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Kollektivtrafiknämnden   
 
Tid och plats 09:00–09:25, Digitalt 
Beslutande 
 

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

Närvarande ersättare Rebecka Englund (KD) 

Tjänstepersoner Christer Holmgren, trafikdirektör 
Lars Lindahl, kanslichef 
John Wernberg, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 92–94  

 
  

Ordförande Peter Wretlund (S)  

 
  

Justerare Anders Andersson (KD)   
  
Sekreterare John Wernberg 
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§ 92   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan. 
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§ 93   

Val av justerare 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden utser Anders Andersson (KD) att tillsammans med 
ordföranden justera mötets protokoll. 
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§ 94  Ärendenummer KTN 2022/160 

Prislista Kalmar länstrafik samt biljett- och prismodell 
från och med 2023 – förändringar 

Beslut 
1. Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisning av föreslagna förändringar 
i biljett- och prismodell från och med den 1 januari 2023.  
2. Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige fastställer prislista 
för Kalmar länstrafik enligt redovisat förslag, att gälla från och med den 1 
januari 2023. 

Bakgrund 
I regionplan 2023–2025 för Region Kalmar län framgår att Kalmar länstrafik 
behöver löpande anpassa biljett- och prismodellen för att kunna erbjuda 
attraktiva biljetter i kollektivtrafiken. Därtill måste kunderbjudanden 
samordnas med grannlänen så att det blir enklare att köpa biljetter vid resa 
över länsgräns. Ny biljett- och prismodell införs därför den 1 januari 2023 
(2023 års prisnivå). 
För priser och biljetter som inte berörs av den nya biljett- och prismodellen 
föreslås en uppräkning med motsvarande 5 procent från och med den 1 
januari 2023, vilket är en nivå som är lägre än de trafikindex som reglerar 
kostnader i befintliga trafikavtal och som närvarande uppgår till 12 procent. 
I bilaga redovisas föreslagna förändringar avseende biljett- och prismodell.  
Förändringarna som föreslås är följande: 

• Raka rabatter för resenärskategori ungdom och student. 

• 365-dagarsbiljett införs för resor inom Kalmar län. 

• App-rabatten på 10 procent avvecklas och samtidigt införs 
funktionerna överlåta och låna ut biljett. 

• Ny seniorbiljett. 

• Rabatten för reskassa avseende färdtjänst och närtrafik avvecklas. 

• Sommarbiljetten förändras. 

Protokollsanteckning 

Anders Andersson redovisar följande protokollsanteckning;  

Vi har tagit del av majoritetens förslag och noterar de förändringar som nu 
föreslås. Åtgärder är nödvändiga för att skapa bättre ekonomisk balans i 
kollektivtrafiken. Men från M och KD har vi liksom vid tidigare 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-10-25 

 
 

 

 

budgettillfällen fört fram alternativa lösningar som vi tror gagnar såväl 
resenärer som kollektivtrafikens ekonomi. 

Vi kommer vid regionstyrelsen och regionfullmäktiges sammanträden att 
upprepa vårt förslag om att införa tidsdifferentierade biljettpriser i 
kollektivtrafiken genom att priset sänks med 15 procent på icke-
rusningstider. 
Anders Andersson (KD) 
Eddie Forsman (M) 
Rebecka Englund (KD) 
 

Överläggning 
Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att kollektivtrafiknämnden 
ska besluta enligt redovisat förslag. Härefter beslutar kollektivtrafiknämnden 
enligt förslaget.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2022 
2. Biljett- och prismodell från och med 2023 – förändringar 
3. Prislista Kalmar länstrafik 2023 

 
Protokollsutdrag till: regionstyrelsen 
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