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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden
Tid och plats
Beslutande

09:30-12:10, Kalmar länstrafik, Högsby, samt deltagande på distans
Peter Wretlund (S), ordförande
Anders Andersson (KD), vice ordförande, närvarar på distans
Björn Brändewall (L), närvarar på distans
Roland Åkesson (C), närvarar på distans
Helen Nilsson (S), närvarar på distans och ersätter Mattias Adolfson (S)
Eddie Forsman (M), närvarar på distans
Tomas Trossing (SD), närvarar på distans

Ersättare

Per Skogberg (C)
Rebecka Englund (KD), 1-6 §§

Tjänstepersoner

Christer Holmgren, trafikdirektör
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör
Yvonne Aldentun, utredare
Katharina Seijsing, trafik- och planeringschef
Gulistan Ucar, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt

Paragrafer

1-16 §§

Ordförande

Peter Wretlund (S)

Justerare

Anders Andersson (KD)

Sekreterare

Gulistan Ucar

Comfact Signature Referensnummer: 1023771
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§1
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan.

Comfact Signature Referensnummer: 1023771

3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§2
Val av justerare
Beslut
Kollektivtrafiknämnden utser Anders Andersson (KD) att jämte ordföranden
justera protokollet. Protokollet justeras digitalt.

Comfact Signature Referensnummer: 1023771
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§3
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör, informerar om resandestatistik med
allmänna kommunikationer under 2020. Jämförelse sker också med
motsvarande resandestatistik 2019. Information ges även om resandestatistik
för resor med särskilda persontransporter. Jämförelse sker med resor 2018
och 2019. En minskning har skett både vad gäller färdtjänst och
riksfärdtjänst. Sjukresor med servicefordon har ökat under 2020 till följd av
situationen med covid-19. Sjukresor i linjetrafiken har däremot minskat
under 2020, jämförelse sker med motsvarande resor 2016-2019.
Särskilda fordon för transport av personer som misstänks vara eller som är
bekräftat smittade av covid-19 är fortsatt placerade i Kalmar och
Oskarshamn. Information ges om resandestatistik för resor med de särskilda
transporterna.
Arbetsmiljöverket har förlängt beslutet om stängda framdörrar till och med 2
november 2021. Det inväntas besked gällande om en lösning i form av ett
plexiglasskydd placerat mellan förare och resenärer kan godkännas. Kalmar
länstrafik har tidigt haft diskussion om situationen och veckovisa
uppföljningar med trafikföretagen. Trafikföretagen arbetar med olika
lösningar. I dagsläget är målsättningen att ha öppna framdörrar under första
kvartalet 2021.
En utökning har skett av biljettkontroller, där mobila team kontrollerar
fordon varje dag, över hela Kalmar län. Mellan 1 november 2020 och 31
december 2020 har 278 kontrollavgifter utfärdats.
Sedan den 30 december 2020 är det krav på att samtliga förare inom Kalmar
länstrafiks serviceresor ska bära munskydd vid transport av resenärer. Från
och med den 7 januari 2021 rekommenderas resenärer att bära munskydd vid
resa med Kalmar länstrafik under vissa tidpunkter. Uppmaningen gäller alla
personer från gymnasieåldern och uppåt och grundar sig på
Folkhälsomyndighetens rekommendation. I första hand är det den enskilda
individens ansvar att se till att ha munskydd med sig. Kalmar länstrafik delar
inte ut munskydd ombord på fordonen. Resenärer har dock möjlighet att
hämta ut gratis munskydd vid Kalmar länstrafiks kundcenter i Högsby.

Comfact Signature Referensnummer: 1023771

Datum

Region Kalmar län

2021-01-21

Information ges om skadegörelse under 2020. Skadegörelse är
återkommande för Kalmar länstrafik framförallt när det gäller glasrutor i
busskurer runt om i länet. Under 2020 kostade skadegörelsen på busskurerna
över 400 000 kronor för Kalmar länstrafik.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§4
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör, informerar om de olika
anställningsformerna inom verksamheten. För närvarande är det cirka 100
tillsvidareanställda på Kalmar länstrafik.
Statistik för sjukfrånvaro 2020 på Kalmar länstrafik redovisas. Jämförelse
sker också med sjukfrånvaron 2019.

Comfact Signature Referensnummer: 1023771

7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§5
Aktuell status gällande upphandling Krösatåg
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Katharina Seijsing, trafik- och planeringschef, informerar om aktuell status
gällande upphandling av Krösatåg. Nya avtal ska driftsättas. Information ges
om trafikåtagandets innehåll. Befintlig Krösatåg- och Kustpilentrafik
kommer att slås samman och bedrivas som ett trafikåtagande. Underhåll av
samtliga fordon i trafiken kommer att ingå som del av trafikåtagandet. Depån
i Kalmar samt en nybyggd depå i Nässjö ställs till förfogande för underhåll
av samtliga fordon i trafikåtagandet. Fordonsflottan kommer till stora delar
bytas ut mot nybyggda elektriska- samt bimodala fordon under avtalstiden.
Nytt signalsystem (ERTMS) kommer att föras in under avtalstiden.
Trafikstarten är för närvarande beräknad till december 2021. Avtalslängden
är 12 år (inga optionsår). Etableringstiden är 12 månader. Kalmar länstrafik
inväntar besked från förvaltningsrätten, då upphandlingen har överklagats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§6
Genomgång av dagens beslutsärenden
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Christer Holmgren, trafikdirektör, informerar om beslutsärendet gällande
Verksamhetsplan 2021 Trafiknämnd Kalmar länstrafik.
Yvonne Aldentun, utredare, informerar om beslutsärendet gällande
Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 Region Kalmar län.
Katharina Seijsing, trafik- och planeringschef, informerar om beslutsärendet
gällande Uppdrag 19/12 Utreda införande av pendeltågstrafik på
Stångådalsbanan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§7

Ärendenummer KTN 2020/215

Verksamhetsplan 2021 Trafiknämnd Kalmar länstrafik.
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar information om verksamhetsplan 2021 för
Kalmar länstrafik till protokollet.
Bakgrund
Samtliga förvaltningar har i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för
kommande år.
Vision och värdegrund för Kalmar länstrafik är att kollektivtrafiken ska erbjuda
resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska vara ett attraktivt och
naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr
till dörr. Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik

I verksamhetsplanen återfinns mål, aktiviteter och uppdrag som framgår i
Regionplan 2021 och som är kopplade till förvaltningens ansvar.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021
2. Verksamhetsplan 2021 för Kalmar länstrafik
Protokollsutdrag till: regionstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§8

Ärendenummer KTN 2020/177

Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 Region Kalmar
län.
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Kalmar länstrafik har tagit fram ett förslag till nytt regionalt
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2029.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns
behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens
utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val
för hur målen ska kunna nås.
Trafikförsörjningsprogrammet har varit på remiss till länets samtliga
kommuner och andra berörda intressenter. Inkomna synpunkter har bemötts i
samrådsredogörelsen och beaktats i bifogat förslag till nytt
trafikförsörjningsprogram.
Trafikförsörjningsprogrammet kommer att behandlas på länsberedningen för
regionala utvecklingsfrågor den 12 februari för vidare beslut i
kollektivtrafiknämnden den 18 februari, regionstyrelsen den 17 mars och
regionfullmäktige den 15 april 2021.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021
2. Förslag till trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län 2021-2029
3. Samrådsredogörelse Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 20212029.
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11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§9

Ärendenummer KTN 2020/191

Yttrande över Trafikverkets begäran om underlag inför
kommande planrevidering avseende åtgärder som kan
delfinansieras enligt förordning (2009:237) om statlig
medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. Trafikverket
Beslut
Kollektivtrafiknämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på
Trafikverkets begäran om underlag inför kommande planrevidering
avseende åtgärder som kan delfinansieras enligt förordning (2009:237) om
statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Yttrandet överlämnas till Trafikverket.
Bakgrund
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län har beretts möjlighet
att till Trafikverket lämna underlag till kollektivtrafikanläggningar som kan
komma att beaktas i en ny nationell transportplan för perioden 20222033/37.
Inom Trafikverket pågår förberedelser inför arbetet med att ta fram en ny
transportplan. Hittills har regeringen inte lämnat några direktiv för arbetet,
men en viktig del kommer att vara att identifiera nya lämpliga
infrastrukturåtgärder.
Trafikverket gör bedömningen att tiden för att ta fram en nationell
transportplan kommer att vara knapp varför förslag på åtgärder efterfrågas
redan nu.
Yttrande
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region Kalmar län redovisar i
förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2029,
länets behov av kollektivtrafikanläggningar i form av BRT-stationer och
bytespunkter. Trafikförsörjningsprogrammet förväntas antas under våren
2021. De aktuella behov som beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet
tillvaratas i det samlade yttrandet från Region Kalmar läns kring
inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 20222033 och 2022-2037.
Inriktningsunderlaget från Region Kalmar län kommer behandlas i regionala
utvecklingsnämnden för vidare beslut i regionstyrelsens arbetskott.
Mot bakgrund av ovanstående kommer den regionala
kollektivtrafikmyndighetens synpunkter framgå i det regionövergripande
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Datum

2021-01-21

Region Kalmar län

yttrandet kring inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för
perioden 2022-2033 och 2022-2037.

Christer Holmgren
trafikdirektör

Yvonne Aldentun
utredare

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021
2. Begäran om underlag inför kommande planrevidering avseende åtgärder
som kan delfinansieras enligt förordning (2009:237) om statlig
medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Trafikverket
Protokollsutdrag till: Trafikverket
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§ 10

Ärendenummer KTN 2020/212

Yttrande över inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033
och 2022-2037
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar redovisat yttrande gällande
inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 20222033 och 2022-2037.
Bakgrund
Inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022-2033 (2037) är på remiss under perioden 30 oktober 2020 – 29 januari
2021. Region Kalmar län är formell remissinstans.
Den 25 juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett
inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två
alternativa planperioder, 2022–2033 och 2022–2037. Utgångspunkten för
uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska
utvecklas och förvaltas så att det övergripande transportpolitiska målet och
de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med tillhörande etappmål nås.
Ett antal scenarier och beräkningar kring medelstilldelning samt finansiering
av ny stambana (höghastighetsbana) finns även med i uppdraget.
En central fråga är hur klimatmålen kan nås på ett kostnadseffektivt och
hållbart sätt. Trafikverkets analyser visar att en omfattande elektrifiering av
fordonsflottan, ett ökat inslag av biodrivmedel och högre bränslepriser
behövs för att nå målet till 2030.
Trafikverket konstaterar även ett ökande behov av underhåll och gör
bedömningen att hög prioritet för kommande nationell plan bör ligga på
vidmakthållande av befintlig infrastruktur.
Ärendet hanteras i regionala utvecklingsnämnden den 20 januari 2021, för
vidare beslut i regionstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län lyfter i sitt yttrande behoven om ökade medel till
investeringar både till nationella och regional planen. I resonemanget lyfts
behovet av att se över fördelningen av medel mellan storstadsregioner och
landsbygdsregioner och de effekter detta får för möjligheten till utveckling i
Kalmar län. Den låga medelstilldelningen till länsplanerna ger effekt
exempelvis på utbygganden av det regionala vägnätet.
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Datum

Region Kalmar län

2021-01-21

Behovet av upprustning och investeringar kopplade till länets järnvägar samt
beslut om genomförande av ERTMS är avgörande för kommande inköp av
tåg och behöver hanteras omgående av den nationella nivån.
De senaste åren har stora kostnadsfördyringar medföljt statliga investeringar
i infrastrukturen, detta är ett problem som måste hanteras på nationell nivå.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021
2. Region Kalmar läns yttrande på Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037
3. Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden
2022-2033 och 2022-2037, Trafikverket
Protokollsutdrag till: regionstyrelsens arbetsutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§ 11

Ärendenummer KTN 2019/3

Utnämning av nytt Dataskyddsombud
Beslut
Kollektivtrafiknämnden beslutar att Jennie Hagberg, regionjurist, utses till
kollektivtrafiknämndens dataskyddsombud från och med den 1 februari 2021
tills vidare och ersätter därmed Anders Falck.
Bakgrund
Kollektivtrafiknämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter
(personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter underställda
nämnden.
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så
som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs
samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (före
detta Datainspektionen).
Till följd av att nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i
Region Kalmar län, ska nytt dataskyddsombud utses.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021
Protokollsutdrag till: Integritetsskyddsmyndigheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§ 12

Ärendenummer KTN 2021/9

Avgiftsfrihet för vissa sjukresor i samband med
vaccination mot covid-19
Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att Krisledningsnämnden beslutar att
vaccinering mot Covid-19 under pågående pandemivaccinationsinsats 2021
berättigar till avgiftsfri sjukresa, med bil/specialfordon, för invånare i
Kalmar län med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt till invånare i
Kalmar län med LSS-insatser (exklusive i LSS boende).
Kostnaderna finansieras genom statsbidrag för covid-19.
Bakgrund
Krisledningsnämnden har beslutat att vaccination mot covid-19 ska vara
avgiftsfri för invånarna i Kalmar län, detta under pågående
pandemivaccinationsinsats 2021.
I Region Kalmar läns regelverk för sjukresor framkommer att resor för
vaccination som huvudregel inte anordnas och/eller ersätts.
Lagen om resekostnadsersättning för sjukresor öppnar upp för att resor inom
område för vaccination kan omfattas men att det är upp till varje region att
fatta beslut om detta.
Krisledningsnämnden har beslutat om en avgiftsfrihet för vaccination mot
Covid-19 med syfte att uppnå en hög täckningsgrad bland befolkningen. Mot
bakgrund av detta föreslås också att vaccinering mot Covid-19 under
pågående pandemivaccinationsinsats 2021 berättigar till avgiftsfri sjukresa,
med bil/specialfordon, för invånare i Kalmar län med hemtjänst (ej inskrivna
i hemsjukvård) samt till invånare i Kalmar län med LSS-insatser (exklusive i
LSS boende).
Kostnaden för fria sjukresor i samband med Covid-19 vaccineringen
kommer att beräknas senare och finansieras genom statsbidrag.
Beslutet gäller till och med 31 december 2021 eller tills annat beslut fattas.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2021
Protokollsutdrag till: Krisledningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§ 13

Ärendenummer KTN 2020/197

Uppdrag 19/12 - Utreda införande av pendeltågstrafik
på Stångådalsbanan.
Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/12 om
att utreda införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan.
Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta processen med övriga berörda
aktörer.
Bakgrund
Regionfullmäktige har i regionplan 2019 – 2021 gett uppdraget att utreda
införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan. Införande av pendeltågstrafik är ett led i arbetet för att regionen ska lyckas med målet att minska
antalet arbetsmarknadsregioner och skapa en levande landsbygd.
Från och med 2020 har Region Kalmar län intensifierat arbetet med
infrastrukturens utveckling och modernisering både gällande den
grundläggande standarden och att få till en utveckling av infrastrukturen. Det
är framförallt fyra utvecklande objekt som förs fram som mycket viktiga för
banans utveckling och framtid; nytt signalsystem, triangelspår i Berga,
delelektrifiering samt mötesspår Rockneby.
Pendeltågstrafik på Stångådalsbanan är fullt möjligt att införa men kräver ett
antal aktiviteter från berörda aktörer, vilka är regionen, berörda kommuner
samt Trafikverket. Trafiken som idag körs har en regional/interregional prägel
med uppehåll för resandeutbyte vid en ort per kommun. Denna trafik kan med
fördel kompletteras med ett trafiksystem som har en mer lokal prägel, öppen
för resandeutbyte vid mindre orter. Att på en enkelspårig bana köra två
trafikstrukturer med olika trafikrytm är en utmaning vilket kräver
kompletteringar i infrastrukturen. Tillsammans ger dubbla trafiksystem bra
förutsättningar för att uppnå målet att minska antalet arbetsmarknadsregioner
och få till en mer levande landsbygd.
Överläggning
Ordföranden föreslår, med instämmande av Roland Åkesson (C), att
regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/12 om
att utreda införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan samt att följande
tillägg ska göras i förslag till beslut:
”Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta processen med övriga berörda
aktörer”.
Comfact Signature Referensnummer: 1023771

Datum

2021-01-21

Region Kalmar län

Ordföranden frågar om kollektivtrafiknämnden godkänner ordförandens
förslag till beslut. Ordföranden finner att kollektivtrafiknämnden beslutar i
enlighet med ordförandens förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021
2. Slutredovisning av utredningsuppdrag 19/12 - Utreda införande av
Pendeltågstrafik på Stångådalsbanan

Protokollsutdrag till: regionstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§ 14

Ärendenummer KTN 2020/173

Positionspapper infrastruktur Sydsverige
Beslut
Kollektivtrafiknämnden ställer sig bakom Positionspapper för infrastruktur
Sydsverige med de ändringar som styrelsen för Regionsamverkan
Sydsverige gjorde den 3 december 2020.
Bakgrund
Positionspapperet för infrastruktur Sydsverige genomgår en uppdatering och
är i grunden uppbyggt på samma positioner som inför förra
transportplaneringen.
Positionspapperet används som ett gemensamt ställningstagande för Region
Sydsverige och används i påverkansarbetet gentemot Trafikverket och
Regeringen inför kommande ny Nationell transportplan. Positionspapperet
hanterar både specifika frågeställningar som berör den Sydsvenska geografin
och dess behov, men även mer övergripande ställningstaganden kopplade till
processen, planering och medelsfördelning av infrastrukturbudget. De
Sydsvenska positionerna sammanfattas i följande tre punkter:


Interregional och internationell tillgänglighet – färdigställande av
Västkustbanan till dubbelspår i hela sin sträckning och utbyggnad av
nya stambanor som länkar an till befintliga Södra stambanan,
Västkustbanan och anslutande sidobanor samt internationella
kopplingar.



Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar
och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen med
tillväxtmotorer, kärnor och deras omland. Starka stråk genom
Sydsverige som är länkade med sammanbindande tvärförbindelser.



Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad
transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för
näringslivet.

Ärendet behandlades av styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige den 3
december 2020. Där beslöts att göra följande ändringar:


sidan 6 i kartan tillförs en svag järnvägslinje från kust till kust,
liksom en pil för Emmabodabanan, som är en del av kust till kust.



sidan 11, andra spalten, andra punkten ”Uppgradera de banor som
ska anslutas… ...och vidgat resandeunderlag.” Därefter tillkommer:
”Det är särskilt betydelsefullt att utifrån den bristanalys som gjorts
för kust- till kustbanan att säkerställa en nivåhöjning av banan.”

Positionspapperet ska beslutas om av respektive regionfullmäktige.
Comfact Signature Referensnummer: 1023771

Datum

2021-01-21

Region Kalmar län

Regionstyrelsen har hanterat ärendet den 9 december 2020 och föreslog att
regionfullmäktige antar Positionspapper för infrastruktur Sydsverige med de
ändringar som styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige gjorde den 3
december 2020.
Kollektivtrafiknämnden föreslås ställa sig bakom positionspapperet.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021
2. Positionspapper infrastruktur den 3 december 2020
3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 9 december 2020
Protokollsutdrag till: regionfullmäktige
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21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§ 15
Anmälningsärenden
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen om anmälningsärenden till
protokollet.
Bakgrund
Nedanstående handlingar anmäls till kollektivtrafiknämnden för kännedom:
 Protokoll vid AB Transitio styrelsesammanträde nr 164
KTN 2020/194


Protokoll vid AB Transitio styrelsemöte nr 165
KTN 2020/195



AB Transitio Verksamhetsplan 2021
KTN 2020/205



Beslut om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för
minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19
KTN 2020/162



Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg
KTN 2020/208



Protokoll vid styrelsesammanträde nr 166, i AB Transitio
KTN 2020/210



Vägen framåt, prioriteringar för kollektivtrafiken efter
coronapandemin
KTN 2020/207



AB Transitio Engagemangsuppgifter per 2020-12-31
KTN 2021/2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21
Kollektivtrafiknämnden

§ 16
Delegationsbeslut
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Bakgrund
Kollektivtrafiknämnden noterar till protokollet att följande delegationsbeslut
har fattats:


Yttrande gällande ombyggnad av väg 136, Ottenby - Borgholm, delen
Algutsrum - Glömminge i Mörbylånga kommun, Kalmar län
KTN 2020/155



Yttrande gällande utredning angående ny lokalisering av E22 förbi
Bergkvara i Torsås kommun, Kalmar län
KTN 2020/202
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Gulistan Ucar

Titel

Sekreterare

Datum & Tid

2021-01-29 14:33:10 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46725016219)

Identifikations-id

58b706600c4341d9baacfd1172b8e380

Namn

Peter Wretlund

Titel

Ordförande

Datum & Tid

2021-01-29 14:51:29 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46705233885)

Identifikations-id

81ebdfb4e4fe4deebbedbd32c1724eac

Namn

Anders Andersson

Titel

Justerare

Datum & Tid

2021-01-29 16:15:00 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46702498212)

Identifikations-id

2642b16e577d4539bb97cee95744e704
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