SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Kollektivtrafiknämnden
Tid och plats
Beslutande

09:35-13.20, Distansmöte/Kalmar länstrafik, Högsby.
Peter Wretlund (S), ordförande
Anders Andersson (KD), vice ordförande
Mattias Adolfson (S)
Roland Åkesson (C)
Björn Brändewall (L)
Eddie Forsman (M)
Tomas Trossing (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Helen Nilsson (S)
Per Skogberg (C)
Rebecka Englund (KD)

Tjänstepersoner

Christer Holmgren, trafikdirektör
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör
Anna Nyström, basenhetschef ekonomi
Katharina Seijsing, basenhetschef trafikplanering
Yvonne Aldentun, utredare
Johan Jarl, regionsekreterare
Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans,
förutom ordförande.

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

36–48

Ordförande

Peter Wretlund (S)

Justerare

Tomas Trossing (SD)

Sekreterare

Johan Jarl
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Kollektivtrafiknämnden

§ 36
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan.
Bakgrund
Anders Andersson (KD) har ställt skrivelsen Förslag – kostnadsberäkning
för länsfärdtjänst (KTN 2021/55) till kollektivtrafiknämnden. Skrivelsen
anmäls till nämnden och går in i ordinarie ärendeberedning.
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§ 37
Val av justerare
Beslut
Kollektivtrafiknämnden utser Tomas Trossing (SD) att tillsammans med
ordförande justera mötets protokoll.
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Kollektivtrafiknämnden

§ 38
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Uppföljning av följande nyckeltal redovisas:
Skadegörelse

Kostnaderna för skadegörelse har ökat under 2021. I mars månad uppgick
kostnader tillsammans med vidtagna åtgärder till 97 900 kronor, vilket är
knappt 80 000 mer än i januari. Pågående åtgärder är byte till splitterfritt glas
och på sikt installation av belysning i alla busskurer. Skadegörelsen
polisanmäls även.
Kontrollavgifter

Från den 1 mars 2021 återgick biljettkontrollerna till den tidigare avtalade
lägre nivån. Under årets tre första månader utställdes följande antal
kontrollavgifter:
Januari
Februari
Mars

123
201
41

Tillgänglighet telefon

Snittväntetiden till Beställningscentralen under mars 2021 var 11,24 minuter,
vilket ska jämföras med 10.37 minuter i februari och 4,45 minuter i januari.
Antalet samtal var 9 272 i mars, 8 828 i februari och 9 804 i januari.
När det gäller handläggning/myndighetsutövning per telefon hanterades 250
ärenden i mars, 265 i februari och 249 i januari. Väntetiden var i 61 procent
av samtalen mindre än 20 sekunder. 96 procent av alla samtal besvarades
inom 4 minuter.
Handläggning och beslut färdtjänst

Information om inkomna ansökningar om färdtjänst hittills under 2021
redovisas:
Inkomna Bifall Delavslag Avslag Handläggningstid
(dagar)
Januari 135
95
28
8
6 (5,5)
Februari 174
134
27
5
7
Mars
177
111
36
13
7
I snitt har 9 procent av ansökningarna i Kalmar län under perioden 2010–
2020 avslagits, vilket är strax över medel för riket (7 procent).
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19 procent av avslagen i Kalmar län överklagades under samma tidsperiod,
vilket är över medel för riket (12 procent). 89 procent av överklagandena
togs upp av Förvaltningsrätten. I 2 procent av fallen gick domslutet emot
huvudmannen (1 av 41 överklaganden för Kalmar länstrafik), vilket är
detsamma som för riket.
Resande och samåkning Särskilda persontransporter

Under 2021 har 79 613 resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, patientresor och
närtrafik genomförts. Fördelningen var 37 102 med färdtjänst, 34 716 med
patientresor, 7 767 med närtrafik och 28 med riksfärdtjänst. Detta fortsätter
trenden med minskade resurser under covid-19-pandemin.
Samåkning genomfördes vid 31,66 procent av resorna (snitt 1,65
passagerare) i mars, 30 procent i februari och 28,86 i januari.
Undantag för målsättningen om samåkning är patienter inom verksamhet för
dialys och onkologi, samt kunder med stöd av individuell bedömning.
--Föredragande

Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör
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§ 39
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Sjukfrånvaro

Den ackumulerade sjukfrånvaron för januari-mars är 4,09 procent. Frånvaron
är högre bland kvinnor (strax under 5 procent) än män (3 procent). Den
största andelen är korttidsfrånvaro under 60 dagar, och enbart ett fåtal är
långa sjukskrivningar.
Under 2020 var sjukfrånvaron högst i den yngsta åldersgruppen (till och med
29 år), men hittills under 2021 har denna sjunkit betydligt.
Aktuellt inom personalområdet



Årets lönerevision har avslutats i dagarna. De nya lönerna betalas ut i
april.



Rekrytering av sommarjobbare har genomförts inom basenhet
produktion för att ersätta ordinarie medarbetares semesterledigheter.



Ett internt arbete är inlett på förvaltningen för att ta fram rutiner för
en gemensam introduktion för nya medarbetare.



Ett avtal för pool-tjänster är framtaget för förvaltningen. En
medarbetare är tillsatt internt från 1 april och ytterligare en planeras
från sommaren.

--Föredragande

Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör
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§ 40
God ekonomisk hushållning
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Månadsrapport för januari-mars 2021 för Kalmar länstrafik redovisas.
Utfallet är i stort enligt budget för kostnader (förutom vissa osäkra poster,
som redovisas i rapporten). Däremot är intäkterna betydligt mindre än
budget, beroende på den minskade biljettförsäljningen under pandemin. Efter
mars månad var självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken
33 procent, jämfört med målet 50 procent.
--Föredragande

Anna Nyström, basenhetschef ekonomi
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§ 41
Aktuellt från Regionsamverkan Sydsverige
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Sydsvenska prioriteringar infrastruktur

Regionsamverkan Sydsveriges Positionspapper för infrastruktur antogs
under 2020, och framtagande pågår nu av Sydsvenska prioriteringar utifrån
positionspapperet. Information om processen redovisas.
Handlingsplan kollektivtrafik

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige – Förslag till handlingsplan
kollektivtrafik är nu på remiss. Handlingsplanen utgår från
Regionsamverkan Sydsveriges Positionspapper för kollektivtrafik, som
innehåller långsiktiga utvecklingsmål framförallt för restider. Målsättningen
är att förbättra den regionövergripande kollektivtrafiken för att stödja större
arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och ökad tillväxt.
Kollektivtrafiknämnden bereder förslag till svar på remissen under mötet, för
beslut av regionstyrelsens arbetsutskott den 28 april.
--Föredragande

Katharina Seijsing, basenhetschef trafikplanering
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§ 42
Lägesrapport tågfrågor
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Upphandlingen av nya Krösatågsfordon har avslutats. Tillverkare av de nya
tågen blir den spanska tågtillverkaren CAF. Sammantaget omfattar affären
20 eltåg och 9 bimodala tåg, med option på 19 eltåg och 7 bimodala tåg.
Region Kalmar län köper 8 bimodala tåg och 4 elfordon.
--Föredragande

Katharina Seijsing, basenhetschef trafikplanering
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§ 43
Närtrafikens struktur och upplägg
Beslut
Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att göra en kartläggning
och översyn av utbud och regelverk för närtrafikens framtida struktur och
upplägg.
Uppdraget ska redovisas för kollektivtrafiknämnden vid mötet den 8 oktober
2021.
Bakgrund
Två studenter vid Lunds Tekniska Högskola har i ett examensarbete gjort en
kartläggning och analys av närtrafiken i sex sydsvenska regioner. Målet är
att kartläggningen ska fungera som ett kunskapsunderlag för att fortsatt
utveckling av närtrafiken i Sydsverige.
Slutsatserna är bland annat:


Regionerna har olika syften med närtrafiken. Till exempel har
Kalmar och Blekinge mer fokus på utbud och service, medan Halland
och Kronoberg har inriktningen att effektivisera tjänsten och
därigenom begränsa kostnader.



Regionerna samordnar sin närtrafik på ett likartat sätt, men regelverk,
operativa och ekonomiska hinder försvårar också samordningen.



Det upplevs inte finnas någon större samstämmighet mellan
regionerna vad det gäller dokumentering och uppföljning av indata.

Information om närtrafiken i Kalmar län redovisas. I Kalmar läns tolv
kommuner finns idag 73 närtrafikområden fördelat mellan 3–11 områden,
beroende på kommunernas area, topografi och befolkningstäthet.
Trafikutbudet kan nås genom Kalmar länstrafiks reseapplikation samt på
kalmarlanstrafik.se.
Överläggningar
Ordförande Peter Wretlund (S) föreslår att kollektivtrafiknämnden ska
uppdra åt trafikdirektören att göra en kartläggning och översyn av utbud och
regelverk för närtrafikens framtida struktur och upplägg. Uppdraget ska
redovisas för kollektivtrafiknämnden vid mötet den 8 oktober 2021.
--Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt
ordförandes förslag.
---
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Föredragande

Yvonne Aldentun, utredare
Katharina Seijsing, basenhetschef trafikplanering

Comfact Signature Referensnummer:
1090679
11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-22
Kollektivtrafiknämnden

§ 44

Ärendenummer KTN 2021/36

Återredovisning av uppdrag om beslutsordning för
utökade skyddsåtgärder
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar återredovisningen av uppdraget till
protokollet.
Bakgrund
Kollektivtrafiknämnden uppdrog § 29 den 18 februari 2021 till
trafikdirektören att utreda förutsättningarna för beslut avseende åtgärder för
minskad smittspridning vid resande med kollektivtrafik inför en tredje våg.
Återredovisning

Rekommendationer om skyddsåtgärder hanteras av smittskyddsläkaren i
samråd med andra aktörer. Trafikdirektören Christer Holmgren informerar
om diskussioner med Kalmar läns smittskyddsläkare om skyddsåtgärder.
Smittskyddsläkaren har meddelat att från den 1 april 2021 rekommenderas
samtliga personer ombord på fordon i kollektivtrafiken, inklusive förare och
övrig personal ombord, bära munskydd dygnet runt samtliga dagar i veckan.
Kalmar länstrafik har fört dialog med länstrafikens entreprenörer om
distribution av munskydd till förare och övrig personal ombord, samt extra
städning av fordon.
Undersökning av användning av munskydd

Kalmar länstrafik har genomfört en undersökning av användning av
munskydd i kollektivtrafikens fordon mellan 12–16 april. Undersökningen
har gjorts genom frågor i länstrafikens app, och är utifrån det inte fullständig
men ger en hänvisning om nuläget.
58,3 procent uppgav att de använder munskydd vid sin resa. De som inte
använde munskydd angav främst som skäl: Upplevde ingen trängsel (26
procent), Är under 16 år (24 procent), Glömde ta med munskydd (21
procent), Tror inte munskydd hjälper (8 procent) och Har inte råd med
munskydd (7 procent).
--Föredragande

Christer Holmgren, trafikdirektör
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§ 45
Genomgång av ärenden till nämnden
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Christer Holmgren, trafikdirektör, och Lars Lindahl, biträdande
förvaltningschef, föredrar nämndens ärenden.
Anna Nyström, basenhetschef ekonomiavdelningen, har föredragit ärendet
Ekonomirapport mars 2021 under ärendet God ekonomisk hushållning.
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§ 32

Ärendenummer KTN 2021/45

Ekonomirapport mars 2021
Beslut
Kollektivtrafiknämnden godkänner Kalmar länstrafiks ekonomiska rapport
för mars 2021.
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen
Bakgrund
Kalmar länstrafik tar under året fram ett antal ekonomiska rapporter.
Motsvarande ekonomiska redovisningar ges även till regionstyrelsen. Innan
rapporterna redovisas i styrelsen ska nämnden godkänna dem.
Ekonomisk rapport för mars 2021 redovisas för nämnden.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021.
2. Ekonomisk rapport Kalmar länstrafik mars 2021.
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§ 46

Ärendenummer KTN 2021/46

Pris för skolbiljetter för kommunerna 2021-2022
Beslut
Kollektivtrafiknämnden fastställer priser för skolbiljetter 2021–2022 enligt
redovisat förslag.
Bakgrund
Kollektivtrafiknämnden beslutar årligen om priset för skolbiljetter i
kollektivtrafiken. Skolbiljetterna motsvarar de tidigare skolkorten.
I överenskommelsen om skatteväxling mellan Kalmar länstrafik och
kommunerna avtalas att kostnaderna för skolbiljetter ska baseras på
förändringar i elevantal och trafikindex från 2010 års nivå. Från 2010 till
2019 har elevantalet stigit med 7 procent för åldrarna 6–18 år, varav
förändringen för åldersgruppen 6–15 år är en ökning på 17 procent och för
16–18 år är en minskning med 18 procent.
Enligt avtal mellan Kalmar länstrafik och de trafikföretag som utför trafiken
räknas trafikindex (kostnaderna för kollektivtrafiken) upp årligen med 2,5
procent av 2010 års kostnader. Detta innebär en uppräkning på 27,5 procent
för 2021 och 30 procent för 2022.
Utökat beräkningsunderlag redovisas i bilaga.
Utifrån ovanstående uppräkning föreslås följande priser för skolbiljett för
skolåret 2021–2022:


Kommunbiljett för läsår höjs med 100 kronor, från 6300 kronor till
6400 kronor.
Pris för 99 dagar höstterminen 2021 - 3501 kronor.
Pris för 82 dagar vårterminen 2022 - 2899 kronor.



Länsbiljett för läsår höjs med 235 kronor från 9665 kronor till 9900
kronor.
Pris för 99 dagar höstterminen 2021 - 5415 kronor.
Pris för 82 dagar vårterminen 2022 - 4485 kronor.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2021.
2. Beräkning av priser för skolbiljett 2021–2022.
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§ 47

Ärendenummer KTN 2021/50

Åtgärder för att öppna framdörrar på fordon inom den
allmänna kollektivtrafiken
Beslut
Kollektivtrafiknämnden godkänner att tilläggsavtal tecknas med berörda
trafikföretag om att utrusta fordon inom den allmänna kollektivtrafiken med
skyddsbarriärer.
Trafikdirektören får i uppdrag att teckna avtal med berörda trafikföretag och
vidta erforderliga handlingar för att verkställa beslutet.
Bakgrund
Sedan den 5 maj 2020 har Kalmar länstrafik haft framdörrarna stängda i de
fordon som har två dörrar eller flera. Detta har gjorts med anledning av den
pågående pandemin och efter beslut av Arbetsmiljöverket för att skydda
förarna. Samma åtgärder har gjorts av samtliga trafikhuvudmän i landet.
De stängda framdörrarna har inneburit att vanliga rutiner för avisering eller
köp av biljetter inte kunnat användas, och stor tilltro har ställts till att
passagerarna löst och aktiverat sina biljetter via andra försäljningskanaler.
Detta har, tillsammans med minskat resande, inneburit stora intäktsförluster
för Kalmar länstrafik.
Efter diskussioner inom Svensk kollektivtrafik har trafikhuvudmännen
kommit fram till att mot bakgrund av den pågående vaccination skulle ett
barriärskydd i fordonen möjliggöra ett öppnande av framdörrarna. Det skulle
innebära en återgång till de ursprungliga rutinerna som möjliggör köp
ombord på fordonen, som ett komplement till mobila appar och andra
försäljningsställen. Det skulle också innebära att samtliga passagerare
passerar föraren för kontroll och avisering av biljetter.
Trafikhuvudmännen är även överens om att detta är en åtgärd som kommer
att finnas under överskådlig tid framöver för att visa på ökad trygghet inom
kollektivtrafiken för både passagerare och förare, vilket är en viktig faktor
för att återvinna förtroende och öka resandet igen. Åtgärden görs för att
minska smittspridningen och säkerställa såväl arbetsmiljö för förarna som
passagerarmiljön för resenärerna samt säkerställa biljettintäkter.
Utrustning av fordonen med skyddsbarriärer ryms inte inom nuvarande
trafikavtal och kräver i nuläget att ett tilläggsavtal tecknas. Det kommer
däremot att arbetas in i framtida trafikupphandlingar.
Kostnaden för inköp och montering beräknas till 4,5 miljoner kronor, utifrån
lämnade offerter från de kontrakterade trafikföretagen. Eftersom åtgärden
görs för att lindra det nuvarande intäktsbortfallet genom återgång till
ordinarie rutiner, föreslås att kostnaden stannar på kollektivtrafiknämnden.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kollektivtrafiknämnden godkänner
att tilläggsavtal tecknas med berörda trafikföretag om att utrusta fordon inom
den allmänna kollektivtrafiken med skyddsbarriärer. Trafikdirektören får i
uppdrag att teckna avtal med berörda trafikföretag och vidta erforderliga
handlingar för att verkställa beslutet.
Handling
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2021.
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§ 33

Ärendenummer KTN 2020/221

Utredningsuppdrag 21/07- utreda möjligheterna till
utökad pendeltågstrafik mellan Kalmar-Växjö.
Beslut
Trafikdirektören får i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse med
Region Kronoberg som möjliggör stegvis införande av Krösatåg på hela
sträckan Kalmar-Växjö samt förslag till beslut om trafikplikt, för beslut av
kollektivtrafiknämnden.
Kollektivtrafiknämnden lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 21/07 om
att möjligheterna till utökad pendeltågstrafik mellan Kalmar-Växjö.
Region Kalmar läns kostnad för den utökade trafiken hanteras i ordinarie
plan- och budgetarbete.
Bakgrund
Regionfullmäktige har i Regionplan 2021–2023 lämnat uppdrag att utreda
möjligheterna till utökad pendeltågstrafik mellan Kalmar-Växjö. Utökningen
ska bland annat bidra till att stärka arbetsmarknadsregionerna i södra länet.
Slutredovisning

Pendeltågstrafik bedrivs sedan 2014 mellan Kalmar-Emmaboda på Kust till
Kustbanan av Krösatågstrafiken. Inriktningen var redan när trafiken startades
att den på sikt ska förlängas till Växjö.
Kalmar länstrafiks fordonsflotta har idag tillräckligt med tågfordon för en
sådan utökning. Förlängning av trafiken mellan Kalmar-Emmaboda till
Växjö, kan göras utan att tåglägen och tider på sträckan Kalmar-Emmaboda
ändras från dagens tidtabell. Den uppskattade restiden mellan Kalmar-Växjö
skulle bli mellan 1.15–1.25 timmar, beroende på mötesbilden på sträckan
Emmaboda-Växjö. Körbarheten för Krösatågen Emmaboda-Växjö är
avstämd med Trafikverkets Kapacitetscentrum i Malmö.
I Regionsamverkan Sydsveriges Handlingsprogram för kollektivtrafik finns
Emmaboda-Växjö utpekad som en tågsträcka med parallella tågsystem, med
möjlighet att införas på kort sikt. För att kunna minska restiderna på
Öresundstågen med färre tågstopp behöver Krösatågen ta över vissa
Öresundstågens nuvarande stationsuppehåll. För att starta upp trafiken
behövs en överenskommelse med Region Kronoberg och ett
trafikpliktsbeslut på sträckan för Krösatågen.
För att förbereda det stegvisa införandet kan två extra avgångar beställas i
vardera riktningen mellan Kalmar och Växjö inför Tågplan 2022, en på
morgonen och en på eftermiddagen. Kostnaden för att utöka trafiken på
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vardagar med dessa avgångar beräknas till 3,1 miljoner kronor. Om de inte
körs under sommarperioden blir kostnaden 2,5 miljoner kronor. Avräknat
Region Kronobergs kostnad för trafiken i Kronobergs län får Region Kalmar
en egentlig kilometerkostnad på 490 000 kronor respektive 410 000 kronor.
Handling
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2021.
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§ 34

Ärendenummer KTN 2021/39

Yttrande över Kollektivtrafik för ett enat sydsverige handlingsplan kollektivtrafik
Beslut
Kollektivtrafiknämnden lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till Kollektivtrafik för ett enat
Sydsverige – handlingsplan kollektivtrafik Regionsamverkan Sydsverige.
Svaret överlämnas till Regionsamverkan Sydsverige.
Bakgrund
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige har beslutat att remittera förslag
till handlingsplan för kollektivtrafik för Regionsamverkan Sydsverige till
medlemsregionerna. Handlingsplanen ska, tillsammans med
positionspapperet för kollektivtrafik i Sydsverige, syfta till att förbättra den
regionövergripande kollektivtrafiken för att stödja större
arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och ökad tillväxt.
Region Kalmar län har deltagit i framtagandet av handlingsplanen för
kollektivtrafik. Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2021.
2. Förslag till Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige - handlingsplan
kollektivtrafik Regionsamverkan Sydsverige.
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2021-04-22
Kollektivtrafiknämnden

§ 35

Ärendenummer KTN 2020/200

Motion - Förbättra möjligheterna att ta sig till och från
Kastrup
Beslut
Kollektivtrafiknämnden lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionfullmäktige besvarar motionen med redovisat yttrande.
Bakgrund
Tomas Trossing (SD) och Martin Kirchberg (SD) har lämnat en motion med
förslag om att utreda förutsättningarna för en utökad Öresundstågstrafik till
och från Kastrup på vardagar, med fler turer på morgon och kväll.
Yttrande

I nuvarande tidtabell avgår 17 tågpar mellan Kalmar och Alvesta på
vardagar, vara 13 körs av Öresundståg och 4 av SJ AB. Tågen avgår från
Kalmar varje timme från cirka 05.00 till 21.00, och ankommer varje timme
från cirka 07.00 till 23.00. Det sista tåget från Kalmar (21.00) och det första
till Kalmar (07.00) tillgodoser endast lokalt resande, och går endast till
Alvesta utan anslutning till Södra stambanan. Alla övriga tåg har en
förbindelse med Kastrup.
Kostnaden för att utöka trafiken med de föreslagna avgångarna är cirka 2,4
miljoner kronor för ett tågpar och 4,8 miljoner kronor för två tågpar. Ur
marknadssynpunkt är mycket tidiga avresor och sena ankomster inte
attraktiva och har en mycket liten nyttjandegrad, vilket innebär en låg
självfinansieringsgrad. Under 2013–2014 körde Kalmar länstrafik ett tåg
med ankom till Kalmar Central från Kastrup 00.50. Detta tåg hade en
snittbeläggning på 5 resenärer, och endast enstaka dagar var fler än 10
resenärer kvar på tåget efter avgången från Växjö.
Planeringsmässigt är det möjligt att förlänga avgångarna, med en första
avgång från Kalmar 04.05 och de ytterligare ankomster 23.55 och 00.55.
Utökning av ankomster till Kalmar på kvällen innebär att ytterligare ett tåg
antingen behöver köras till Växjö på kvällen eller kopplas till det första
avgående tåget. Här är ett problem att det idag inte finns möjlighet till
uppställning av ett sådant multipelkopplat tåg på Kalmar Central.
Öresundstågstrafiken med koppling mot Kastrup pågår från 05.00 till 24.00.
Ytterligare en svårighet med tidiga och sena avgångar är att tidsspannet
00.00-05.00 används av Trafikverket för underhållsåtgärder på banan. Det
sena tåg som kördes av Kalmar länstrafik 2013–2014 hade en regularitet på
68–70 procent, vilket innebär drygt 30 procent av tågen ställdes in. Den
främsta anledningen till det var banarbeten på linjen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras.
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Datum

Region Kalmar län

2021-04-22

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021.
2. Motion – Förbättra möjligheterna att ta sig till och från Kastrup.
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2021-04-22
Kollektivtrafiknämnden

§ 48
Anmälningsärenden
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande anmälningsärenden anmäls till kollektivtrafiknämnden:


Uppdaterat kalendarium för AB Transitio 2021 (KTN 2021/18).



Protokoll styrelsemöte AB Transitio 11 februari 2021 (KTN
2021/49).



Protokoll styrelsemöte AB Transitio 25 mars 2021 (KTN 2021/49)



Synpunkter Stångådalsbanan samt svar (KTN 2021/16).



Tilläggsavtal Avtal Öresundståg 2020 (KTN 2020/187)



Granskningsrapport – Översiktlig basgranskning
kollektivtrafiknämnden (KTN 2021/51).



Skrivelse från Anders Andersson (KD) – Förslag kostnadsberäkning
för länsfärdtjänst (KTN 2021/55).
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