag utför trafik åt Länstrafi-
ken Kronoberg.

Handikappanpassning av fordon
Vid utgången av 2006 var sammanlagt 92 linjetrafikfordon 
handikappanpassade. Bland dessa fordon återfinns både 
låggolvbussar, lågentrébussar samt normalbussar med han-
dikapplift.
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Landsbygdstrafik 2006 
antal tusen resor per linje för de �0 största linjerna

Täckningsgrad Växjö lokaltrafik 
2002– 2006, i %

Täckningsgrad landsbygd
2002–2006, i %

Täckningsgrad
Täckningsgraden anges som trafikintäkternas andel av tra-
fikkostnaderna.

Täckningsgraden för landsbygdstrafiken ökade från 
5� % 2005 till 55 % 2006. 
Växjö lokaltrafik ökade från 6� % 2005 till 6� % 2006.

Vagnkilometerkostnad
Nettokostnaden per vagnkilometer för landsbygdstrafiken 
ökade från 7,2� kr/vkm 2005 till 7,�2 kr/vkm 2006.

För Växjö lokaltrafik ökade nettokostnaden per vagnki-
lometer från 8,05 kr/vkm 2005 till 8,�2 kr/vkm 2006.

Nytt  biljettsystem
Skånetrafiken upphandlade i början av 2005 ett nytt bil-
jettsystem. Länstrafiken Kronoberg har tillsammans med 
Hallandstrafiken, Blekingetrafiken och Jönköpings Länstra-
fik valt att delta i upphandlingen och utlyst sina optioner.

Utbyte av utrustning i Kronobergs län beräknas ske 
2008–2009.
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Totala kostnader
Bokslut 2006

Totala intäkter
Bokslut 2006

Ekonomi
Medlemsbidrag 2006
Medlemsbidraget enligt bokslutet uppgår till �08,6 MKR 
vilket är en ökning med ��,2 MKR från 2005.

Underskottsfördelning
En arbetsgrupp har utrett Länstrafikens underskottsför-
delning.

Arbetsgruppen lämnade hösten 2005 fram ett förslag 
till ny förbundsordning som sedan godkändes av samtliga 
medlemmar november – december 2005.

Den nya förbundsordningen gäller från och med den  
� januari 2006.

Den stora skillnaden jämfört med tidigare förbunds-
ordning är att en helt ny modell för underskottsfördel-
ningen av tågtrafikkostnader införts.

För busstrafiken gäller samma principer för under-
skottsfördelningen som tidigare.

Fonder
Under 2006 har följande fondförändringar gjorts: 
Fond för tågtrafik  -�,7 MKR
Avsättning till driftfond +�,7 MKR
Fond för tungt underhåll, Öresundståg +�,5 MKR
Marknadsföringsåtgärder,  + 0,5 MKR
nytt biljettsystem
Fond för ökade trafikkostnader  +�,5 MKR
Handikappanpassad kollektivtrafik  +�,5 MKR

Netto avsättning till fonder  +5,0 MKR

Länstrafikens kostnadsomslutning 2006 var ��9,� miljoner 
vilket var 27,8 miljoner högre än 2005. 

Investeringar
Inventarier
Diverse inventarier har under 2006 inköpts till ett sam-
manlagt bruttovärde av 6�,7 MKR.  Av investeringarna 
avsåg 57,0 MKR investering i Öresundståg.  Avskrivningar 
enligt plan har under året gjorts med 2,6 MKR.

Statsbidrag
�5,� MKR har erhållits i statsbidrag till Öresundståg. Stats-
bidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar inklusive han-
dikappanpassning har under året erhållits med 0,� MKR. 
Under året har 0,5 MKR utbetalats till de kommuner som 
redovisat utförda åtgärder (väderskydd, förändringar i 
gaturummet etc.). Flera åtgärder pågår och ersättning till 
kommunerna betalas ut efterhand som projekten färdig-
ställs och objekten slutredovisas.

�,5 MKR har tagits i anspråk för egna investeringar av-
seende hållplatsutrop i fordonen.
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Övrig trafik
42%

Växjö Lokaltrafik
10%

Landsbygd
38%

Övrigt
42%

Medlemsbidrag
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Tätortskort pris
2002– 2006, kr

Länskort pris
2002– 2006, kr

Enzonsbiljett pris, vuxen
2002– 2006, kr

Försäljning av sommarkort
2002– 2006, antal sålda kort

Taxa
Taxan 
Under 200� gjordes en större taxeutredning. Ett antal 
förändringar i taxesystemet beslutades. Förändringarna 
genomfördes den � januari 2005.

Inga ytterligare förändringar genomfördes 2006 för-
utom att ett femzonskort infördes.

Följande taxor tillämpades under 2006 för de vanligas-
te biljettslagen, samtliga angivna priser är inklusive moms:

Landsbygdstrafik
Trezonskort 550:-
Femzonskort 650:-
Länskort  750:-
Länskort med tågtillägg � 050:-
Sommarkort (Trezonskort) 825:-
Sommarkort (Femzonskort) 975:-
Sommarkort med länsgiltighet (buss) � �25:-
Sommarkort med länsgiltighet (buss+tåg) � 575:-
Rabattkort 20 % från 200:-
Enkelbiljett vuxen, � zon 20:-
Enkelbiljett vuxen, �0 zoner 92:-
Enkelbiljett ungdom, � zon ��:-
Enkelbiljett ungdom, �0 zoner 6�:-
Enkelbiljett skolungdom, � zon �0:-
Enkelbiljett skolungdom, �0 zoner �6:-

Växjö lokaltrafik
Tätortskort �00:-
Sommarkort med tätortsgiltighet 600:-
Enkelbiljett, vuxen 20:-
Enkelbiljett, ungdom ��:-
Enkelbiljett, skolungdom �0:- 
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Sålda periodkort
2002– 2006, antal sålda kort

Antal resor totalt
2002– 2006, miljoner resor

Fördelning antal periodkort 
2006, landsbygdstrafik

Resande
Resande
Resandet för 2006 uppgick totalt till ca 7,5 miljoner resor 
vilket var 2,7 % högre än 2005. Ökningen var störst i Växjö 
lokaltrafik där resandet ökade med 5,7 %.

Resandet var följande för de olika trafikslagen  
i antal tusen resor:

Landsbygdstrafik � �65

Tågtrafik länskort 2��

Växjö lokaltrafik 2 ��2

Ljungby lokaltrafik 7

Älmhults lokaltrafik �

Abonnerad trafik � �55

Serviceresor 260

Linnéan 2

Summa 7 536

Under 2006 var genomsnittsanvändningen följande för 
respektive typ av �0-dagars periodkort:

Resor per period

Tätortskort �8

Länskort �7

5-zonskort �9

�-zonskort �6

Personkilometer
Under 2006 har resandet mätt i personkilometer  
varit följande:

Antal miljoner personkilometer

Landsbygdstrafik 89,�

Abonnerad skolskjuts 27,�

Växjö lokaltrafik �2,7

Tågtrafik ��,0

(periodkortsresor)

Serviceresor 5,5

(inkl kompletteringstrafikresor)

Linnéan 0,�

Övrig tätortstrafik 0,�

Summa 148,8

Antal personkilometer ökade med 2,� % mellan 2005  
och 2006. 

Antal personkilometer ökade för landsbygdstrafik, 
Växjö lokaltrafik, abonnerad skolskjuts samt för period-
kortsresor på tåg.
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Tåg
Öresundståg 1
Öresundståg � hade en bruttokostnad 
2006 på �,� MKR i enlighet med bud-
get. �,7 MKR togs i anspråk ur tågfon-
den som därmed är tömd.

Nuvarande avtal med SJ gäller till 
juni 2008.

Öresundståg 2
Öresundståg 2 beställdes under 200� 
och togs i drift i augusti 2006. Bruttoin-
vesteringen uppgick till 70,2 MKR varav 
�5,� MKR erhölls i statsbidrag.

Ett tvåårigt avtal för perioden juni 
2006–juni 2008 har tecknats med SJ.

Ersättning för  
InterCity-tåg
Under våren 2006 hade Länstrafiken 
kostnader för ersättning av InterCity-
tåg med 875 tkr.

Kostnaderna för ersättningstrafiken 
upphörde i samband med att Öre-
sundståg 2 togs i drift.

Krösatågen
Den 2� mars 2005 försattes den 
tidigare entreprenören BK Tåg AB i 
konkurs. 

Från och med den 28 april 2005 
övertog Merresor i Sverige AB trafi-
keringsavtalet. Optionen i det gällande 
trafikeringsavtalet har utlysts. Avtalet är 
därför förlängt i tre år till juni 20�0.

Framtida trafik Kust ti l l 
Kust-banan/Öresundståg
Rikstrafiken utlyste under 2006 ett 
års option med SJ om förlängning av 
nuvarande avtal till juni 2008.
Under 2006 har Rikstrafiken fört 
diskussioner med berörda trafikhuvud-
män och SJ om den fortsatta trafike-
ringen efter juni 2008. Trafiken på  
Kust till Kust-banan mellan Kalmar/
Karlskrona – Alvesta, är starkt inte-
grerad med Öresundstågtrafiken. 
Fordonen körs i multipel vid ett antal 
avgångar från/till Alvesta/Emmaboda.

Komplexiteten i trafiken har utgjort 
ett hinder vid förhandlingarna mellan 
Rikstrafiken/Trafikhuvudmännen och SJ. 
Från SJ:s sida hävdar man att ett avtal 
avseende biljettkostnader för SJ-biljet-
ter inom Skåne, måste vara klart innan 
man kan lämna ett pris för Kust till 
Kust-banan. Avtalet bygger på att SJ ska 
betala Skånetrafiken X antal kronor 
för varje SJ-resenär man transporterar 
inom Skåne.

Om detta priset avsevärt skiljer 
sig från dagens avtal, har SJ för avsikt 
att belasta övriga trafikhuvudmän för 
kostnaden på sträckan Kalmar/Karls-
krona-länsgräns Skåne/Alvesta. Hur 
stor den eventuella kostnaden skulle 
bli är svårt att säga.

Ett gemensamt tågsystem diskute-
ras mellan berörda trafikhuvudmän 
i södra Sverige. Skånetrafiken räknar 

med att upphandlingen för Öresunds-
tågtrafiken kommer att vara klar i juni 
2007. Därefter kommer förhandlingar 
att upptas med SJ, både avseende 
kopplingen till Öresund från länsgräns 
Skåne samt Kust till Kust-banan.

Länstrafiken Kronoberg är med som 
option i Skånetrafikens upphandling av 
Öresundståg. Detta innebär att avrop 
kan ske om trafikeringsrätten erhålls.

Trafikhuvudmännen har återigen 
ansökt om gemensam trafikeringsrätt, 
för vår del innebär detta sträckan 
Malmö–Alvesta. SIKA har fått regering-
ens uppdrag att avlägga en rapport om 
sin syn på saken. Rapporten ska vara 
inlämnad i april 2007. Berörda trafikhu-
vudmän kommer att träffa SIKA i mars 
2007.

Efter beslut i respektive kommun 
och landstingsstyrelse, har Länstrafiken 
blivit aktieägare i vagnbolaget AB Tran-
sitio samt beställt fordon till trafiken på 
Kust till Kust-banan.

Fordonen kommer att levereras till 
trafikstart juni 2008. 

AB Transitio
Länstrafiken Kronoberg gick 2006 in 
som delägare i AB Transitio genom att 
förvärva � 000 aktier för totalt �00 tkr.

AB Transitio är ett vagnbolag som 
ägs av ett antal trafikhuvudmän i Sve-
rige. AB Transitio köper in fordon som 
sedan hyrs ut till trafikhuvudmännen.
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Övrigt
Serviceresor
Under 2006 administrerades 259 700 resor, en ökning 
med �,5 % från 2005. Av resorna avsåg 7 700 resor kom-
pletteringstrafik, ��� 900 resor färdtjänst och �08 �00 re-
sor sjukresor.

Sjukresor i kollektivtrafiken
Från och med den � januari �999 åker sjukresenärer utan 
avgift i den ordinarie kollektivtrafiken mot uppvisande av 
kallelse/kvitto etc. 

Under 2006 utfördes 59 900 sådana sjukresor i kol-
lektivtrafiken, en minskning från 2005 med � 800 resor 
(- 2,9 %).

Härtill kommer de resor där resenären erlagt full 
avgift på bussen för att sedan få avdrag för bussbiljetten i 
vården. Detta inträffar när resenären saknar kallelse/kvitto 
eller inte vill visa kallelsen/kvittot. Dessa resor saknas i 

statistiken.

Färdtjänstresor i Växjö lokaltrafik
Under 2006 har Växjö kommun haft ett bussprojekt för 
särskild kollektivtrafik. Projektet har inneburit att färd-
tjänstberättigade har kunnat resa i Växjö lokaltrafik utan 
avgift för resenären. 

Sammanlagt �6 700 sådana resor utfördes i Växjö 
lokaltrafik.
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Resultaträkning (tkr)
Verksamhetens intäkter  2006   2005

Trafikintäkter, Not � �85 0�6  �67 0�� 

Godsintäkter  2 087  2 �0� 

Serviceresor  5� 75�  50 5�5 

Sjukreseadministration  2 6��  2 8�9 

Övriga intäkter  �9  ��

Medlemsbidrag, Not 2 �08 598  97 �00

Summa verksamhetsintäkter  353 164  320 239   

Verksamhetens kostnader

Trafikkostnader  265 0�0  2�5 52�

Godskostnader  � 955  � 8�7    

Serviceresor  5� 578  50 27�

Sjukreseadministration  2 6�8  2 826 

Centrala trafikkostnader  2 785  2 7�9 

Centrala administrativa kostnader  �8 �57  �7 055

Summa verksamhetskostnader  345 443  320 212  

Verksamhetens resultat före avskrivningar + 7 721  + 27  
Avskrivningar  - 2 629  - 9�9

Finansiella intäkter  9�7  850 

Finansiella kostnader  - � 005  - �88

Resultat före bokslutsdispositioner + 5 004  - 230 

Bokslutsdispositioner
Fondförändring Not � och � - 5 00�  2�0 

Årets resultat  0 0 
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Balansräkning (tkr)
Tillgångar  2006-12-31 2005-12-31

Anläggningstil lgångar

Maskiner och inventarier,  Not 5 �9 200  �6 767 

Aktier och andelar  �8� 8� 

Summa Anläggningstillgångar  39 381 16 848 

Omsättningstil lgångar

Varulager  8� �5� 

Kundfordringar Not 6 �0 6�7 22 8�� 

Övriga fordringar  � 695 � 980 

Förutbetalda kostnader och  �6 27� �� �68 

upplupna intäkter Not 7   

Kortfristiga placeringar  0 �5 0�� 

Kassa och bank  2� �2� 8 2�� 

Summa Omsättningstillgångar  70 090 61 390 

Summa Tillgångar  109 471 78 238 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital

Andra fonder Not � och � 29 ��7 2� ��2 

Årets resultat  0 0 

Summa Eget kapital  29 317 24 312 

Avsättningar

Avsättningar för pensioner  0 � 077 

Summa avsättningar  0 1 077	
Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut  �� 670 �0 000 

Summa långfristiga skulder  33 670 10 000 

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut  � ��0 0 

Förskott från kunder  5 75� 5 9�0 

Leverantörsskulder  � 066 2 ��� 

Avräkning medlemmar  500 500 

Övriga skulder  �28 �29 

Upplupna kostnader och   
förutbetalda intäkter Not 8 �5 �26 �� 7�9 

Summa kortfristiga skulder  46 484 42 849 

Summa eget kapital och skulder  109 471 78 238 

Några ställda panter och ansvarsförbindelser finns inte.
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Kassaflödesanalys enligt indirekt metod (tkr)
Den löpande verksamheten 2006 2005

Resultat efter finansiella poster 5 00� - 2�0 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. � 55� 8�� 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 6 557 614 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	 	
Minskning/ökning av varulager 72  �� 

Minskning/ökning av fordringar - �0 606  70� 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder � 6�5 � 2�8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 342 2 568

Investeringsverksamheten

Ökning/minskning av materiella tillgångar - 25 062 - 2 97�

Ökning/minskning av finansiella tillgångar - �00 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 25 162 - 2 971

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 38 063 0

Amortering av skuld - �� �9�  0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 670 0

Årets kassaflöde - 1 834 - 403

Likvida medel vid årets början 23 258 23 661

Likvida medel vid årets slut 21 424 23 258
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Bokslutskommentarer
Värderings- och redovisningsprinciper
Värdering av tillgångar och skulder :  
Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta (LVP).  
Varulager har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för inkurans (� %).  
Inventarier har värderats till anskaffningsvärde minskat med planenliga avskrivningar.  
Skulder har upptagits till det faktiska eller beräknade värdet av kända skulder.

Avskrivningsprinciper:
Planenliga avskrivningar på inventarier har skett med 20 % av anskaffningsvärdet förutom datorer  
där avskrivning har skett med ��,� %, samt Öresundståg där avskrivning har skett med � %.  
Fastställd gräns för inventarier av mindre värde har varit �0 000 kronor exklusive moms.

Personal 2006 2005 

Genomsnittligt antal anställda:  �5,2 ��,6

Kvinnor 22,0 2�,� 

Män ��,2 �2,� 

Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse:

Kvinnor 7 7

Män � �

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen: 

Kvinnor � �

Män � �

Löner:

VD och förtroendevalda � �56 tkr � �6� tkr 

Övrig personal �0 26� tkr 9 50� tkr 

Sociala avgifter och pensionskostnader � 7�8 tkr � 726 tkr  
– varav pensionskostnad nuvarande VD �27 tkr �60 tkr 

– varav pensionskostnad tidigare VD �6 tkr 97 tkr

Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent) 2006 2005 

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden �,�0 % �,86 % 

Total sjukfrånvaro exklusive långtidssjukskrivna �,9� % �,80 % 

Andel av total sjukfrånvaro som har varat i 60 dagar eller mer 57,�5 % 58,�� % 

Sjukfrånvaro för kvinnor i förhållande till den sammanlagda  
ordinarie arbetstiden för kvinnor 6,70 % �,27 % 

Sjukfrånvaro för män i förhållanden till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden för män 0,25 % �,�2 % 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den 
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen �,�0 % 2,2� % 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen �0–�9 år i förhållande till den  
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 6,26 % 5,�5 %

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den  
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen �,65 % 2,80 %

Andel ej sjukfrånvarande (andel anställda som inte haft någon sjukdag) �5,8� % ��,90 %  
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Not 1, Trafikintäkter
Trafikintäkterna, �85 0�6 tkr, fördelar sig enligt följande:

Landsbygdsintäkter 2006 2005

Periodkort �7 559 �7 9�6 

Rabattkort 6 707 6 68�

Enkelbiljetter �8 069 �7 009

Gymnasieelever �5 702 �� 585 

Grundskoleelever 6 �88 6 68� 

Övriga intäkter 7 606 2 �07 

Summa 72 131 65 201  

Växjö lokaltrafiks intäkter

Periodkort 5 656 5 057 

Rabattkort � 6�2 � 789 

Enkelbiljetter �� �27 �� 059 

Gymnasieelever � �60 7�6 

Grundskoleelever 265 �57 

Övriga intäkter �25 8�

Summa 22 945 21 889 

Abonnerade transporter 83 030 73 307 

Övriga intäkter 6 940 6 614 

Summa 185 046 167 011 

Not 2, Medlemsbidrag, tkr
Medlemsbidraget för 2006 uppgår till �08 598 tkr.

    Reglering av För jämf.
Medlem Bidrag -06  Prel erlagt -06 -06 års medl.bidrag bidrag -05 

Växjö kommun 28 857  28 857 0 2� 9�0

Alvesta kommun 6 696  6 696 0 6 202 

Lessebo kommun 2 �2�  2 �2� 0 � 89�

Ljungby kommun 7 ���  7 ��� 0 6 8�2

Markaryds kommun � 56�  � 56� 0 � �8�

Tingsryds kommun � 29�  � 29� 0 � 02�

Uppvidinge kommun � 228  � 228 0 � 777 

Älmhults kommun � �0�  � �0� 0 � ���

Landstinget 5� 025  5� 025 0 �5 966

Summa 108 598  108 598 0 97 400
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Fördelningsgrunden för medlemsbidragen är huvudsakligen trafikproduktionen i respektive kommun, vilken är följande 
(tusen vagnkilometer, vkm). Abonnerade transporter ingår ej i fördelningsgrunden.

Kommun Landsbygd trp Abonnerad trp Tätortstrafik  Komp.traf Total prod
 vkm vkm vkm  vkm vkm

Växjö 2 967 � 855 � 56�  �8 6 �0�

Alvesta � 08� 7�� -  5� � 850

Lessebo ��0 - -  2 ��2

Ljungby � 228 790 �8  �9 2 085

Markaryd  256 ��� -  9 �08

Tingsryd 575 68� -  �0 � 286

Uppvidinge 79� ��6 -  7 � 2�7

Älmhult �88 �00 �2  �� 7��

Gränsöverskridande �82 - -  - �82

Summa 8 083 4 928 1 624  183 14 818

Not 3, Fonder, tkr

Posten avser följande:   Ingående    Förändring  Utgående
   fond    2006  fond 

Fond för tågtrafik   � 680     - � 680  0

Handikappanpassad kollektivtrafik   � 500     + � 500  � 000

Marknadsföringsåtgärder, nytt biljettsystem   � 000     + 500  � 500

Fond för ökade trafikkostnader   6 000     + � 500  7 500

Fond för tungt underhåll, Öresundståg   0    + � 500  � 500

Summa   10 180    + 3 320  13 500 
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Not 4, Driftfond, tkr
 Ingående fond Förändring Utgående fond   
  2006 

Driftfond �� ��� + � 68� �5 8�7 

Medlemmarnas andelar av driftfonden är följande:

 Ingående Förändring Utgående
 andel 2006 andel

Växjö 8�5 + 5�2 � ��7

Alvesta � �25 + 68 � �9�

Lessebo 525  - ��0 �85

Ljungby 7�� + ��� 822

Markaryd 7�2  + �� 785

Tingsryd 705 + �9 72�

Uppvidinge �59 - 5� �05

Älmhult � 522  + �88 2 0�0

Landstinget 7 �29 + 6�7 7 9�6

Summa 14 133 + 1 684 15 817

Not 5, Maskiner och inventarier, tkr
Maskiner och inventarier  2006 12 31 2005 12 31

Ackumulerat anskaffningsvärde  �0� 90� �� 9��   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  - �� 970 - �2 8��   

Ianspråktagande statsbidrag  - 50 7�� - �� ���  
Planenligt restvärde  39 200 16 767 

Not 6, Kundfordringar
Kundfordran avseende medlemsbidrag för januari och februari 2007 har exkluderats.

Not 7, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter,tkr
Posten består av följande:   
  2006 12 31 2005 12 31

Förutbetalda kostnader  60� � 202

Upplupna intäkter  �5 672 �� 966

Summa  16 273 13 168

 Not 8, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, tkr
Posten består av följande:	
  2006 12 31 2005 12 31

Upplupna kostnader    �� 58� �� 207

Förutbetalda intäkter  7�� 2 5�2  

Summa  35 326 33 749 
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Budgetavräkning (tkr)
Utfallet för 2006 jämfört med budget har varit följande:

  Utfall Budget Avvikelse
Landsbygdstrafik Intäkter 72 ��� 67 276 +� 855 

 Kostnader - ��2 ��� -�28 �9� - � 7�� 

Växjö lokaltrafik Intäkter 22 9�5  2� 962 + 98�

 Kostnader - �5 95� - �6 �22 + �69 

Ljungby tätortstrafik Intäkter �25 �80 - 55

 Kostnader - 9�7 - � �65 + 2�8

Älmhults tätortstrafik Intäkter �0 20 - �0

 Kostnader - �7� - 2�7 + 6�

Kompletteringstrafik Intäkter �98 225 - 27

 Kostnader - � 98� - 2 �00 + ��9

Abonnerade Transporter Intäkter 8� 0�0 88 700 - 5 670

 Kostnader - 82 2�0  - 88 700 + 6 �90

Serviceresor Intäkter 5� 75� 5� 650 + �0�

 Kostnader - 5� 75� - 5� 650 - �0�

Sjukreseadministration Intäkter 2 6�� � �00 - 657

 Kostnader - 2 6�� -� �00 + 657

Gods Intäkter 2 087 2 550 - �6�

 Kostnader - � 972 - 2 �00 + �28

Länskorts giltighet på tåg Intäkter 6 607 5 �00 + � 207

 Kostnader - 5 52� - 5 �00 - �2�

Krösatågen Intäkter 0 0 0

 Kostnader - �00 - �00 0

Öresundståg 1 Intäkter 0 0 0

 Kostnader - � ��0 - � ��0  0

Öresundståg 2 Intäkter 0 0 0

 Kostnader - � 9�5 - � �59 + ���

Ersättning Intercitytåg Intäkter 0 0 0

 Kostnader - 875 - 875 0

Trafikunderskott  - 82 278 - 87 366 + 5 088
Förtroendevaldas kostnader  - 820 - � 060 + 2�0
Personalkostnader  - �0 �72 - �0 ��2 + 260
Administrativa kostnader  - � 20� - � 050 - �5�
Trafikadministration  - � 26� - � �80 + 9�9
Information & Marknadsföring  - � 907 - � 820 - 87
Utredningsuppdrag  - 908 - � 000 + 92
Gemensamma intäkter   �9 �0  + 9
Ränteintäkter  9�7 600 + ��7
Underskott Exklusive Reservationsförändring - 103 594 - 110 278  6 684
Reservationsförändring  - 5 004 + 1 680 - 6 684
Underskott/medlemsbidrag  - 108 598 - 108 598 0
Omslutning  349 077 355 171 - 6 094
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Växjö 2007-04-04
Styrelsen för Regionförbundet södra Småland  

Organisationsnummer 222 000-0372

 Marie-Louise Hilmersson, ordf Bengt Germundsson Bo Frank

 ClasGöran Carlssson Monica Haider Charlotta Svanberg

 Suzanne Frank Anna Fransson Arne Karlsson

 Monica Widnemark Margareta Schlee Robert Olesen

 Paul Johansson Carin Högstedt Gunnar Nordmark

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avlämnats, 

2007-04-05

 Jan Sahlin Jan-Erik Björkman Lars-Erik Gustafsson 



2� 25

Revisionsberättelse
Länstrafiken Kronoberg Organisationsnummer 222 000-0372

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna, samt styrelsens  
och verkställande direktörens förvaltning för år 2006. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bifogas rapporten som KPMG,  

revisorernas sakkunniga biträde, avlämnat till oss under verksamhetsåret. 
Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, att styrelsens ledamöter  

och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Växjö 2007-04-05

 Jan Sahlin Jan-Erik Björkman Lars-Erik Gustafsson
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Fem år i sammandrag
– omslutningen uppgick till ��9,� MKR, en ökning med 8,6 %
– medlemsbidraget uppgick till �08,6 MKR en ökning med ��,2 MKR
– 7,5 miljoner resor gjordes, en ökning från 2005 med 2,7 %

Fem år i sammandrag 2006 2005 2004 2003 2002 
Omslutning, tkr �) ��9 077 �2� ��9 299 9�� 277 2�9 27� 268

Medlemsbidrag, tkr �08 598 97 �00 76 962 7� 720 7� 997

Medlemsbidrag, % 2) �� �0 26 27 26

Produktion, tusen vkm �) �� 8�8 �� 6�� �5 00� �� 9�� �� 762 

därav landsbygdstrafik 8 08� 8 07� 8 ��9 8 266 8 �55 

därav Växjö lokaltrafik � 56� � 58� � 529 � �98 � �9�  

Antal resande, milj �)  7,5 7,� 7,� 7,5 7,6 

därav landsbygdstrafik �,� �,� �,� �,� �,�

därav Växjö lokaltrafik 2,� 2,2 2,� 2,� 2,� 

Antal personkilometer, milj km  ��8,8 ��5,5 ��5,� ��2,7 ���,6

Täckningsgrad % 5)     
i landsbygdstrafik 55 5� 56 57 55

i Växjö lokaltrafik 6� 6� 7� 76 78

Länskortspris (inkl moms)  750 750 6�0 580 550 

VL-kort pris (inkl moms)  �00 �00 �00 �60 ��0  

Antal resor/invånare totalt �2 �� �2 �2 ��

Antal resor/invånare i landsbygd 27 27 27 27 28

Antal resor/invånare i Växjö lokaltrafik �� �9 �� �� �6 

Medlemsbidrag/invånare, kr 605 5�6 ��2 �2� �07

Medlemsbidrag/resa ��,�� ��,28 �0,�5 �0,0� 9,��  

�) Omslutning = Verksamhetens totala kostnader
2) Medlemsbidragets andel av omslutningen
�) Exklusive serviceresor
�) Inklusive serviceresor 
5) Täckningsgrad = trafikintäkternas andel av trafikkostnaderna
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Länstrafikens organisation 2006

Entreprenörer 2006-12-31

Utöver dessa 5� företag tillkommer angränsande läns entreprenörer (vid gränsöverskridande trafik).

Förbundsfullmäktige
�5 ordinarie ledamöter
�5 suppleanter

Förbundsstyrelsen
�� ordinarie ledamöter
�� suppleanter

Personal
�5,2 genomsnittligt anställda

Revisorer
� ordinarie revisorer
� suppleanter

Arbetsutskott
� ordinarie ledamöter
� suppleanter

Förbundsstyrelse
Ordinarie ledamöter
Marie-Louise Hilmersson, Älmeboda 
Roland Nyberg, Klavreström
Per Österberg, Växjö 
Agneta Eriksson, Växjö 
Ros-Marie Jönsson Neckö, Markaryd
Jörgen Johansson, Markaryd
Ann-Charlotte Wiesel, Ljungby
Birgitta Skoglund, Växjö
Monica Haider, Diö
Monica Widnemark, Kosta
Paul Johansson, Linneryd

Ledningsgrupp
Thomas Nilsson, VD
Ulf Petersson, ekonomichef 
Clas Carlsson, planeringschef
Julija Markensten, marknadschef

Arbetsutskott
Marie-Louise Hilmersson, ordf
Roland Nyberg, �:e vice ordf
Per Österberg, 2:e vice ordf

Revisorer
Jan Sahlin
Jan-Erik Björkman
Lars-Erik Gustafsson

Alvesta Taxi AB
Annettes Taxi
Bergkvarabuss AB
Beställningscentralen i Kronoberg AB
Bo Johansson Trafik
BOJS Alltjänst AB
Braås Taxi AB
Byholma Taxi och Busstrafik AB
Bönas Buss och Taxi AB
Dacke Trafik AB
Flexbuss AB
Geras Taxi & Data AB
Gerts Busstrafik AB
G & H Petterssons Taxi AB
Grimslövsbuss AB
Hallabro Buss AB
Håkans Trafik
Hässlebergs Buss AB

Jörgen Karlsson
Lagans Taxi
Lammhults Taxi AB
Lars-Erik Anderssons Taxi
Lönashults Taxi AB
Markaryds Taxi AB
Mjäla Buss AB
M & M Sjöstens Taxi AB
Moheda Buss AB
Norrhults Taxi & Buss AB
Palms Busstrafik AB
Ramkvillabuss AB
Roggans Buss AB
Rydaholms Bilstation AB
Ryssbybygdens Buss AB
Stefan Jaredsson
Taxi � Sunnerbo AB
Taxi Björnalycke AB

Taxi Hermansson
Taxi-Kenth i Knäred AB
Taxi Kurir Växjö AB
Taxi Ljungby AB 
Taxi Tingsryd AB
Tingsryds Busstrafik AB
TK Trafik
Top Cabino HB
Veolia Transport AB
Vrå Taxi
Växjö Limousine & Taxi AB
Yngves Buss
Åseda Trafik AB
Älmhultsbygdens Taxi AB
Älmeboda Taxi AB
Örbo Busstrafik
Östra Torsås Taxi AB
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Länstrafiken Kronoberg
Telefon, kansli 0�70-72 75 50

Fax 0�70-��7 60

Postadress Sandgärdsgatan 28 A, �52 �0  Växjö

Besöksadress kansli Sandgärdsgatan 28 A

Besöksadress Trafikupplysning Växjö Resecentrum, Norra Järnvägsgatan

Besöksadress Serviceresor Sandgärdsgatan 26 B

Trafikupplysningen 0771-76 70 76 www.lanstrafikenkron.se
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