
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-10-08 

 
  

Kollektivtrafiknämnden   
 
Tid och plats 09:30-11.10, Kalmar länstrafik, Högsby 
Beslutande 
 

Peter Wretlund (S), ordförande 
Anders Andersson (KD), vice ordförande 
Helen Nilsson (S), ersättare för Mattias Adolfson (S) 
Roland Åkesson (C) 
Björn Brändewall (L) 
Eddie Forsman (M) 
Tomas Trossing (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Rebecka Englund (KD) 
 

Tjänstepersoner Christer Holmgren, trafikdirektör 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör 
Katharina Seijsing, basenhetschef trafikplanering § 90 
Conny Karlsson, basenhetschef affärsutveckling § 90 
Pernilla de Vries, HR-chef § 91 
Jan Hägersand, ekonomichef §§ 93–94 
Anna Nyström, utvecklingsstrateg § 93 
Johan Jarl, regionsekreterare 
 

 Samtliga ledamöter och ersättare, förutom 
ordförande, deltar på mötet på distans. 

 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 88–99  

 
  

Ordförande Peter Wretlund (S) 
 

 

Justerare Tomas Trossing (SD)   
  
Sekreterare Johan Jarl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-08 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 88 

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-08 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 89 

Val av justerare 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden utser Tomas Trossing (SD) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-08 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 90 

Aktuella trafikdirektörsfrågor 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om aktuella trafikdirektörsfrågor redovisas. 

Översyn av busskurer norra Öland 
Under sommaren har 25 busskurer som var i mycket dåligt skick avvecklats 
längs väg 136 i Borgholms kommun. Dialog pågår med Borgholms kommun 
för återställande av kurerna och klargörande av ansvaret för dessa. 

Aktuellt från Öresundståg AB 
Resandet med Öresundstågstrafiken håller på att återhämta sig efter 
pandemin, med en uppgång på 25 procent för trafiken mot Kalmar. 
Under sommaren har trafiken påverkats av infrastrukturproblem kopplade till 
väder samt fordonstillgången. Trafiken mot Kalmar har dock gått bra, med 
endast enstaka inställda tåg. 

Biljettsamverkan SJ AB, Kust till Kust 
Region Kalmar län kommer tillsammans med Region Kronoberg, Region 
Jönköpings län och Västtrafik AB ha fortsatt biljettgiltighet för lokala 
länstrafikbiljetter på sträckan Kalmar–Göteborg. 
Ett nytt biljettsamverkansavtal kommer tecknas för tågplan T22-T24. 

Föredragande 
Christer Holmgren, trafikdirektör 
Conny Karlsson, basenhetschef affärsutveckling 
Katharina Seijsing, basenhetschef trafikplanering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-08 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 91  

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 
Inget aktuellt finns att redovisa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-08 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 92 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande aktuellt inom målområdet En av Sveriges bästa arbetsplatser 
redovisas: 

Information från projekt Chef- och medarbetarskap vid Kalmar länstrafik 
Samtliga chefer i Kalmar länstrafik har genomfört ett utvecklingsprogram, 
för att utveckla tydligheten och samsynen kring ledarskap, medarbetarskap 
och samarbete inom förvaltningen. Nästa steg är att utbildning för samtliga 
medarbetare påbörjas i december 2021. När alla medarbetare genomfört 
utbildningen planeras en fortsättning i studiecirkelform genomföras under 
2022. 

Nyckeltal, sjukfrånvaro 
Uppföljning av sjukfrånvaron efter augusti månad 2021 redovisas. 
Den ackumulerade sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och är nu på 
sammantaget cirka 3 procent. Kvinnor har något högre frånvaro än män, 
även om skillnaderna är små. Det är främst kort frånvaro som finns, och 
frånvaro över 14 dagar respektive över 59 dagar är lägre än 1 procent. 
--- 

Föredragande 
Pernilla de Vries, HR-chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-08 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 93 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om delårsrapport för Kalmar länstrafik för augusti 
2021. I rapporten redovisas uppföljning av verksamhetsmål och det 
ekonomiska läget för förvaltningen. 
Prognosen visar på ett underskott på drygt 107 miljoner kronor för helåret, 
jämfört med budget. Självfinansieringsgraden för den allmänna 
kollektivtrafiken är 38 procent efter april, jämfört med målet på 50 procent. 
Underskottet är främst kopplat till minskat resande under pandemin. 
En handlingsplan har tagits fram med åtgärder för både minskade kostnader 
och ökade intäkter när restriktionerna kopplade till pandemin släpps. 
--- 

Föredragande 
Jan Hägersand, ekonomichef 
Anna Nyström, utvecklingsstrateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-08 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 94 

Genomgång av ärenden till nämnden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden till nämnden föredras: 

• Svar på granskning från regionens revisorer – God ekonomisk 
hushållning 

• Revidering av delegationsordning avseende personuppgiftsbiträde 

• Biljettpriser 2022 
Ärendet Delårsredovisning för kollektivtrafiknämnden/ Kalmar länstrafik 
augusti 2021 har föredragits under informationspunkten God ekonomisk 
hushållning. 
--- 

Föredragande 
Christer Holmgren, trafikdirektör 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör 
Jan Hägersand, ekonomichef 
Johan Jarl, regionsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-08 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 95  Ärendenummer KTN 2021/96 

Svar på granskning från regionens revisorer – God 
ekonomisk hushållning 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden antar redovisat yttrande som sitt svar över 
regionrevisorernas granskningsrapport gällande god ekonomisk hushållning. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit göra en granskning gällande god ekonomisk 
hushållning. 
Revisorerna lämnar en rekommendation till kollektivtrafiknämnden. I bilaga 
redovisas svar på revisorernas rekommendationer. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
Kollektivtrafiknämnden antar redovisat yttrande som sitt svar över 
regionrevisorernas granskningsrapport gällande god ekonomisk hushållning. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021. 
2. Svar på revisionsrapport god ekonomisk hushållning, 

kollektivtrafiknämnden. 
3. Missivbrev - Granskning av god ekonomisk hushållning 

kollektivtrafiknämnden. 
4. Granskning av god ekonomisk hushållning - Region Kalmar län. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-08 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 

 
 

 
 

 

§ 96  Ärendenummer KTN 2019/6 

Revidering av delegationsordning avseende 
personuppgiftsbiträde 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden fastställer redovisade revideringar i 
Delegationsordning för Kollektivtrafiknämnden. 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden fastställde § 11 den 17 januari 2019 
Delegationsordning för Kollektivtrafiknämnden. 
Efter beslut i regionstyrelsen den 10 februari 2021 har revideringar gällande 
undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal genomförts i 
delegationsordningen för Region Kalmar län. Detta medför att revideringar 
även behöver göras i delegationsordningen för kollektivtrafiknämnden. 
Följande ändringar och kompletteringar föreslås: 

Avtal 
Personuppgiftsbiträde  

Rättshandling – beslut om Delegat Vidaredelegering 
Avtal avseende 
Personuppgiftsbiträde 

Regionjurist 
 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal 
som inte är kopplade till 
upphandling 

Trafikdirektör 
 
Biträdande 
trafikdirektör 

 

Avtal om standardavtals-
klausuler i anslutning till 
personuppgiftsbiträdes-
avtal, som inte är kopplade 
till upphandling 

Trafikdirektör 
 

Biträdande 
trafikdirektör 

 

Inbördes arrangemang för 
gemensamt personuppgifts-
ansvariga, som inte är 
kopplade till upphandling 

Trafikdirektör 
 

Biträdande 
trafikdirektör 

 

--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden fastställer redovisade revideringar i 
Delegationsordning för Kollektivtrafiknämnden.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 september 2021. 
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Datum 
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Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 97  Ärendenummer KTN 2021/65 

Delårsrapport för kollektivtrafiknämnden/Kalmar 
länstrafik augusti 2021 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner delårsrapport för januari-augusti 2021 för 
Kalmar länstrafik. 
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen. 

Bakgrund 
Kalmar länstrafik har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 
2021. I rapporten redovisas uppföljning av verksamhetsmål och det 
ekonomiska läget för förvaltningen. 
Prognosen efter augusti 2021 visar på ett underskott på drygt 107 miljoner 
kronor, jämfört med budget för helåret. Självfinansieringsgraden för den 
allmänna kollektivtrafiken efter april är 38 procent, jämfört med regionens 
mål på 50 procent. Orsakerna är främst relaterade till minskat resande under 
covid-19-pandemin. 
Kalmar länstrafik arbetar med åtgärder för att återhämta de förlorade 
biljettintäkterna när kollektivtrafiken återstartar efter pandemin. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden godkänner delårsrapport för augusti 2021 för 
Kalmar länstrafik. 
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2021. 
2.  Delårsredovisning för kollektivtrafiknämnden/Kalmar länstrafik 

januari-augusti 2021. 
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Datum 
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Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 98  Ärendenummer KTN 2021/138 

Biljettpriser 2022 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige i samband med 
behandling av regionplanen fastställer nya biljettpriser att gälla från och med 
den 1 januari 2021 enligt redovisat förslag. 

Bakgrund 
Regionfullmäktige beslutar årligen om priser för Kalmar länstrafik, i 
samband med beslutet om kommande års regionplan. 
I bilaga redovisas prislista för 2022. Förändringarna från föregående är: 

• Indexuppräkning på priserna för enkelbiljett med i snitt 2,5 procent. 
Priserna på enkelbiljett ungdom avrundas uppåt till jämna krontal. 
Periodbiljetter avrundas till jämna 5 kronor eller 10 kronor. 

• Det ordinarie biljettutbudet kompletteras med Flexbiljett 10/30. 

• Tilläggsavgift vid biljettkontroll justeras till i nivå med grannlänen. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige i samband med 
behandling av regionplanen fastställer nya biljettpriser att gälla från och med 
den 1 januari 2021 enligt redovisat förslag.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning: 
”Under pandemin har det etablerats delvis nya resemönster som väntas bli 
bestående. Vi vill därför se tidsdifferentierade biljettpriser som minskar 
kostnaderna, höjer intäkterna och bidrar till att resandet sprids över dagen. 
På så vis skapas ökad komfort samtidigt som kostnaderna minskas. Utifrån 
de underlag som sedan flera år finns inom regionen/länstrafiken bör denna 
lösning aktivt prövas.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021. 
2. Prislista Kalmar länstrafik 2022. 
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Datum 
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Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 99 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärenden anmäls till kollektivtrafiknämnden: 

1. Ansökan om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för 
minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19 (KTN 2021/131). 

2. Svar på skrivelse angående begäran om uppgradering av Kalmar 
Central till klass 2-station enligt TDOK 2013–0685 (KTN 2021/99). 

3. Skrivelse från SPF Nordöland med svar (KTN 2021/121). 
4. Presidiets beslut om yttrande över Fördjupad översiktsplan för Nybro 

stad (KTN 2021/111). 
5. Transitio AB – kalendarium för 2022 (KTN 2021/134). 
6. Transitio AB – mötesanteckning från ägarråd nr 18 (KTN 2021/139). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

13Comfact Signature Referensnummer: 1203120



SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Johan Jarl
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722231672)
IDENTIFIKATIONS-ID: 5d65628ab69c4ea1b2c6ffd603edc0a2
DATUM & TID: 2021-10-25 08:49:02 +02:00

NAMN: Tomas Trossing
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46733464009)
IDENTIFIKATIONS-ID: 80b915b00b2445ce80ab759934c81323
DATUM & TID: 2021-10-25 08:50:11 +02:00

NAMN: Peter Wretlund
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705233885)
IDENTIFIKATIONS-ID: 8a56204c5f414cd3a13c3364b5637c48
DATUM & TID: 2021-10-25 15:30:03 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-25 15:30:09 +02:00
Ref: 1203120
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1203120

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Protokoll förstasida
	Beslut KTN 2021-10-08
Godkännande av föredragningslista
	Beslut KTN 2021-10-08
Val av justerare
	Beslut KTN 2021-10-08
Aktuella trafikdirektörsfrågor
	Beslut KTN 2021-10-08
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
	Beslut KTN 2021-10-08
En av Sveriges bästa arbetsplatser
	Beslut KTN 2021-10-08
God ekonomisk hushållning
	Beslut KTN 2021-10-08
Genomgång av ärenden till nämnden
	Beslut KTN 2021-10-08
Svar på granskning från regionens revisorer – God ekonomisk hushållning
	Beslut KTN 2021-10-08
Revidering av delegationsordning avseende personuppgiftsbiträde
	Beslut KTN 2021-10-08
Delårsredovisning för kollektivtrafiknämnden/ Kalmar länstrafik augusti 2021
	Beslut KTN 2021-10-08
Biljettpriser 2022
	Beslut KTN 2021-10-08
Anmälningsärenden
	Signatursida

		2021-10-25T13:30:11+0000
	Comfact AB




