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§ 17 

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan med Anders 
Anderssons (KD) förslag till tillägg. 

Förslag 
Anders Andersson (KD) föreslår att följande fråga läggs till 
föredragningslistan: 

- Eventuella utökade skyddsåtgärder mot smittspridning av covid-19 i 
kollektivtrafiken.
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§ 18 

Val av justerare 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden utser Eddie Forsman (M) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll.
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§ 19 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 

Resandestatistik 2020 
Statistik över resande med allmänna kommunikationer under 2020 redovisas. 
Under 2020 genomfördes sammanlagt drygt 8 600 000 resor, vilket är 23,9 
procent färre än under 2019. Minskningen beror på minskat resande under 
covid-19-pandemin. Resandet har följande fördelning: 

 Antal resor 
2020 

Förändring 
från 2019 

Serviceresor 504 919 -24,5 procent 

Tåg 1 386 005 -30,6 procent 

Stad 3 145 674 -20,1 procent 

Landsbygd 3 563 448 -24,2 procent 

Sammanlagt 8 600 046 -23,9 procent 

Under januari 2021 genomfördes 23 279 anropsstyrda resor, jämfört med 
40 565 för samma period 2020. Minskningen är störst inom färdtjänst, och 
minst inom patientresor. 18 139 anropsstyrda transporter genomfördes under 
januari, jämfört med 25 819 för samma period 2020. Minskningen är störst 
inom färdtjänst, medan antalet patientresor ökat. Den genomsnittliga 
väntetiden för beställning av särskild persontransport var 4 minuter och 45 
sekunder. Den genomsnittliga handläggningstiden för färdtjänst var 5 dagar 
och för riksfärdtjänst 4 dagar. 
Regulariteten på Stångådalsbanan under 2020 var 89,5 procent, vilket är en 
procent bättre än 2019. 630 tåg ställdes in, vilket är 125 fler än 2019. 294 
ställdes in på grund av infrastrukturfel, 292 grund av fordonsfel och övriga 
av andra anledningar. 
Regulariteten på Tjustbanan var 79,2 procent under 2020, vilket är 10 
procent sämre än 2019. 1 146 tåg ställdes in, vilket är 570 tåg fler än 2019. 
982 ställdes in på grund av fordonsfel, 143 på grund av infrastrukturfel och 
övriga av andra orsaker. 

4Comfact Signature Referensnummer: 1045712



Region Kalmar län 
Datum 
2021-02-18 

 
 

Kundnöjdhet inom kollektivtrafiken 2020 

Uppföljning av kundnöjdhet inom kollektivtrafiken i Kalmar län för 2020 
redovisas. Kundnöjdheten görs genom tre mätningar, gällande linjetrafik 
(Kollbar), sjuk- och färdtjänstresor (Anbaro) och handläggning (Hanbaro). 
Under 2020 minskade kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet i 
länet från 14 procent till 9 procent, vilket ska jämföras med en genomsnittlig 
minskning på 11 procent för hela riket. Anledningen är främst minskat 
resande kopplat till pandemin. 
84 procent av de tillfrågade var nöjda med sin senaste resa med Kalmar 
länstrafik, vilket är en av de bättre siffrorna i landet. Även i 
kundnöjdhetsindex är Kalmar länstrafik över genomsnittet för riket. 90 
procent av de tillfrågade anser att kollektivtrafiken i länet är punktlig. 
När det gäller serviceresor var 94 procent nöjda med sin senaste serviceresa 
med Kalmar länstrafik, vilket är 2 procent bättre än både föregående mätning 
och rikssnittet för 2020. 98 procent var nöjda med restiden och resenärerna 
är även mer nöjda med bemötande än tidigare år. Pandemin har inneburit att 
resandet med Kalmar länstrafiks serviceresor minskat, med 40 procent för 
färdtjänst och 12 procent för sjukresor. 81 procent var nöjda med Kalmar 
länstrafiks handläggning av färdtjänst- och riksfärdtjänstresor. 
--- 

Föredragande 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör 
Katharina Seijsing, trafik- och planeringschef 
Henrik Högström, marknadsstrateg 
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§ 20 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 
Ingen aktuell information finns att redovisa. 
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§ 21 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om verksamhetsplan och intern kontroll för 2020 för Kalmar 
länstrafik redovisas. 
Covid-19-pandemin har inneburit att resandet med kollektivtrafiken minskat 
betydligt. Kalmar länstrafiks resultat för 2020 är ett underskott på 122 
miljoner kronor, varav 97 miljoner kronor beror på minskade intäkter. 
Målsättningen om en självfinansieringsgrad på 50 procent kollektivtrafiken 
nåddes inte, utan resultatet blev 40 procent. Samtidigt har inte resenärernas 
nöjdhet med kollektivtrafiken påverkats, utan ligger fortsatt på en hög nivå. 
Verksamhetsplanen och uppföljningen av intern kontroll för 2020 behandlas 
av nämnden under separata ärenden. 
--- 

Föredragande 
Anna Nyström, basenhetschef ekonomiavdelningen 
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§ 22 

Genomgång av dagens beslutsärenden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Christer Holmgren, trafikdirektör, och Lars Lindahl, biträdande 
förvaltningschef, föredrar nämndens ärenden. 
Anna Nyström, basenhetschef ekonomiavdelningen, har föredragit ärendena 
Verksamhetsberättelse 2020 och Intern kontroll 2020 under ärendet God 
ekonomisk hushållning.
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§ 23  Ärendenummer KTN 2021/10 

Verksamhetsberättelse för Kalmar länstrafik 2020 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar redovisningen av verksamhetsberättelse för 
Kalmar länstrafik 2020 till protokollet. 
Verksamhetsberättelsen överlämnas till regionstyrelsen. 

Bakgrund 
Kalmar länstrafik har tagit fram verksamhetsberättelse för 2019. I 
verksamhetsberättelsen beskrivs förvaltningens verksamhet samt uppföljning 
av mål och aktiviteter kopplade till de olika verksamhetsområdena. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2021. 
2. Verksamhetsberättelse för Kalmar länstrafik 2020.
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§ 24  Ärendenummer KTN 2021/11 

Redovisning av intern kontroll 2020, Kalmar länstrafik. 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisning av intern kontroll 2020 för 
Kalmar länstrafik. 

Bakgrund 
Uppföljning av intern kontrollplanen 2019 för Kalmar länstrafik och 
redovisas i bilaga. Sammanfattningsvis framgår följande av rapporten: 

- Årets förvaltningsspecifika granskningar har i stor utsträckning 
präglats av nya avtal, nya IT-system och covid-19. 
Granskningsarbetet har fått ge plats åt utveckling, nya rutiner och 
förändrade arbetsuppgifter. Under 2021 behöver förvaltningen arbeta 
med att beskriva och fastställa rutiner och riktlinjer för utbetalning 
och avstämning av ekonomiska händelser i nya avtal och system. 

- Granskningarna av de regiongemensamma punkterna (personliga 
utlägg, användande av egen bil i tjänsten och avsaknad av 
leverantörsavtal) visar att återkommande informationsinsatser och 
kontroller behövs för att upprätthålla gemensamma rutiner och 
riktlinjer. Arbetet med intern kontroll visar att det i flera fall är en 
fördel med en liten förvaltning och korta beslutsvägar för att 
åstadkomma förändring. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2021. 
2. Rapport över intern kontroll 2020 för Kalmar länstrafik.
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§ 25  Ärendenummer KTN 2021/14 

Tilläggsavtal sommarkort 2021 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner att tilläggsavtal avseende sommarkort 
2021 får tecknas med kommunerna i Kalmar län enligt redovisade 
avtalsvillkor. Kostnaden för sommarkort fastställs till 525 kronor per kort. 
Från och med 2022 sker indexuppräkning på samma sätt som övriga 
biljettprodukter inom Kalmar länstrafik. 
Trafikdirektören får i uppdrag att underteckna avtal för sommarkort 2021. 

Bakgrund 
Kommuner i Kalmar län har de senaste åren efterfrågat möjligheten att köpa 
sommarkort för ungdomar, för att stödja ungdomars möjligheter att resa med 
kollektivtrafiken. Detta hanteras genom att kommunerna erbjudits att köpa 
sommarkort genom ett tillköpsavtal med Kalmar länstrafik. 
Inför sommaren 2021 har kommunerna efterfrågat möjligheten på nytt, 
varför möjligheten att göra tillköp permanentas. En modell för avtal 
redovisas i bilaga. En årlig indexuppräkning föreslås gälla som följer den 
uppräkning som gäller för övriga biljettprodukter inom Kalmar länstrafik.  
Kommunernas pris för sommarkortet 2020 var 510 kr. Efter uppräkning med 
2,5 procent blir priset 525 kronor per kort för 2021. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2021. 
2. Avtalsmall med kommuner i Kalmar län om tillköp av sommarkort 

2021.
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§ 26  Ärendenummer KTN 2020/154 

Motion  - Jämlik och hållbar kollektivtrafik 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta att: 
Regionfullmäktige besvarar motionen En jämlik och hållbar kollektivtrafik 
med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Linda Fleetwood (V) och Lena Granath har lämnat en motion till 
regionfullmäktige med följande förslag: 

- En jämställdhetsanalys ska göras inför utveckling och planering av 
kollektivtrafiken. 

- Det ska vara möjligt att ta med cykel på buss och tåg. 
- Trafiklinjer och närtrafik ska ses över så att alla länets skolungdomar 

har möjlighet att nyttja Fritidskortet. 

Yttrande 

Jämställdhetsanalys inför utveckling och planering av kollektivtrafiken 
Den regionala kollektivtrafikens primära uppgift är att tillgodose resenärers 
behov av arbets- och studiependling samt annat vardagsresande. 
Trafikförsörjningsprogrammet tar emellertid avstamp utifrån de värderingar 
och prioriteringar som formulerats i den regionala utvecklingsstrategin och 
där en jämställd utveckling är en utgångspunkt. I förslaget till nytt 
trafikförsörjningsprogrammet sägs att trafiken ska utvecklas på tre nivåer: 
storregionalt (länsöverskridande), regionalt (knyta samman länets 
kommunhuvudorter) och lokalt (stadstrafik och närtrafik).  
För att de kollektiva resorna ska vara attraktiva behöver de vara snabba och 
ha så gen linjesträckning som möjligt. I stadstrafiken dras busslinjerna så att 
de ska kunna betjäna så stora grupper resenärer som möjligt. Kalmar 
länstrafik har en fortlöpande dialog med länets kommuner rörande såväl 
linjedragning, närtrafikområden som hållplatsers placering och utformning 
för att möta nya och förändrade behov så bra som möjligt. 
Kalmar länstrafik använder ett nationellt statistikverktyg, 
Kollektivtrafikbarometern, som med hög upplösning ger information om 
resenärernas sammansättning avseende ålder och kön. Detta verktyg används 
fortlöpande i arbetet med till exempel målgruppsanalyser, marknadsföring 
och trygghetsfrågor. 
Statistiken visar till exempel att kvinnor överlag använder kollektivtrafiken 
mer än män, med undantag för åldersgruppen 26–44 år där resandet är mera 
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jämställt. I gruppen medelålders och äldre män är det kollektiva resandet 
lägre och kampanjer har riktats särskilt till denna målgrupp. 
I Kollektivtrafikbarometern finns ett stort och mångårigt datamaterial som 
kan ge svar på olika frågor. Kalmar länstrafik använder idag detta material 
för att utveckla och planera kollektivtrafiken och där analyser av 
jämställdheten utgör en naturlig del av arbetet. 
Möjlighet att ta med cykel på buss och i tåg  
Hopfällbara cyklar kan idag tas med som handbagage i bussar, såväl i 
stadstrafiken som i regiontrafiken. I regiontrafikens bussar kan ett begränsat 
antal cyklar tas med på cykelstället bak på bussen. Detta gäller dock inte i 
närtrafiken eller på Kustbussen (linje 500, Kalmar-Karlskrona).  
Reglerna liknar de i övriga landet och grundar sig på säkerhetsfrågor samt att 
rullstolar, barnvagnar och rollatorer bör prioriteras utrymmesmässigt inne i 
fordonen. Fullstora cyklar tillåts därför inte ombord på bussarna. Inför nästa 
upphandling av bussar ska frågan genomlysas. 
Cyklar kan tas med på Öresundstågen och Krösatågen, men inte i 
Kustpilentågen. De nya tåg som upphandlas ska alla kunna transportera 
cyklar. 
Alla ska kunna nyttja Fritidskortet 
Kalmar länstrafik arbetar för att trafikens sammansättning ska ge så god 
samhällsnytta som möjligt och samtidigt nå uppställda ekonomiska mål. Att 
ge länets alla skolungdomar tillgång till busstrafik eller närtrafik som gör det 
möjligt att nyttja fritidskortet oavsett bostadsort är en hög ambitionsnivå, 
särskilt eftersom fritidsaktiviteter ofta bedrivs på kvällar och helger. 
Varje region får bestämma i vilken utsträckning man avser bedriva allmän 
kollektivtrafik. Regionfullmäktige har fastställt kollektivtrafikens 
självförsörjningsgrad i Region Kalmar län till 50 procent. För att ge alla 
skolungdomar den tillgång till buss- eller närtrafik som föreslås i motionen 
skulle trafiken kraftigt behöva utvidgas, inte minst den svaga trafiken med få 
resenärer och låg självfinansieringsgrad. Mot bakgrund av detta är det inte 
ekonomiskt möjligt att genomföra förslaget. 
Föreslås att regionfullmäktige besvarar motionen med redovisat yttrande. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2020. 
2. Motion Jämlik och hållbar kollektivtrafik från Linda Fleetwood (V) 

och Lena Granath.
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§ 27  Ärendenummer KTN 2020/159 

Motion - Ta bort helgbegränsningen på seniorkorten. 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta att: 
Regionfullmäktige besvarar motionen Ta bort helgbegränsningar på 
Seniorkorten med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Martin Kirchberg (SD) och Tomas Trossing (SD) har lämnat en motion till 
regionfullmäktige med förslag att seniorkortets giltighet ska utvidgas till hela 
lördagar, söndagar och helgdagar. Grund för förslaget är att utformningen 
begränsas till klockslagen 09.00–15.00 och 18.00–24.00 samt att en 
förändring kommer bidra till harmonisering med dagens trafikflöden. 

Yttrande 
I Regionplan för 2021–2023, som fastställdes av regionfullmäktige i 
november 2020, ingår införande av ett Seniorkort plus. Införandet 
genomfördes den 1 januari 2021. 
Kortet är giltigt i hela Kalmar län och kan användas mellan klockan 09.00-
15.00 och 18.00-00.00 på vardagar och röda dagar som infaller på måndag-
fredag. Lördag och söndag kan resor ske under hela dygnet. Under perioden 
15 juni-14 augusti utökas kortets giltighet till hela dygnet oavsett veckodag. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen vara besvarad. 

Överläggningar 
1. Ordförande Peter Vretlund (S) föreslår att kollektivtrafiknämnden 

ska lämna följande förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen Ta bort helgbegränsningar på 
Seniorkorten med redovisat yttrande.” 

2. Tomas Trossing (SD) förslår att kollektivtrafiknämnden ska föreslå 
regionfullmäktige att bifalla motionen. 

--- 
Ordförande frågar om kollektivtrafiknämnden beslutar enligt ordförande 
Peter Vretlunds (S) förslag eller Tomas Trossings (SD) förslag. Han finner 
att kollektivtrafiknämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2021. 
2. Motion om att ta bort helgbegränsningar på Seniorkorten från Martin 

Kirchberg (SD) och Tomas Trossing (SD).
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§ 28  Ärendenummer KTN 2020/177 

Trafikförsörjningsprogram 2021–2029 Region Kalmar 
län 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen besluta: 
Regionstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen. 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta: 
Regionfullmäktige antar förslag till trafikförsörjningsprogram för Region 
Kalmar län, 2021–2029. 

Reservationer 
Anders Andersson (KD) och Eddie Forsman (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. 

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. 

Överläggningar 
1. Ordförande Peter Vretlund (S) och Roland Åkesson (C) föreslår att 

kollektivtrafiknämnden ska besluta följande: 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen besluta: 
Regionstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen. 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta: 
Regionfullmäktige antar förslag till trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län, 2021–2029. 
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2. Anders Andersson (KD) föreslår att kollektivtrafiknämnden ska göra 
följande tillägg till ordförande Peter Vretlunds (S) och Roland 
Åkessons (C) förslag: 

a. Att tydliggöra att självfinansieringsgraden för allmän 
kollektivtrafik ska under planeringsperioden vara minst 50 %. 

b. Att närtrafiken utvecklas så att den bättre svarar mot de behov 
som finns inom olika delar av länet, för ökad jämlikhet 
mellan olika kommuner när det gäller service via närtrafik. En 
utredning bör genomföras av hur närtrafiken ska utformas för 
att skapa jämlikhet i länet. 

c. Att verklig länsfärdtjänst införs. Förutom den skyldighet som 
finns för kommuner/regionen när det gäller att tillhandahålla 
färdtjänst inom respektive kommun och den riksfärdtjänst 
som är lagreglerad, behövs en länsfärdtjänst för att skapa 
frihet och mer jämställda villkor för personer med 
funktionsnedsättning. 

--- 
Ordförande frågar först om Anders Anderssons (KD) tilläggsförslag ska 
beslutas samlat eller vart och ett separat. Han finner att de ska beslutas vart 
och ett separat. 
--- 
Ordförande frågar därefter om kollektivtrafiknämnden beslutar enligt 
ordförande Peter Vretlunds (S) och Roland Åkessons (C) förslag. Han finner 
att så är fallet. 
--- 
Ordförande frågar därefter om kollektivtrafiknämnden bifaller eller avslår 
Anders Anderssons (KD) tilläggsförslag a. Han finner att det avslås. 
Omröstning begärs, och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att avslå förslaget röstar ja. 
- Ledamot som röstar för att bifall förslaget röstar nej. 

Omröstningen får följande resultat: 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Anders Andersson (KD)  Nej  

Helen Nilsson (S) Ja   

Roland Åkesson (C) Ja   

Björn Brändewall (L) Ja   

Eddie Forsman (M)  Nej  

Tomas Trossing (SD)   Avstår 

Peter Vretlund (S), ordförande Ja   

Resultat 4 2 1 

Kollektivtrafiknämnden avslår Anders Anderssons (KD) tilläggsförslag a 
med resultatet 4 ja, 2 nej och 1 som avstår. 
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--- 
Ordförande frågar därefter om kollektivtrafiknämnden bifaller eller avslår 
Anders Anderssons (KD) tilläggsförslag b. Han finner att det avslås. 
Omröstning begärs, och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att avslå förslaget röstar ja. 
- Ledamot som röstar för att bifall förslaget röstar nej. 

Omröstningen får följande resultat: 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Anders Andersson (KD)  Nej  

Helen Nilsson (S) Ja   

Roland Åkesson (C) Ja   

Björn Brändewall (L) Ja   

Eddie Forsman (M)  Nej  

Tomas Trossing (SD)   Avstår 

Peter Vretlund (S), ordförande Ja   

Resultat 4 2 1 

Kollektivtrafiknämnden avslår Anders Anderssons (KD) tilläggsförslag b 
med resultatet 4 ja, 2 nej och 1 som avstår. 
--- 
Ordförande frågar till sist om kollektivtrafiknämnden bifaller eller avslår 
Anders Anderssons (KD) tilläggsförslag c. Han finner att det avslås. 
Omröstningen genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att avslå förslaget röstar ja. 
- Ledamot som röstar för att bifall förslaget röstar nej. 

Omröstningen får följande resultat: 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Anders Andersson (KD)  Nej  

Helen Nilsson (S) Ja   

Roland Åkesson (C) Ja   

Björn Brändewall (L) Ja   

Eddie Forsman (M)  Nej  

Tomas Trossing (SD)   Avstår 

Peter Vretlund (S), ordförande Ja   

Resultat 4 2 1 

Kollektivtrafiknämnden avslår Anders Anderssons (KD) tilläggsförslag c 
med resultatet 4 ja, 2 nej och 1 som avstår. 

Reservationer 
Anders Andersson (KD) och Eddie Forsman (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sitt eget förslag. 
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Protokollsanteckning 
Anders Andersson (KD) och Eddie Forsman (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 

”I trafikförsörjningsprogrammet redovisar Region Kalmar län en inriktning för hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna 
nås. Vi har under framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2021–
2029 strävat efter att vara en konstruktiv deltagare i samtalet. I denna 
protokollsanteckning vill vi utöver framförda yrkanden också lämna tre kommentarer 
till beslutet. 

a) Otillräcklig analys av coronapandemins långsiktiga påverkan på kollektivtrafiken 

I trafikförsörjningsprogrammet nämns de kortsiktiga utmaningar som 
coronapandemin har medfört. Det konstateras också att effekterna kan bli 
långsiktiga: ”Effekterna av denna kris kommer att påverka oss på flera sätt 
framöver, både beteendemässigt och ekonomiskt. Detta kommer att få en inverkan 
även på kollektivtrafiken på ett sätt som vi ännu inte kan överblicka.” 

Det görs dock ingen ansats till analys av vad inverkan kan tänkas bli. Vi menar att 
detta är en avgörande brist. Coronapandemin med dess framtvingande av nya 
beteendemönster har pågått så länge att dessa mönster kan förutsättas bli bestående. 
I Region Kalmar läns egen verksamhet, till exempel, har det skett en snabb 
utveckling i riktning mot digitala möten. Många människor har blivit medvetna om 
vinsterna med nya arbetssätt. Vi har svårt att se dessa förändringar rullas tillbaka. 

Detta får direkt påverkan på efterfrågan på kollektivtrafik. I 
trafikförsörjningsprogrammet noteras att knappt häften av vardagsresorna utgjordes 
av resor till och från arbete/studier eller tjänsteresor. Inköpsresor samt resor till 
olika fritidsaktiviteter stod för runt en femtedel av resorna vardera. Det är 
möjligtvis den sistnämnda kategorin som kan tänkas förbli oförändrad av 
coronapandemin. 

Utöver att kraven på social distansering har lett till en snabb utveckling av digitala 
arbetssätt, saknar vi en analys av vad den ökade medvetenheten om smittspridning 
allmänt innebär för kollektivtrafiken. I antologin Omstart för kollektivtrafiken – 
idéer för en hållbar framtid skriver Anders Wretstrand vid Skånetrafiken: ”I 
samband med covid-19 upplevs trängsel i peak-trafik på ett nytt och starkare sätt, 
trots att resandet totalt sett minskat. Det finns skäl att tro att denna förhöjda 
obehagskänsla kommer att vara en kvarstående effekt, även efter att pandemin blåst 
förbi och vaccin finns att tillgå.” 

b) Otillräcklig analys av de ekonomiska konsekvenserna av kraftigt ökat resande 

I trafikförsörjningsprogrammet fastslås ett mål om ökat resande motsvarande 3,5 
procent per år. Detta innebär att det år 2029 väntas göras 4 miljoner fler resor än 
2019. 

Samtidigt har Region Kalmar län idag en anmärkningsvärt hög produktionskostnad 
för kollektivtrafik. År 2019 gjordes 10 590 000 påstigningar till en kostnad på 888 
103 tkr, motsvarande 83,86 kronor per resa. I Kronoberg gjordes 10 612 000 
påstigningar till en kostnad på 627 797 tkr, motsvarande 59,16 kronor per resa. 
Motsvarande tal för Östergötland var 40,35 kronor, Blekinge 54,60 kronor och 
Gotland 67,02 kronor. Ingen annan region hade så höga kostnader i relation till 
antalet påstigningar. 

En ökning på 4 miljoner resor årligen ger vid dagens produktionskostnad ökade 
kostnader på 335,4 miljoner kronor. Även vid en självfinansiering på 50 procent 
innebär detta att kollektivtrafiken ska subventioneras med nästan 170 miljoner 
kronor mer år 2029 än 2019. 

Och även om det i trafikförsörjningsprogrammet slås fast att målet är 50 procents 
självfinansiering, konstaterar vi att det saknas åtgärder för såväl intäktsmaximering 
som kostnadsminimering. 

Mot bakgrund av detta, i kombination med att gällande regionplan saknar mål för 
kollektivtrafikens självfinansiering (50-procentsmålet gäller här bara på lång sikt, 
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oklart hur lång) och den styrande majoriteten har hunnit förbinda sig till 
kostnadsdrivande satsningar utan föregående analys som kan peka på tillräckligt 
resandeunderlag, vill vi i detta sammanhang uttrycka en farhåga om att 
resandemålet i praktiken överordnas självfinansieringsmålet. 

Utöver att detta är olyckligt i sig, finner vi det problematiskt ur demokratiskt 
perspektiv att framtida majoriteter i regionen budgetmässigt binds upp vid beslut 
fattade långt före tillträdet. Ett underskott enligt ovan kommer kraftigt att begränsa 
framtida majoriteters ekonomiska handlingsutrymme. 

c) Otillräcklig analys av ökat resande i relation till demografisk förändring 

Såväl behov av som efterfrågan på kollektivtrafik hänger nära samman med 
befolkningsunderlaget. Vi finner den demografiska analysen i 
trafikförsörjningsprogrammet otillfredsställande. 

Befolkningen i Kalmar län väntas av Statistiska Centralbyrån öka med 4,6 procent 
mellan 2019 och 2030. För att nå målet för resandeutvecklingen på 15 miljoner 
resor år 2029 krävs att antalet resor per individ i befolkningen ökar från 44,8 år 
2019 till 58,4, en ökning av individens resande med drygt 30 procent. 

Därutöver anser vi att analysen på ett tydligare sätt borde ha tagit sin utgångspunkt 
i befolkningens förändrade sammansättning. Ökningen sker inte i alla åldrar. 
Antalet kvinnor i åldern 25–64 var 57 449 år 2020 och väntas vara 57 297 år 2029. 
Antalet män i samma ålder var 60 528 år 2020 och väntas minska till 59 685 år 
2029. Med tanke på att resor till/från arbete samt tjänsteresor är en stor del av det 
resande kollektivtrafiken hanterar, är det inte oväsentligt att befolkningen i 
arbetsför ålder väntas minska under perioden som trafikförsörjningsprogrammet 
omfattar.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2021. 
2. Förslag till trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 2021–

2029. 
3. Samrådsredogörelse Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 

2021–2029.
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§ 29  Ärendenummer KTN 2021/36 

Fråga om eventuella utökade skyddsåtgärder mot 
smittspridning av covid-19 i kollektivtrafiken 

Beslut 
Trafikdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för beslut 
avseende åtgärder för minskad smittspridning vid resande med 
kollektivtrafik inför en tredje våg. 

Bakgrund 
Anders Andersson (KD) ställer fråga om eventuella utökade skyddsåtgärder i 
kollektivtrafiken för att motverka smittspridning av covid-19, efter Västra 
götalandsregionens beslut att rekommendera utökat användande av 
munskydd. 
Trafikdirektören Christer Holmgren informerar att kollektivtrafiknämnden 
inte kan besluta om rekommendationer, utan att det hanteras av 
smittskyddsläkaren i samråd med andra aktörer. 

Förslag 
Ordförande Peter Vretlund (S) föreslår att kollektivtrafiknämnden ska 
besluta följande: 
”Trafikdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för beslut 
avseende åtgärder för minskad smittspridning vid resande med 
kollektivtrafik inför en tredje våg.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt 
ordförandes förslag.
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§ 30 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet. 

Bakgrund 
Följande beslut fattade på delegation anmäls till nämnden: 

1. Yttrande till Trafikverket angående avvikelsemeddelande 1 för JNB 
2022 samt avvikelsemeddelande 5 för JNB 2021 (KTN 2021/17). 

2. Överenskommelse om köp av HVK till OTU motsvarande 
fordonsfördelningen (AB Transitio) (KTN 2021/22). 
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§ 31 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar anmälningsärendena till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärenden anmäls till nämnden: 

1. Synpunkter på artikel "Utredning ger grönt ljus för pendeltåg på 
Stångådalsbanan" i Barometern/OT 2 januari 2021 (KTN 2021/16). 

2. Kallelse till årsstämma för AB Transitio 2021 (KTN 2021/18).
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