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§ 49 

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 50 

Val av justerare 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden utser Anders Andersson (KD) till att tillsammans 
med ordförande justera mötets protokoll.
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§ 51 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Kundnöjdhet inom kollektivtrafiken januari-mars 2021 
Uppföljning av kundnöjdhet inom kollektivtrafiken i Kalmar län redovisas 
för perioden januari-mars 2021. 
Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet i länet uppgår till 6 
procent, medan andelen var 13 procent för motsvarande period 2020 och 15 
procent för 2019. Minskningen kan kopplas till minskat resande med 
kollektivtrafiken under pandemin. 
81 procent av de tillfrågade var nöjda med sin senaste resa med Kalmar 
länstrafik, jämfört med 86 procent för 2020. Den totala nöjdheten bland 
kunder är 69 procent (64 procent för 2020), och för invånare i stort 52 
procent (oförändrat från föregående år). Nöjdheten med ombordpersonalen 
var 78 procent, vilket är den tredje bästa siffran i landet. 
När det gäller serviceresor var nöjdheten 94 procent när det gäller färdtjänst 
(91 procent för motsvarande period 2020), 95 procent när det gäller sjukresor 
(89 procent 2020) och 87 procent för handläggningen (79 procent 2020). 
--- 

Föredragande 
Henrik Högström, marknadsstrateg Kalmar länstrafik
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§ 52 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Aktuellt inom Kalmar länstrafiks personalarbete redovisas: 

 Information om Kalmar länstrafiks värdegrundsarbete. Ett projekt om 
roller och uppgifter har inletts. Nu pågår arbetet med chefer, övriga 
medarbetare kommer efter sommaren. 

 Planering för införande av ett nytt ledningssystem pågår tillsammans 
med Regionstab hållbarhet och säkerhet, med planerad uppstart i 
augusti. 

 Planering för återgång efter pandemin pågår. Målsättningen är att 
inledningsvis återgå till det arbetssätt som fanns innan pandemin. 
Översyn av resor och möten kommer att göras i hela regionen. 

--- 

Föredragande 
Christer Holmgren, trafikdirektör
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§ 53 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 

Delårsrapport för januari-april 2021 
Delårsrapport för Kalmar länstrafik för januari-april 2021 har tagits fram. 
Prognosen visar på ett underskott på knappt 113 miljoner kronor jämfört 
med budget för helåret. Självfinansieringsgraden för den allmänna 
kollektivtrafiken efter april är 37 procent, jämfört med målvärdet om 50 
procent. Orsaken är främst minskat resande under covid-19-pandemin. 
Kalmar länstrafik arbetar med åtgärder för att återhämta de förlorade 
biljettintäkter efter pandemin, utifrån ett antal scenarier som tagits fram av 
Svensk Kollektivtrafik. 
Delårsrapporten behandlas i ett separat ärende vid nämndens möte. 

Inspel till budgetberedningen 
Information redovisas om underlag som lämnats till budgetberedningen inför 
arbetet med regionplan för 2022–2024. 
Underlaget består dels av bedömning av utvecklingen resandet med 
kollektivtrafiknämnden efter pandemin och på längre sikt, samt dels 
ytterligare kostnader kopplade till kollektivtrafiken under kommande år. 
--- 

Föredragande 
Anna Nyström, basenhetschef ekonomi 
Christer Holmgren, trafikdirektör 
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§ 54 

Aktuellt från Regionsamverkan Sydsverige 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om förslag till sydsvenska prioriteringar till den 
nationella transportplanen 2022–2033. 
Förslaget har målsättningen att skapa en grund för ökad tillväxt och hållbar 
utveckling i Sydsverige och Sverige. Utgångspunkten är Positionspapper för 
infrastruktur för Regionsamverkan Sydsverige från 2020. 
Förslaget består dels av beslutade åtgärder i gällande plan som ska 
genomföras, dels processer och andra satsningar som bedöms av stor vikt för 
transportsystemets utveckling samt dels brister som behöver hanteras under 
planeringsomgången. 
--- 

Föredragande 
Christian Forssell, samhällsplanerare regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 55 

Rapport - Kalmar läns tillväxtmotorer och 
regionförstoring underlag till strukturbild 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Konsultföretaget Sweco har tagit fram en rapport om tillväxtmotorer och 
regionförstoring i Kalmar län. Rapporten ska utgöra underlag för Region 
Kalmar läns arbete med samhällsplanering och strukturbilder. I rapporten 
berörs även transportbehov och pendlarmönster i länet. 
--- 

Föredragande 
Christian Forsell, samhällsplanerare regionala utvecklingsförvaltningen
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§ 56 

Biljett- och betalsystem 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Inom de sydsvenska regionerna har alternativ till biljett- och betalsystem 
utretts och därefter diskuterats. Som en följd av detta har regiondirektören 
uppdragit åt Kalmar länstrafik att se över eventuella alternativ till nuvarande 
biljett- och betalsystem LynX. Utredningen ska enligt plan vara klar i mitten 
av juni 2021. 
--- 

Föredragande 
Christer Holmgren, regiondirektör
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§   

Uppföljning av trafikförsörjningsprogram 2021–2029 - 
Tillgänglighet och Skydd för miljön 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Uppföljningen av målområdena Tillgänglighet och Skydd för miljön för 
2020 i Trafikförsörjningsprogram 2021–2029 redovisas. 

Tillgänglighet 
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande mål för tillgänglighet år 2029: 

 Samtliga hållplatser med fler än 20 påstigande per vardag och 
utpekade viktiga bytespunkter är fullt tillgängliga för alla resenärer år 
2029. 

 Samtliga hållplatser i stadstrafikens busslinjer är fullt tillgängliga för 
alla resenärer år 2029. 

Målet omfattar A-, B- och C-hållplatser som tillsammans utgör knappt en 
tredjedel av alla hållplatser. Totalt finns cirka 1700 hållplatser eller drygt 
3300 hållplatslägen i Kalmar län. Kalmar länstrafik har inte rådighet över 
den fysiska utformningen av hållplatsen, men har en samordnande funktion 
för utvecklingen. 
Utfallet för år 2020 är följande: 

Hållplatsklass Totalt antal Tillgängliga 
antal 

Tillgängliga 
procent 

A (mer än 100 
påstigande) 

144 28 19 

B (20–99 
påstigande) 

351 122 35 

C (1–19 i tätort) 534 65 12 

Skydd för miljön 
För målområdet Skydd för miljön anges att: 

 Kollektivtrafiken i länet ska drivas på grön el eller fossilfria 
drivmedel som följer kraven i hållbarhetslagen. Biogas ska dominera 
som fossilfritt drivmedel. 

 Energiförbrukningen år 2029 är högst 1,6 kWh/km i stadstrafiken och 
högst 3,2 kWh/km i regiontrafiken. 
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För 2020 är läget att all trafik på väg drivs på fossilfria bränslen (60 procent 
biogas och 40 procent HVO100) och all tågtrafik på Kust-till-kustbanan 
drivs fossilbränslefritt på grön el. Däremot drivs skärgårdstrafiken på delvis 
diesel och delvis HVO100, medan tågtrafiken på Stångådals- och Tjustbanan 
drivs på diesel. 
Utfallet för energianvändningen för buss (exklusive servicefordon) är: 
Mål för 2029: 
Stadstrafik 1,6 kWh/km 
Regiontrafik 3,2 kWh/km 
Utfall 2020: 
Stadstrafik 3,7 kWh/km 
Regiontrafik 3,2 kWh/km 
När det gäller utsläpp är utfallet följande för 2020: 

 Körsträcka CO₂ fossil 
(ton) 

NOₓ (kg) HC (kg) Partiklar 
(kg) 

Buss 24 532 465 3 519 13 358 1 030 238 

Tåg 1 729 166 5 588 33 975 1 585 832 

Personbil 8 526 929 662 327 1184 22 

--- 

Föredragande 
Yvonne Aldentun, utredare Kalmar länstrafik 
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§ 58 

BRT-spår regionalt/stad 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
BRT (Bus Rapid Transit) handlar om att kombinera åtgärder inom 
samhällsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering på ett sätt som 
skapar en snabb och pålitlig kollektivtrafik. 
I regiontrafiken, till exempel längs E22, är anläggningen av BRT-stationer 
en viktig möjlighet för att åstadkomma snabba och bekväma busstransporter 
i de delar av länet där tågbanor saknas. 
I stadstrafik kan signalprioritering av bussar, särskilda bussfiler eller 
bussgator möjliggöra snabbare resor med buss än med bil i trafiktäta miljöer. 
Eftersom Kalmar kommuns befolkning väntas öka betydligt till år 2040 är 
BRT-spår även en möjlighet att minska trängsel i stadstrafiken. 
Information om målbild för BRT-spår regional i Kalmar län samt 
utredningsförslag för Kalmar stad redovisas. 
--- 

Föredragande 
Yvonne Aldentun, utredare Kalmar länstrafik 
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§ 59 

Genomgång av ärenden till nämnden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Christer Holmgren, trafikdirektör, Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör, 
och Yvonne Aldentun, utredare föredrar nämndens ärenden. 
Anna Nyström, basenhetschef ekonomi, och Christer Holmgren har 
föredragit ärendena Delårsrapport januari-april 2021 och Inspel till 
budgetberedningen under ärendet God ekonomisk hushållning.
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§ 60  Ärendenummer KTN 2021/64 

Svar på medborgarförslag - BIljettautomat i 
Ljungbyholm 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden besvarar medborgarförslaget med redovisat 
yttrande. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har lämnats till Region Kalmar län med förslag om 
införande av en biljettautomat i Ljungbyholm. Medborgarförslaget tar även 
upp ett förslag om plexiglas i bussar som skyddsåtgärd för chaufförer. 
Regionfullmäktige beslutade den 15 april 2021 att överlämna 
medborgarförslaget till kollektivtrafiknämnden för beslut. 

Yttrande 
Det är avgörande att så många som möjligt har tillgång till och kan använda 
kollektivtrafiken i Kalmar län, och en viktig del är att kunna erbjuda ett brett 
utbud av alternativ för att köpa biljett. Kalmar länstrafik har ett pågående 
arbete för att utveckla kanalerna för att kunna köpa biljett. De främsta 
alternativen är nu genom Kalmar länstrafiks mobilapp eller ombord hos 
föraren, men det är viktigt att även andra alternativ finns. 
Just nu under pandemin är möjligheten att köpa biljett ombord på bussen 
begränsade, eftersom framdörrarna är stängda av arbetsmiljöskäl. Kalmar 
länstrafik är medvetna om att det försvårar för resenärer som inte har 
mobilappen att köpa biljett, och därför finns möjligheten att ringa Kalmar 
länstrafiks kundtjänst och få biljett eller ett laddat resekort hemskickad via 
post. Det finns också många återförsäljare som säljer biljetter lokalt, via till 
exempel Ica och Coop. Nya återförsäljare kan ansluta sig där det finns 
intresse, men för närvarande finns tyvärr ingen återförsäljare i Ljungbyholm. 
I medborgarförslaget föreslås att en biljettautomat sätts upp i Ljungbyholm. 
Biljettautomater finns numera främst i anslutning till tågstationer för att 
underlätta köp av biljett för tågresa. Det finns för närvarande inga planer på 
en biljettautomat i Ljungbyholm, eftersom det på sikt inte bedöms finnas 
underlag för en sådan automat. 
Förslagsställaren tar även upp plexiglas som skyddsbarriär för förarna, som 
alternativ till att ha framdörrarna stängda. Arbetet för att förarna ska ha en 
säker arbetsmiljö har pågått under hela pandemin. Eftersom lösningarna ska 
godkänns både utifrån trafiksäkerhet och arbetsmiljö, innebär det att arbetet 
med enskilda åtgärder kan ta tid. Kollektivtrafiknämnden beslutade den 22 
april att gå vidare med tecknande av avtal med berörda trafikföretag om 
inköp av skyddsbarriärer till fordonen. 
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Föreslås att kollektivtrafiknämnden besvarar medborgarförslaget med 
ovanstående yttrande. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2021. 
2. Medborgarförslag – Biljettautomat i Ljungbyholm.
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§ 61  Ärendenummer KTN 2021/65 

Delårsredovisning januari-april 2021 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner delårsrapport för april 2021 för Kalmar 
länstrafik. 
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen. 
Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt förvaltningen att förtydliga de 
utgiftsposter i delårsrapporten som härrör till externa samarbeten inför 
överlämnandet till regionstyrelsen. 

Bakgrund 
Kalmar länstrafik har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-april 
2021. I rapporten redovisas uppföljning av verksamhetsmål och det 
ekonomiska läget för förvaltningen. 
Prognosen efter april 2021 visar på ett underskott på knappt 113 miljoner 
kronor, jämfört med budget för helåret. Självfinansieringsgraden för den 
allmänna kollektivtrafiken efter april är 37 procent, jämfört med regionens 
mål om 50 procent. Orsakerna är främst relaterade till minskat resande under 
covid-19-pandemin. 
Kalmar länstrafik arbetar med åtgärder för att återhämta de förlorade 
biljettintäkter efter pandemin, utifrån ett antal scenarier som tagits fram av 
Svensk Kollektivtrafik. 

Överläggningar 
Anders Andersson (KD) lyfter fråga om förtydligande av vilka utgiftsposter i 
delårsrapporten som härrör till externa samarbeten. 
Ordförande Peter Wretlund (S) föreslår att kollektivtrafiknämnden ska göra 
följande tillägg till beslutet: 
Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt förvaltningen att förtydliga de 
utgiftsposter i delårsrapporten som härrör till externa samarbeten inför 
överlämnandet till regionstyrelsen. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 
2. Verksamhetsberättelse 2021–04 - Trafiknämnd/Kalmar länstrafik.
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§ 62  Ärendenummer KTN 2021/66 

Inspel till budgetberedningen 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om underlag som lämnats till budgetberedningen inför 
arbetet med regionplan för 2022–2024. 
Underlaget består dels av bedömning av utvecklingen resandet med 
kollektivtrafiknämnden efter pandemin och på längre sikt, samt dels 
ytterligare kostnader kopplade till kollektivtrafiken under kommande år. 
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§ 63  Ärendenummer KTN 2021/53 

Uppföljningsrapport för 2020 enligt artikel 7.1 EU:s 
kollektivtrafikförordning. 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner uppföljningsrapport för 2020 enligt 
artikel 7.1 EU:s kollektivtrafikförordning. 

Bakgrund 
Enligt artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 ska varje 
behörig myndighet en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den 
allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde. 
Rapporten ska skilja mellan busstrafik och spårtrafik och möjliggöra kontroll 
och utvärdering av kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering. 
Den ska även i förekommande fall ge information om eventuellt beviljade 
ensamrätters art och omfattning. 
Kalmar länstrafik redovisade sin första rapport 2017 enlig artikeln, vilket då 
avsåg 2016 års verksamhet. SKL har i en vägledning sammanställt vad 
rapporten ska innehålla. Region Kalmar län har med ledning av detta och i 
dialog med andra regioners regionala kollektivtrafikmyndigheter tagit fram 
ett format för årsredovisningen. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2021. 
2. Uppföljningsrapport för 2020 enligt artikel 7.1 EU:s 

kollektivtrafikförordning.
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§ 64  Ärendenummer KTN 2021/54 

Beslut om allmän trafikplikt för båttrafik i Västervik och 
Oskarshamns kommun 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt med båt, 
kollektivtrafik på vatten, (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) med minst två 
resmöjligheter, tur och retur, per vecka i de angivna skärgårdsområdena i 
Västerviks och Oskarshamns kommun. 

Bakgrund 
Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska all kollektivtrafik som ska 
upphandlas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten föregås av ett beslut 
om allmän trafikplikt. Detta innefattar även kollektivtrafik på vatten. 
Beslutet ska fattas innan avtal om berörd trafik tecknas och ska grundas på 
gällande trafikförsörjningsprogram. 
I trafikförsörjningsprogrammet för Kalmar län (fastställt av 
landstingsfullmäktige den 17 maj 2017) anges målet att minst två 
resmöjligheter, tur och retur, per vecka ska erbjudas i skärgården. Trafiken 
ska drivas året runt och vara öppen för alla. Folkbokförda på öarna har förtur 
när efterfrågan överstiger farkostens kapacitet. 
Kalmar länstrafik övertog ansvaret för kollektivtrafiken på vatten i 
Västerviks och Oskarshamns skärgårdsområden från den 1 juli 2017. 
Tidigare bedrevs den av Västerviks respektive Oskarshamns kommun. 

Skärgårdstrafiken idag och i framtiden 
Under 2019 var antalet resenärer i Västerviks mellersta skärgård till/från 
Gränsö kanal/Skeppsbron cirka 3500. I Västerviks södra skärgård och 
Oskarshamns norra skärgård till/från Östra Skälö/Åldersbäck cirka 800. 
Till/från Klintemåla i Oskarshamns kommun gjordes cirka 300 resor. 
Den allmänna kollektivtrafiken samordnas med annan samhällsservice som 
skolskjuts, post, hemtjänst och särskilda persontransporter. Trafikeringen 
sker med olika typer av vattenfarkoster för att svara upp mot de olika 
behoven under året. 
Trafikeringen sker i form av anropsstyrda linjer i tre skärgårdsområden (se 
vidare under avsnittet ”Områden som beläggs med allmän trafikplikt”). 
Trafiken följer en tidtabell. Tillfälliga avvikelser från aviserade målpunkter 
och tidtabeller kan förkomma med hänsyn till väderlek. 
Eftersom kollektivtrafik på vatten inte ingick i skatteväxlingen när Kalmar 
länstrafik blev en del av Landstinget i Kalmar län (numera Region Kalmar 
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län) bekostas den allmänna kollektivtrafiken på vatten av Västerviks och 
Oskarshamns kommun efter avtal med Kalmar länstrafik. 

Motiv för allmän trafikplikt 
Allmänt anger lagstiftaren två huvudsakliga skäl till beslutet om allmän 
trafikplikt. Dels ska medborgaren kunna få information om vilken 
kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för. Dessutom ska den 
kommersiella trafikutövaren få information om var samhällssubventionerad 
trafik ska finnas. 
Sträckor som är av kommersiellt intresse för trafikföretag ska enligt lagen 
inte beläggas med allmän trafikplikt om de kan trafikeras utan subventioner 
från samhället. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län gör 
bedömning att det saknas marknadsmässiga förutsättningar för att bedriva 
kommersiell båttrafik året runt i de nedan beskrivna relationerna. 
Den regionala kollektivtrafikmyndighetens motiv för att ta beslut om allmän 
trafikplikt är att skapa långsiktig trygghet avseende tillgången till 
kollektivtrafiken i de berörda skärgårdsområdena i Västerviks och 
Oskarshamns kommuner. 

Områden som beläggs med allmän trafikplikt 
Med utgångspunkt från trafikvolymen vid tidpunkten för detta beslut ska 
trafikering med båt ske året runt i följande tre områden (understruken ort är 
start/målpunkt): 

1. Västerviks kommun, mellersta skärgården: Gränsö kanal, 
Skeppsbron, Södra Malmö, Mellanmalmö, Norra Malmö, Torrön, 
Sladö, Hasselö, Solidö, Björkö, Smågö. 

2. Västerviks kommun, södra skärgården, och Oskarshamns kommun, 
norra skärgården: Östra Skälö, Åldersbäck, Flatholmen, Östra Eknö, 
Västra Eknö, Nävelsö, Järsö, Marsö, Örö, Hamnö. 

3. Oskarshamns kommun, Misterhults skärgård: Klintemåla, Vinö, Älö, 
Strupö. 

Trafikens täthet varierar inom och mellan de tre områdena. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2021.
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§ 65  Ärendenummer KTN 2021/59 

Yttrande över remiss - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021-2030 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på Region 
Kronobergs förslag till Trafikförsörjningsprogram 2021–2030 med utblick. 
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg. 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
för Kalmar län beretts möjlighet att lämna synpunkter på Region Kronobergs 
förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län.  

Sammanfattning av synpunkter 
 Region Kalmar län ser i grunden positivt på förslaget till regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län. Programförslaget har 
en bred ansats, har föregåtts av ett gediget utredningsarbete och 
beskriver kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin, andra 
styrdokument och kollektivtrafikens breda uppdrag på ett 
uttömmande sätt. 

 Målen i förslaget till trafikförsörjningsprogram är tydliga och 
uppföljningsbara. Regionens ställningstaganden (strategier) för 
kollektivtrafikens utveckling utgår från de tre perspektiv: samhället, 
trafikeringen och resenären som återfinns i positionspapperet för 
kollektivtrafik; ett dokument som Regionsamverkan Sydsverige och 
de sex Sydsvenska regionerna alla står bakom. Det är en styrka att 
regionernas gemensamma arbete nu ger avtryck i olika 
trafikförsörjningsprogram. 

 Ur Region Kalmar läns synvinkel är det framför allt förslaget om 
tillkommande trafik med Krösatåg mellan Växjö och Emmaboda som 
är intressant. Denna sträcka har länge varit en felande länk i 
Krösatågssystemet. Detta öppnar för en tätare trafik mellan Kalmar 
och Växjö men möjliggör också färd med ett och samma tågsystem 
hela vägen mellan Kalmar och Jönköping, vilket stärker 
sammanhållningen i Sydsverige och underlättar för resenärerna. 

 Region Kalmar län har hittills inte bjudits in att delta i dialog eller 
utredningsarbete kring utvecklingen av Krösatågstrafiken, Växjö – 
Emmaboda, men vill gärna delta då trafiken är av stor vikt för såväl 
Karlskrona som Kalmar. 
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 Förutom tågtrafiken på Kust till kustbanan finns också 
länsöverskridande trafik med buss mellan Region Kalmar län och 
Region Kronoberg i två storregionala stråk (Västervik – Växjö och 
Oskarshamn – Växjö) samt viss busstrafik över länsgräns i Nybro 
kommun. Trafik som är viktig för regionernas sammanhållning. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021. 
2. Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021–

2030 med utblick. 
3. Remiss av Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021–

2030.
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§ 66  Ärendenummer KTN 2021/70 

Uppdrag om utredning av konsekvenser och kostnader 
för införande av länsfärdtjänst 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att kartlägga 
konsekvenser och kostnader vid ett införande av länsfärdtjänst i Kalmar län. 
Kartläggningen ska vad gäller antalet resor och kostnader sättas i relation 
med idag utökat regelverk inom område för användning (40 km från 
folkbokföringskommun). Därtill visa på betydelse för förvaltning och kund. 
Uppdraget redovisas vid kollektivtrafiknämndens möte den 26 aug 2021. 

Bakgrund 
Enligt lagen om färdtjänst ansvarar varje kommun/region, såvitt gäller 
kommun- och länsinvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom 
den kommun där individen är folkbokförd, om det finns särskilda skäl, 
mellan den kommunen och en annan kommun. Region Kalmar län har sedan 
tidigare beslutat om ett utökat område för användning, detta med rätt att resa 
40 kilometer från folkbokföringsgräns in i en annan kommun. 
Frågan om ett införande av länsfärdtjänst, Kalmar län som 
användningsområde, har nu på nytt aktualiserats och därtill följer således 
frågan om kostnaden av ett sådant beslut. Grund för redovisning har att 
beakta effekter av det idag utökade regelverket jämte efterfrågningar av 
effekter från regioner med idag länsfärdtjänst som del av lokalt regelverk. 
Därtill viktigt att i den mån det går sättas i samband med den geografiska 
strukturen och de resandeströmmar som denna antas medföra. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021.
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§ 67  Ärendenummer KTN 2021/71 

Remiss av promemorian Genomförande av ändringar i 
direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och 
vissa kollektivtrafiktjänster 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar över promemoria om genomförande av ändringar i direktivet 
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 
(regeringens dnr I2021/00867). 
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar har fått möjlighet att yttra sig över promemorian 
Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av 
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster från Infrastrukturdepartementet. 
I promemorian lämnas förslag till författningsändringar som krävs för att 
genomföra EU:s direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon (Clean Vehicle Directive). Direktivet innebär att 
medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling 
av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en 
minsta andel miljöanpassade fordon, så kallade minimimål. 
Det innebär i princip att offentliga aktörers fordonsflottor och upphandlingar 
i framtiden ska innefatta minst 32,5 procent elbussar i kollektivtrafikens 
stadsbussar, och minst 38,5 procent elbilar bland så kallade lätta fordon 
(under 5 ton). Specialfordon som till exempel ambulanser och 
rullstolsbärande fordon omfattas inte av det nya regelverket. 
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas också förslag till en 
ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
transportområdet. Förslagen innebär bland annat att gasbilar inte längre 
skulle klassas som miljöbilar. 

Sammanfattning av yttrandet 
Yttrandet berör endast förslaget till ändringar i landets miljöbilsdefinition. 
Region Kalmar län välkomnar att offentlig sektor går före i omställningen 
till mer klimatriktiga vägtransporter och har för egen del idag 100 procent 
fossilbränslefria vägtransporter i kollektivtrafiken. 
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Sverige har under lång tid utvecklat biogassystemet och skapat en bred och 
god förståelse för alla dess samhällsnyttor. Det är en fungerande teknik för 
såväl korta som långa avstånd. Samhället har också investerat stora summor i 
produktionsanläggningar och tankställen. Region Kalmar län ser därför med 
stor oro på regeringens remitterade förslag att begreppet miljöbil inte längre 
ska omfatta bilar som drivs med biogas. Biogas presterar i topp för att nå 
nationella mål inom klimat, miljö och samhälle. Således vore det både 
motsägelsefullt och missvisande att exkludera biogasdrivna fordon från 
miljöbilsdefinitionen. Även om intresse för biogas ökar i sektorer som sjöfart 
och industri är avsättningen till övervägande del beroende av 
transportsektorn inom en överskådlig framtid. 
--- 
Ärendet hanteras även i regionala utvecklingsnämnden. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021. 
2. Yttrande över Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet 

om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster. 

3. Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
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§ 68 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärenden anmäls till nämnden: 

1. Protokoll vid styrelsesammanträde i AB Transitio 15 april 2021 
(KTN 2021/49). 

2. Kartläggning av samverkan mellan regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och kommersiella aktörer inom tåg och 
busstrafik (KTN 2021/58). 

3. Kallelse till årsstämma för AB Transitio 2021 (KTN 2021/18). 
4. Svar på motion nr 1/21 - Erbjud gratis busskort till unga i 

Oskarshamn (KTN 2021/74).
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