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Resandestatistik 2020

Serviceresor 504 919 -24.5%
Tåg 1 386 005 -30.6%
Stad 3 145 674 -20.1%
Landsbygd 3 563 448 -24.2%

8 600 046 -23.9%

Antal resor
år 2020

Dif. jämfört 
med 2019
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Resandestatistik 2020

Serviceresor 504 919 -24.5%
Öresundståg 730 000 -28.8%
SJ 39 150 -32.5%
Krösatåg 279 653 -32.5%
Kustpilen 337 202 -32.5%
Stad, Kalmar 2 809 739 -20.0%
Stad, Västervik 175 666 -26.0%
Stad, Oskarshamn 160 269 -13.4%
Landsbygd 3 563 448 -24.2%

8 600 046 -23.9%

Antal resor
år 2020

Dif. jämfört 
med 2019


Tåg sms

				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Krösa Em-Kac		42,000		115,825		169,387		176,404		162,376		181,000

		Krösa Em-Ck		185,000		192,500		246,000		246 752		236,576		233,000

		Kustpilen		477,000		605,631		665,421		495,163		497,022		499,200

		Ötåg		Saknas		1,022,000		946,400		975,700		975,000		1,025,000

		SJ		58,000		61,313		58,965		49,627		56,000		57,500

														1,995,700



				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Stångådalsbanan		342,280		449,311		509,214		357,019		339,984		353,667

		Tjustbanan		134,719		156,320		156,207		138,144		157,038		145,533

				477,000		605,631		665,421		495,163		497,022		499,200











														2019

				2014		2015		2016		2017		2018		181,000

		Krösa Em-Kac		42,000		115,800		169,387		176,400		162,400		233,000

		Krösa Em-Ck		185,000		192,500		246,000		246 800		236,600		499,200

		Kustpilen		477,000		605,600		665,421		495,200		497,000		1,025,000

		Ötåg		Saknas		1,022,000		946,400		975,700		975,000		57,500

		SJ		58,000		61,300		59,000		49,600		56,000







Krösatågen Kalmar-Emmaboda



2014	2015	2016	2017	2018	42000	115825.32019474541	169387	176403.63517964663	162376	





Tågtrafiken



Krösa Em-Kac	2014	2015	2016	2017	2018	181000	42000	115800	169387	176400	162400	233000	Krösa Em-Ck	2014	2015	2016	2017	2018	181000	1850	00	192500	246000	0	236600	499200	Kustpilen	2014	2015	2016	2017	2018	181000	477000	605600	665420.56248168927	495200	497000	1025000	Ötåg	2014	2015	2016	2017	2018	181000	0	1022000	946400	975700	975000	57500	SJ	2014	2015	2016	2017	2018	181000	58000	61300	59000	49600	56000	









Krösatågen

				2014		2015		2016		2017		2018

		Krösa Em-Kac		42,000		115,825		169,387		176,404		162,376

		Krösa Em-Ck		185,000		192,500		246,000		246 752		236,576



Krösatågen Kalmar-Emmaboda



2014	2015	2016	2017	2018	42000	115825.32019474541	169387	176403.63517964663	162376	







Uträkning yield

				2018								2019

				Intäkter		Resande				Yield		Intäkter		Resande		Extra fördelning

		Buss		101,046		7,165

		Ötåg		50,419		975

		Krösa				152		1,386

		Krösa Ck-Em				203

		SJ				56

		Kustpilen		32,130

		Stångå		22,292		338		463

		Tjust		9,838		125

		Serviceresor		31,608		663

		Skolkort		73,216

						9,677				24.59

		Totalt		238,000

						8,039				0.0337773109





Sms stadstrafik

																2012		2012		2012		2012

																1629487		1673046		2,067,552		2,626,357

				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Kalmar		1,666,125		2,053,739		2,626,357		2,832,320		2,919,093		3,367,990		3,512,174

		Västervik		106,732		114,751		163,737		199,436		192,997		242,346		237,387

		Oskarshamn		152,000		171,197		205,485		261,806		152,251		164,587		185,068





2020

		Resandeutveckling 2019																		2019-01-29 Karl-Johan, Anna, Katharina

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2018 blev:										238		milj



		2019

		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		238,000,000		kr 		intäkt per resande				23.94		blir		9,941,520

		Totalt		238,000,000												9,941,520



		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2018				9,941,520				Resandet 2018				975,000

		Resandet 2017				9,309,069				Resandet 2017				975,701



		Resandeökning				632,451				Resandeökning				-701

		Ger en resandeökning:				6.8%				Ger en resandeökning:				-0.1%

																		 

		Totalt nytt resande 2018:														Resandeökning						Serviceresor		504,919		-24.5%

		Resor 2018:				9,941,520		+		975,000		 =		10,916,520		631,751						Tåg		1,386,005		-30.6%

		Resor 2017:				9,309,069		+		975,700		 =		10,284,769		6.1%						Stad		3,145,674		-20.1%

																						Landsbygd		3,563,448		-24.2%

																								8,600,046		-23.9%

		Beräkningar 2018				2014		2015		2016		2017		2018		2019

				Kustpil		477,000		465,000		619,000		495,163		497,022		438,000

				KtK		58,000		58,000		58,965		49,627		56,000		57,945										0.059

				Krösa Ck		275,000		345,000		246,000		203,420		203,420		233,276						Serviceresor		668,339		0.177				0.061		5.9%		-24.5%

				Krösa kace				100,000		149,977		176,404		162,376		161,200						Tåg		1,996,500		0.348		504919		0.173		16.1%		-30.6%

				Ötåg		371,000		1,022,000		924,900		975,700		975,000		940,000						Stad		3,934,629		0.416		1,386,005		0.346		36.6%		-20.1%

						1,181,000		1,990,000		1,998,842		1,900,314		1,893,818		1,830,421		-63,397				Landsbygd		4,700,201				3,145,674		0.420		41.4%		-24.2%

																		-3.35%						11,299,669				3,563,448

																												8,600,046

																						2017

		Ö-tåg resor		Ingen resandeökning utan ligger kvar på 0,94 tusen resor														-0.1%				10,284,769		1,014,900				668339

				Yield beräknas på 940000 resor och 52,265 milj kr i intäkter														55.6										1996500

																						Öresundståg		975,000				3934629

		Övriga resor		Ökning av resor i vår ordinarie biljettsystem (FARA) blev 2%														2.0%				SJ		56,000				4700201

																						Krösa Ck-Em		203,420				11299669				0.403

		Mobitime		320 864 resor med en intäkt på 13 841 000 ger en yield på 														43.14				Krösa Em-Kac		152,036				0.597				0.025

																						Kustpilen		463,096								0.023

		Seniorkort		540 508 resor med en intäkt på 4 640 000 ger en yield på 8,58														8.58						1,849,552								0.291

																																				Serviceresor		504919		504919		504919		668339		-24.5%

		Taxehöjning																2.5%																		Öresundståg		730000		740000		730000		1025000		-28.8%

																						Senior		537,673												SJ		39150		45000		39150		58000		-32.5%

		Totalt:		Ökning av totala resandet 																												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Krösatåg		279653		300000		279653		414300		-32.5%

																																		ERROR:#REF!		Kustpilen		337202		344200		337202		499200		-32.5%

																								10,916,520								1.000				Stad, Kalmar		2809739				2247791		3512174		-20.0%

				Resande ökade med 631 751 resor, eller med 6,1% under 2018.																				367976										0.8		Stad, Västervik		175666				129993		237387		-26.0%

																								10,548,544						0.778				0.74		Stad, Oskarshamn		160269				138793		185068		-13.4%

						FARA																								1367758		1064116.105998		0.866		Landsbygd		3563448		6475000		3563448		4700201		-24.2%

				2018		7165		368		6797										238000000								4,700,201		3332443		2499331.88175						8,600,046		8409119		7970949		11299669		-23.9%

						101046		350		100696										3549300								4,700,201		4700201		3563447.987748

										14.8147712226		1.025		15.1851405032						234450700				22.2258825483														3145674		-0.0222006902		-0.0731504382		-0.24



				2019		7335		536		6799																								39150

						101608		460		101148

										14.8768936608																										Serviceresor		668339		504919		504919		0.75548337

																																				Öresundståg		1025000		740000		730000		0.712195122

																																				SJ		58000		45000		39150		0.675

																																				Krösa Ck-Em		233300		300000		279652.5		0.675

																																				Krösa Em-Kac		181000

																																				Kustpilen		499200		344200		337202		0.6754847756

																																				Stad, Kace		3512174				2809739.2		0.8

																																				Stad, Vvik		237387				175666.38		0.74

																																				Stad, Ohmn		185068				160268.888		0.866

																																				Landsbygd		4700201		6475000		3563447.987748		0.758148

																																						11299669		8409119		8600045.955748		0.7610883076

																																												7.4183995752

																																								-0.2558083781		-0.2389116924		0.7418399575







																																				Serviceresor		504,919		-24.5%

																																				Öresundståg		730,000		-28.8%

																																				SJ		39,150		-32.5%

																																				Krösatåg		279,653		-32.5%

																																				Kustpilen		337,202		-32.5%

																																				Stad, Kalmar		2,809,739		-20.0%

																																				Stad, Västervik		175,666		-26.0%

																																				Stad, Oskarshamn		160,269		-13.4%

																																				Landsbygd		3,563,448		-24.2%

																																						8,600,046		-23.9%

																																				Tåg

								7,581,894																																med uppräk

				FARA 2019		Total				7,581,894				%fara						Kace		0.8926314737		89.26%						Landsbygd						Öresundståg		940000		1,025,000

				LB		Landsbygd		3,976,621		3,976,621		0.5245		52.45%		Landsbygd				Vvik		0.0603327065		6.03%				0.5244891316		Kac						SJ		57,945		58,000

				stad K,O,V		Kac		2,998,400		3,359,057		0.4430		44.30%		Stad				Ohmn		0.0470358199		4.70%				0.3954684674		Vvik						Krösa Ck-Em		233,276		233,300

						Vvik		202,661																				0.0267296008		Ohmn						Krösa Em-Kac		161,200		181,000

						Ohmn		157,996												Kpil		0.7840554635		78.4%				0.0208385926		Kustpil						Kustpilen		432,984		499,200

				Tåg		Kustpil		193,047		246,216		0.0325		3.25%		Tåg				KtK		0.2159445365		21.6%				0.0254615799		KtK								885,405		1,996,500

						KtK		53,169																				0.0070126277

																																				Fördela		44,266

								3,976,621																										0

						FARA				7,581,894		Stad		0.4430366608		44.30%		0.457906822																		Stad

												Lb		0.5244891316		52.45%		54.21%								723,580								575572		Kac		2,998,400		3,512,174

												Tåg		0.0324742076		3.25%						Landsbygd		704,261		516008										Vvik		202,661		237,387

																						Kac		513,774		34877										Ohmn		157,996		185,068

																						Vvik		34,726		27190												3,359,057		3,934,629		575,572

						2018				2019				Ötåg		1,025,000						Ohmn		27,072		1,301,656

				Kustpil		463,096				432,984				Länsresor		11,299,669																				Fördela												Öresundståg		1,025,000

				KtK, SJ		56,000				57,945				Övr tåg		971,500																																SJ		58,000

				Krösa Ck		203,420				233,276				FARA		7,335,678								1,279,833												Landsbygd		3,976,621		4,700,201		723,580						Krösa Ck-Em		233,300

				Krösa kace		152,036				161,200				Service resor		668,339								19,319																								Krösa Em-Kac		181,000

				Ötåg		975,000				940,000				Kvar att fördela;		1,299,152																																Kustpilen		499,200

						1,849,552				1,825,405																																								1,996,500

										24,147



																				7,581,894

										7,581,894										246,216

						resande		duo						Fara resande 						7,335,678

				904		38		1		40				Minus tåg

				913		52319		405		53129										Senior 				537,673

				951		60258		2653		65564

				952		116619		5432		127483

										246,216





				För att inte dubbelräkna resenärerna på tågen ska då 7 335 678 resenärer i FARA räknas.





				20180129		FARA								20180129		FARA

				2,018		7,195,249		117,665		7,430,579				2,019		7,343,160		119,367		7,581,894		2.0%



								duo		total								duo		total

				401		931489		19442		970373				401		989878		19758		1029394		6.1%				2869664

				402		333250		6308		345866				402		339605		5934		351473		1.6%				2976276

				403		301568		6726		315020				403		297672		6434		310540		-1.4%				3.7%

				404		260297		5186		270669				404		251005		5218		261441		-3.4%

				405		837176		17040		871256				405		893725		16952		927629		6.5%

				411		92472		1921		96314				411		93005		1397		95799		-0.5%

				420		166				166				420		970		1		972		485.5%

				421		9537		68		9673				421		12843		47		12937		33.7%

				422		7144		65		7274				422		8159		28		8215		12.9%

						2773099		56756		2886611						2,886,862		55,769		2,998,400		111,789

																						3.9%





				1		139466		3226		145918				1		136255		3229		142713		-2.2%

				2		45329		682		46693				2		44644		569		45782		-2.0%

				5		5764		1238		8240				5		4085		1100		6285		-23.7%

				10		6663		97		6857				10		7757		62		7881		14.9%

						197,222		5,243		207,708						192,741		4,960		202,661		-5,047

																						-2.4%



				701		83643		2052		87747				701		143882		4166		152214		73.5%

				702		45051		1112		47275				702		0		0		0		-100.0%

				710		5979		31		6041				710		5758		12		5782		-4.3%

						134673				141063						149,640				157,996		16,933

																						12.0%



				904		16922		249		17420				904		38		1		40		-99.8%

				913		43851		367		44585				913		52319		405		53129		19.2%

				951		62213		2160		66533				951		60258		2653		65564		-1.5%

				952		126558		5173		136904				952		116619		5432		127483		-6.9%

						249,544				265,442						229,234				246,216		-19,226

																						-7.2%





				Trafikintäkter exkl statsbidrag och Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				Adminsitration		-450.0		-423.5		-26.5

				415 Solbussen		-450.0		-423.5		-26.5						2017

				Buss		-153,813.0		-158,901.1		5,088.1

				501 Kommungiltighet		-54,514.0		-52,511.0		-2,003.1						-74,135,641.2

				502 Länsgiltighet		-19,515.0		-20,705.0		1,190.3

				503 Skolbiljett		-500.0		-496.0		-4.1

				517 Biljettintäkter		-79,284.0		-85,189.0		5,905.0						-73,712,166.0

				Serviceresor		-32,482.0		-30,855.2		-1,626.9						-154,867,465.4				0.3218828212

				400 Sjukresa egen bil				-6.7		6.7						-228,579,631.4

				408 Sjukresa taxi		-1,400.0		-1,059.0		-341.0										0.6762679673

				410 Frisken		-350.0		-299.4		-50.6						-229,003,106.5

				421 Gods		-700.0		-735.0		34.9										-104731905.992021

				422 Permissioner		-360.0		-456.0		96.3

				450 Egenavgifter		-7,950.0		-7,615.9		-334.1						-229,003.1

				451 Ersättning fr annat landsting		-725.0		-603.9		-121.1						-154,867,465.4

				530 Färdtjänst		-7,600.0		-7,424.5		-175.5

				531 Riksfärdtjänst		-100.0		-122.3		22.3						154867465				151095778.34

				532 Särskola		-12,725.0		-11,861.6		-863.4

				546 Verksamhetsresor		-10.0		0.0		-10.0										154873172.7985

				547 Kommunresor		-162.0		-248.6		86.6

				549 Avtalad trafik		-400.0		-422.2		22.1						-229,003,106.5				-154873172

				Tåg		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6

				517 Biljettintäkter		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6										-229,008,813.2

				Totalsumma		-230,410.0		-229,003.1		-1,406.9





				Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				517 Biljettintäkter		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6

				Totalsumma		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6





Totalt resande 2020



Totalt resande 2015	Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	504919	1386005	3145674.4679999999	3563447.9877479998	





Totalt resande 2020



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	504919	1386005	3145674.4679999999	3563447.9877479998	



Totalt resande 2020



Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösatåg	Kustpilen	Stad, Kalmar	Stad, Västervik	Stad, Oskarshamn	Landsbygd	504919	730000	39150	279652.5	337202	2809739.2	175666.38	160268.88800000001	3563447.9877479998	





Totalt resande 2020



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösatåg	Kustpilen	Stad, Kalmar	Stad, Västervik	Stad, Oskarshamn	Landsbygd	504919	730000	39150	2796	52.5	337202	2809739.2	175666.38	160268.88800000001	3563447.9877479998	



Tåg 2019





Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	1025000	58000	233300	181000	499200	





2019

		Resandeutveckling 2019																		2019-01-29 Karl-Johan, Anna, Katharina

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2018 blev:										238		milj



		2019

		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		238,000,000		kr 		intäkt per resande				23.94		blir		9,941,520

		Totalt		238,000,000												9,941,520



		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2018				9,941,520				Resandet 2018				975,000

		Resandet 2017				9,309,069				Resandet 2017				975,701



		Resandeökning				632,451				Resandeökning				-701

		Ger en resandeökning:				6.8%				Ger en resandeökning:				-0.1%

																		 

		Totalt nytt resande 2018:														Resandeökning

		Resor 2018:				9,941,520		+		975,000		 =		10,916,520		631,751

		Resor 2017:				9,309,069		+		975,700		 =		10,284,769		6.1%





		Beräkningar 2018				2014		2015		2016		2017		2018		2019

				Kustpil		477,000		465,000		619,000		495,163		497,022		438,000

				KtK		58,000		58,000		58,965		49,627		56,000		57,945

				Krösa Ck		275,000		345,000		246,000		203,420		203,420		233,276						Serviceresor		668,339		0.059		668,339		0.061		5.9%

				Krösa kace				100,000		149,977		176,404		162,376		161,200						Tåg		1,996,500		0.177		1,996,500		0.173		17.7%

				Ötåg		371,000		1,022,000		924,900		975,700		975,000		940,000						Stad		3,934,629		0.348		3,934,629		0.346		34.8%

						1,181,000		1,990,000		1,998,842		1,900,314		1,893,818		1,830,421		-63,397				Landsbygd		4,700,201		0.416		4,700,201		0.420		41.6%

																		-3.35%						11,299,669				11,299,669



																						2017

		Ö-tåg resor		Ingen resandeökning utan ligger kvar på 0,94 tusen resor														-0.1%				10,284,769		1,014,900

				Yield beräknas på 940000 resor och 52,265 milj kr i intäkter														55.6

																						Öresundståg		975,000

		Övriga resor		Ökning av resor i vår ordinarie biljettsystem (FARA) blev 2%														2.0%				SJ		56,000

																						Krösa Ck-Em		203,420

		Mobitime		320 864 resor med en intäkt på 13 841 000 ger en yield på 														43.14				Krösa Em-Kac		152,036

																						Kustpilen		463,096

		Seniorkort		540 508 resor med en intäkt på 4 640 000 ger en yield på 8,58														8.58						1,849,552

																																				Serviceresor		668,339		504919		504919

		Taxehöjning																2.5%																		Öresundståg		1,025,000		740000		740000

																						Senior		537,673												SJ		58,000		45000		45000

		Totalt:		Ökning av totala resandet 																																Krösa Ck-Em		233,300		300000		300000

																																				Krösa Em-Kac		181,000

																								10,916,520												Kustpilen		499,200		344200		337202

				Resande ökade med 631 751 resor, eller med 6,1% under 2018.																				367976												Stad, Kace		3,512,174

																								10,548,544												Stad, Vvik		237,387

						FARA																														Stad, Ohmn		185,068

				2018		7165		368		6797										238000000																Landsbygd		4,700,201		6475000

						101046		350		100696										3549300																		11,299,669		8409119

										14.8147712226		1.025		15.1851405032						234450700				22.2258825483

																																								-0.2558083781

				2019		7335		536		6799

						101608		460		101148

										14.8768936608



								7,581,894																												Tåg

				FARA 2019		Total				7,581,894				%fara						Kace		0.8926314737		89.26%				0.5244891316		Landsbygd										med uppräk

				LB		Landsbygd		3,976,621		3,976,621		0.5245		52.45%		Landsbygd				Vvik		0.0603327065		6.03%				0.3954684674		Kac						Öresundståg		940000		1,025,000

				stad K,O,V		Kac		2,998,400		3,359,057		0.4430		44.30%		Stad				Ohmn		0.0470358199		4.70%				0.0267296008		Vvik						SJ		57,945		58,000

						Vvik		202,661																				0.0208385926		Ohmn						Krösa Ck-Em		233,276		233,300

						Ohmn		157,996												Kpil		0.7840554635		78.4%				0.0254615799		Kustpil						Krösa Em-Kac		161,200		181,000

				Tåg		Kustpil		193,047		246,216		0.0325		3.25%		Tåg				KtK		0.2159445365		21.6%				0.0070126277		KtK						Kustpilen		432,984		499,200

						KtK		53,169																														885,405		1,996,500



								3,976,621																										0		Fördela		44,266

						FARA				7,581,894		Stad		0.4430366608		44.30%		0.457906822

												Lb		0.5244891316		52.45%		54.21%																575572		Stad

												Tåg		0.0324742076		3.25%						Landsbygd		704,261		723,580										Kac		2,998,400		3,512,174

																						Kac		513,774		516008										Vvik		202,661		237,387

																						Vvik		34,726		34877										Ohmn		157,996		185,068

						2018				2019				Ötåg		1,025,000						Ohmn		27,072		27190												3,359,057		3,934,629		575,572

				Kustpil		463,096				432,984				Länsresor		11,299,669										1,301,656																						Öresundståg		1,025,000

				KtK, SJ		56,000				57,945				Övr tåg		971,500																				Fördela												SJ		58,000

				Krösa Ck		203,420				233,276				FARA		7,335,678								1,279,833																								Krösa Ck-Em		233,300

				Krösa kace		152,036				161,200				Service resor		668,339								19,319												Landsbygd		3,976,621		4,700,201		723,580						Krösa Em-Kac		181,000

				Ötåg		975,000				940,000				Kvar att fördela;		1,299,152																																Kustpilen		499,200

						1,849,552				1,825,405																																								1,996,500

										24,147



																				7,581,894

										7,581,894										246,216

						resande		duo						Fara resande 						7,335,678

				904		38		1		40				Minus tåg

				913		52319		405		53129										Senior 				537,673

				951		60258		2653		65564

				952		116619		5432		127483

										246,216





				För att inte dubbelräkna resenärerna på tågen ska då 7 335 678 resenärer i FARA räknas.





				20180129		FARA								20180129		FARA

				2,018		7,195,249		117,665		7,430,579				2,019		7,343,160		119,367		7,581,894		2.0%



								duo		total								duo		total

				401		931489		19442		970373				401		989878		19758		1029394		6.1%

				402		333250		6308		345866				402		339605		5934		351473		1.6%				2869664

				403		301568		6726		315020				403		297672		6434		310540		-1.4%				2976276

				404		260297		5186		270669				404		251005		5218		261441		-3.4%				3.7%

				405		837176		17040		871256				405		893725		16952		927629		6.5%

				411		92472		1921		96314				411		93005		1397		95799		-0.5%

				420		166				166				420		970		1		972		485.5%

				421		9537		68		9673				421		12843		47		12937		33.7%

				422		7144		65		7274				422		8159		28		8215		12.9%

						2773099		56756		2886611						2,886,862		55,769		2,998,400		111,789

																						3.9%





				1		139466		3226		145918				1		136255		3229		142713		-2.2%

				2		45329		682		46693				2		44644		569		45782		-2.0%

				5		5764		1238		8240				5		4085		1100		6285		-23.7%

				10		6663		97		6857				10		7757		62		7881		14.9%

						197,222		5,243		207,708						192,741		4,960		202,661		-5,047

																						-2.4%



				701		83643		2052		87747				701		143882		4166		152214		73.5%

				702		45051		1112		47275				702		0		0		0		-100.0%

				710		5979		31		6041				710		5758		12		5782		-4.3%

						134673				141063						149,640				157,996		16,933

																						12.0%



				904		16922		249		17420				904		38		1		40		-99.8%

				913		43851		367		44585				913		52319		405		53129		19.2%

				951		62213		2160		66533				951		60258		2653		65564		-1.5%

				952		126558		5173		136904				952		116619		5432		127483		-6.9%

						249,544				265,442						229,234				246,216		-19,226

																						-7.2%





				Trafikintäkter exkl statsbidrag och Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				Adminsitration		-450.0		-423.5		-26.5

				415 Solbussen		-450.0		-423.5		-26.5						2017

				Buss		-153,813.0		-158,901.1		5,088.1

				501 Kommungiltighet		-54,514.0		-52,511.0		-2,003.1						-74,135,641.2

				502 Länsgiltighet		-19,515.0		-20,705.0		1,190.3

				503 Skolbiljett		-500.0		-496.0		-4.1

				517 Biljettintäkter		-79,284.0		-85,189.0		5,905.0						-73,712,166.0

				Serviceresor		-32,482.0		-30,855.2		-1,626.9						-154,867,465.4				0.3218828212

				400 Sjukresa egen bil				-6.7		6.7						-228,579,631.4

				408 Sjukresa taxi		-1,400.0		-1,059.0		-341.0										0.6762679673

				410 Frisken		-350.0		-299.4		-50.6						-229,003,106.5

				421 Gods		-700.0		-735.0		34.9										-104731905.992021

				422 Permissioner		-360.0		-456.0		96.3

				450 Egenavgifter		-7,950.0		-7,615.9		-334.1						-229,003.1

				451 Ersättning fr annat landsting		-725.0		-603.9		-121.1						-154,867,465.4

				530 Färdtjänst		-7,600.0		-7,424.5		-175.5

				531 Riksfärdtjänst		-100.0		-122.3		22.3						154867465				151095778.34

				532 Särskola		-12,725.0		-11,861.6		-863.4

				546 Verksamhetsresor		-10.0		0.0		-10.0										154873172.7985

				547 Kommunresor		-162.0		-248.6		86.6

				549 Avtalad trafik		-400.0		-422.2		22.1						-229,003,106.5				-154873172

				Tåg		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6

				517 Biljettintäkter		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6										-229,008,813.2

				Totalsumma		-230,410.0		-229,003.1		-1,406.9





				Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				517 Biljettintäkter		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6

				Totalsumma		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6





Totalt resande 2019



Totalt resande 2015	Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	668339	1996500	3934629	4700201	





Totalt resande 2019



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	668339	1996500	3934629	4700201	



Totalt resande 2019



Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	668339	1025000	58000	233300	181000	499200	3512174	237387	185068	4700201	





Totalt resande 2019



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	668339	1025000	58000	233300	181000	499200	3512174	237387	185068	4700201	



Tåg 2019





Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	1025000	58000	233300	181000	499200	





2018

		Resandeutveckling 2018																		2019-01-29 Karl-Johan, Anna, Katharina

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2018 blev:										238		milj



		2018

		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		238,000,000		kr 		intäkt per resande				23.94		blir		9,941,520

		Totalt		238,000,000												9,941,520



		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2018				9,941,520				Resandet 2018				975,000

		Resandet 2017				9,309,069				Resandet 2017				975,701



		Resandeökning				632,451				Resandeökning				-701

		Ger en resandeökning:				6.8%				Ger en resandeökning:				-0.1%

																		 

		Totalt nytt resande 2018:														Resandeökning

		Resor 2018:				9,941,520		+		975,000		 =		10,916,520		631,751

		Resor 2017:				9,309,069		+		975,700		 =		10,284,769		6.1%





				Beräkningar 2018				2014		2015		2016		2017		2018

						Kustpil		477,000		465,000		619,000		495,163		497,022

						KtK		58,000		58,000		58,965		49,627		56,000

						Krösa Ck		275,000		345,000		246,000		203,420		203,420						Serviceresor		662,688		0.061		662,688		0.061		6.1%

						Krösa kace				100,000		149,977		176,404		162,376						Tåg		1,893,818		0.173		1,893,818		0.173		17.3%

						Ötåg		371,000		1,022,000		924,900		975,700		975,000		Förändring				Stad		3,774,923		0.346		3,774,923		0.346		34.6%

								1,181,000		1,990,000		1,998,842		1,900,314		1,893,818		6,496				Landsbygd		4,585,091		0.420		4,585,091		0.420		42.0%

																		-0.34%						10,916,520				10,916,520



																						2017

				Ö-tåg resor		Ingen resandeökning utan ligger kvar på 0,97 tusen resor												-0.1%				10,284,769		631,751

						Yield beräknas på 975000 resor och 49,4 milj kr i intäkter												50.67

																						Öresundståg		975,000

				Övriga resor		Ökning av resor i vår ordinarie biljettsystem (FARA) blev 9,8%												9.8%				SJ		56,000

																						Krösa Ck-Em		203,420

				Seniorkort		367 976 resor med en intäkt på 3 549 300 ger en yield på 9,65												9.65				Krösa Em-Kac		152,036

																						Kustpilen		463,096

				Sommarlovskort		342 961 resor med en intäkt på  8,4 miljoner ger en yield på 24,49												24.49						1,849,552

																																				Serviceresor		662,688

				Taxehöjning														2.5%																		Öresundståg		975,000

																						Senior+		710,937												SJ		56,000

				Totalt:		Ökning av totala resandet 												6.1				sommarlovskort														Krösa Ck-Em		203,420

																																				Krösa Em-Kac		162,376

																																				Kustpilen		497,022

						Resande ökade med 631 751 resor, eller med 6,1% under 2018.																														Stad, Kace		3,367,990

																																				Stad, Vvik		242,346

																																				Stad, Ohmn		164,587

																																				Landsbygd		4,585,091

																																						10,916,520













								7,430,579																												Tåg

				FARA 2017		Total				7,430,579				%fara						Kace		0.8922009828		89.22%				0.5288625557		Landsbygd										med uppräk

				LB		Landsbygd		3,929,755		3,929,755		0.5289		52.89%		Landsbygd				Vvik		0.0641989107		6.42%				0.388477264		Kac						Öresundståg		975,000		975,000

				stad K,O,V		Kac		2,886,611		3,235,382		0.4354		43.54%		Stad				Ohmn		0.0436001066		4.36%				0.027953138		Vvik						SJ		56,000		56,000

						Vvik		207,708																				0.0189841195		Ohmn						Krösa Ck-Em		203,420		203,420

						Ohmn		141,063												Kpil		0.7664084809		76.6%				0.027378351		Kustpil						Krösa Em-Kac		152,036		162,376

				Tåg		Kustpil		203,437		265,442		0.0357		3.57%		Tåg				KtK		0.2335915191		23.4%				0.0083445718		KtK						Kustpilen		463,096		497,022

						KtK		62,005																														1,849,552		1,893,818



								3,929,755																										44266		Fördela		44,266

						FARA				7,430,579		Stad		0.4354145215		43.54%

												Lb		0.5288625557		52.89%																		539541		Stad

												Tåg		0.0357229228		3.57%						Landsbygd		655,337												Kac		2,886,611		3,367,990

																						Kac		481,379												Vvik		207,708		242,346

																						Vvik		34,638												Ohmn		141,063		164,587

						2017				2018				Ötåg		975,000						Ohmn		23,524														3,235,382		3,774,923		539,541

				Kustpil		461,220				463,096				Länsresor		9,941,520						Kustpil		33,926																								Öresundståg		975,000

				KtK, SJ		49,627				56,000				Övr tåg		874,552						KtK		10,340												Fördela		539541										SJ		56,000

				Krösa Ck		203,420				203,420				FARA		7,165,137								1,239,143																								Krösa Ck-Em		203,420

				Krösa kace		152,036				152,036				Service resor		662,688																				Landsbygd		4,585,092										Krösa Em-Kac		162,376

				Ötåg		975,700				975,000				Kvar att fördela;		1,239,143																																Kustpilen		497,022

						1,842,003				1,849,552																																								1,893,818





																				7,430,579

										7,430,579										265,442

						resande		duo						Fara resande 						7,165,137

				904		16922		249		17420				Minus tåg

				913		43851		367		44585										Senior + sommar				710937

				951		62213		2160		66533

				952		126558		5173		136904

						249,544				265,442





				För att inte dubbelräkna resenärerna på tågen ska då 7 165 137 resenärer i FARA räknas.





				20170201		FARA								20180129		FARA

				2,017		6,431,472		121,932		6,767,827				2,018		7,195,249		117,665		7,430,579		9.8%



								duo		total								duo		total

				401		764981		19095		803171				401		931489		19442		970373		20.8%

				402		305390		6865		319120				402		333250		6308		345866		8.4%				2430840

				403		256291		6198		268687				403		301568		6726		315020		17.2%				2869498

				404		218366		6425		231216				404		260297		5186		270669		17.1%				18.0%

				405		679555		17526		714607				405		837176		17040		871256		21.9%

				408		5		4		13				411		92472		1921		96314		2.4%

				411		89704		2161		94026				420		166				166

				413		38		0		38				421		9537		68		9673		-4.1%

				415		185		101		387				422		7144		65		7274		-1.8%

				421		9393		348		10089						2,773,099		56,756		2,886,611		437,846

				422		6989		211		7411												17.9%

						2,330,897				2,448,765





				1		108241		3683		115607				1		139466		3226		145918		26.2%

				2		31711		818		33347				2		45329		682		46693		40.0%

				5		3537		1540		6617				5		5764		1238		8240		24.5%

				10		5746		292		6330				10		6663		97		6857		8.3%

						149,235				161,901						197,222		5,243		207,708		45,807

																						28.3%



				701		49887		1326		52539				701		83643		2052		87747		67.0%

				702		55289		1852		58993				702		45051		1112		47275		-19.9%

				703		8596		183		8962				703

				710		5254		168		5590				710		5979		31		6041		8.1%

				712		1636		0		1636						134,673				141,063		13,343

						120,662				127,720												10.4%



				904		81379		1919		85217				904		16922		249		17420		-79.6%

				913		40779		437		41653				913		43851		367		44585		7.0%

				951		47793		585		48963				951		62213		2160		66533		35.9%

				952		120277		3743		127763				952		126558		5173		136904		7.2%

						290,228				303,596						249,544				265,442		-38,154

																						-12.6%





				Trafikintäkter exkl statsbidrag och Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				Adminsitration		-450.0		-423.5		-26.5

				415 Solbussen		-450.0		-423.5		-26.5						2017

				Buss		-153,813.0		-158,901.1		5,088.1

				501 Kommungiltighet		-54,514.0		-52,511.0		-2,003.1						-74,135,641.2

				502 Länsgiltighet		-19,515.0		-20,705.0		1,190.3

				503 Skolbiljett		-500.0		-496.0		-4.1

				517 Biljettintäkter		-79,284.0		-85,189.0		5,905.0						-73,712,166.0

				Serviceresor		-32,482.0		-30,855.2		-1,626.9						-154,867,465.4				0.3218828212

				400 Sjukresa egen bil				-6.7		6.7						-228,579,631.4

				408 Sjukresa taxi		-1,400.0		-1,059.0		-341.0										0.6762679673

				410 Frisken		-350.0		-299.4		-50.6						-229,003,106.5

				421 Gods		-700.0		-735.0		34.9										-104731905.992021

				422 Permissioner		-360.0		-456.0		96.3

				450 Egenavgifter		-7,950.0		-7,615.9		-334.1						-229,003.1

				451 Ersättning fr annat landsting		-725.0		-603.9		-121.1						-154,867,465.4

				530 Färdtjänst		-7,600.0		-7,424.5		-175.5

				531 Riksfärdtjänst		-100.0		-122.3		22.3						154867465				151095778.34

				532 Särskola		-12,725.0		-11,861.6		-863.4

				546 Verksamhetsresor		-10.0		0.0		-10.0										154873172.7985

				547 Kommunresor		-162.0		-248.6		86.6

				549 Avtalad trafik		-400.0		-422.2		22.1						-229,003,106.5				-154873172

				Tåg		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6

				517 Biljettintäkter		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6										-229,008,813.2

				Totalsumma		-230,410.0		-229,003.1		-1,406.9





				Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				517 Biljettintäkter		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6

				Totalsumma		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6





Totalt resande 2018



Totalt resande 2015	Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	662688	1893818	3774923	4585091	





Totalt resande 2018



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	662688	1893818	3774923	4585091	



Totalt resande 2018



Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	662688	975000	56000	203420	162376	497022	3367990	242346	164587	4585091	





Totalt resande 2018



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	662688	975000	56000	203420	162376	497022	3367990	242346	164587	4585091	



Tåg 2018





Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	975000	56000	203420	162376.16218232232	497021.8378176777	





2017 (2)

		Resandeutveckling 2017																		2018-01-31 Karl-Johan

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2017 blev:										229		milj



		2017

		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		229,003,100		kr 		intäkt per resande				24.60		blir		9,309,069

		Totalt		229,003,100												9,309,069



		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2017				9,309,069				Resandet 2017				975,701

		Resandet 2016				10,017,003				Resandet 2016				924,900								Serviceresor		678,656		6.6%

																		10284769				Tåg		1,900,314		18.5%

		Resandeökning				-707,934				Resandeökning				50,801				10,057,003				Stad		3,264,341		31.7%

		Ger en resandeökning:				-7.1%				Ger en resandeökning:				5.5%				1.0226				Landsbygd		4,441,458		43.2%

																		 						10,284,769

		Totalt nytt resande 2017:														Resandeökning

		Resor 2017:				9,309,069		+		975,700		 =		10,284,769		-657,134				10,284,769

		Resor 2016:				10,017,003		+		924,900		 =		10,941,903		-6.0%				1.000

																				0.9399433632



				Beräkningar 2017				2014		2015		2016		2017								10,284,769

						Kustpil		477,000		465,000		619,000		490,604

						KtK		58,000		58,000		58,965		49,627

						Krösa Ck		275,000		345,000		246,000		203,420								Serviceresor		678,656		0.066		678,656		0.066		6.6%

						Krösa kace				100,000		149,977		173,131								Tåg		1,900,314		0.185		1,900,314		0.185		18.5%

						Ötåg		371,000		1,022,000		924,900		975,700		Förändring						Stad		3,264,341		0.317		3,264,341		0.317		31.7%

								1,181,000		1,990,000		1,998,842		1,892,482		-106,360						Landsbygd		4,441,458		0.432		4,441,458		0.432		43.2%

																-5.32%												10,284,769

				Asylresandet		var ca 884900 resor 2016																		10,284,769



				Ö-tåg resor		har ökat resande från 0,92 milj resor till 0,97 tusen resor										5.5%								-0

						Yield beräknas på 975700 resor och 48,4 milj kr i intäkter										49.6

																						Öresundståg		975,700

				Övriga resor		Minskning av resor i vår ordinarie biljettsystem (FARA) blev -9,73										-9.73						SJ		49,627				Serviceresor		6.6%

						Ökning om man räknar bort migrationsresor										2.35						Krösa Ck-Em		203,420				Tåg		18.5%

																						Krösa Em-Kac		152,036				Stad		31.7%

				Totalt:		Minskning av totala resandet 										-6.0						Kustpilen		461220				Landsbygd		43.2%

						Ökning om man räknar bort migrationsresor										2.26								1,842,003



						Resande minskade med 657 134 resor, eller med -6,0% under 2017.

																								%fara

																						Lb		-0

								6,767,827														Stad		-0

				FARA 2017		Total				6,767,827				%fara								Tåg		-0

				LB		Landsbygd		3,725,845		3,725,845		0.5505		55.05%		Landsbygd

				stad K,O,V		Kac		2,448,765		2,738,386		0.4046		40.46%		Stad

						Vvik		161,901												Kace		0.8942366051		89.42%				0.5505230852		Landsbygd						Serviceresor		678,656								Serviceresor		678,656

						Ohmn		127,720												Vvik		0.0591227825		5.91%				0.3618244083		Kac						Tåg		1,900,314								Öresundståg		975,700

				Tåg		Kustpil		176,726		303,596		0.0449		4.49%		Tåg				Ohmn		0.0466406124		4.66%				0.023922154		Vvik						Stad		3,264,341								SJ		49,627

						KtK		126,870																				0.0188716408		Ohmn						Landsbygd		4,441,458								Krösa Ck-Em		203,420

																				Kpil		0.5821091187		58.2%				0.0261126651		Kustpil								10,284,769								Krösa Em-Kac		176,404

								3,725,845												KtK		0.4178908813		41.8%				0.0187460466		KtK																Kustpilen		495,163

						FARA				6,767,827		Stad		0.4046182032		40.46%																														Stad, Kace		2,919,093

												Lb		0.5505230852		55.05%																														Stad, Vvik		192,997

												Tåg		0.0448587117		4.49%																														Stad, Ohmn		152,251

																																														Landsbygd		4,441,458

																																				Tåg												10,284,769

						2016				2017				Ötåg		975,700																								med uppräk

				Kustpil		621280				461,220				Länsresor		9,309,069						Landsbygd		715613				Serviceresor		678,656		6.6%				Öresundståg		975,700		975,700

				KtK, SJ		58965				49,627				Övr tåg		866,303						Kac		470328				Tåg		1,900,314		18.5%				SJ		49,627		49,627

				Krösa Ck		246000				203,420				FARA		6,464,231						Vvik		31096				Stad		3,264,341		31.7%				Krösa Ck-Em		203,420		203,420

				Krösa kace		149977				152,036				Service resor		678,656						Ohmn		24531				Landsbygd		4,441,458		43.2%				Krösa Em-Kac		152,036		176,404

				Ötåg		946400				975,700				Kvar att fördela;		1,299,879						Kustpil		33943						10,284,769						Kustpilen		461,220		495,163

						2022622				1,842,003												KtK		24368														1,842,003		1,900,314



																																		58311		Fördela		58,311



										6,767,827																								525955		Stad

						resande		duo						Fara resande 																						Kac		2,448,765		2,919,093

				904		81379		1919		85217				Minus tåg						6,767,827																Vvik		161,901		192,997

				913		40779		437		41653										303,596																Ohmn		127,720		152,251

				951		47793		585		48963										6,464,231																		2,738,386		3,264,341		525,955

				952		120277		3743		127763

										303,596																										Fördela		525955





				För att inte dubbelräkna resenärerna på tågen ska då 6 464 231 resenärer i FARA räknas.





				20160131										20170201		FARA												2422866

				2,016		7,246,490		113,257		7,473,004				2,017		6,431,472		121,932		6,767,827		90.6%						2430840

																												1.003

								duo		total								duo		total

				401		741536		16880		775296				401		764981		19095		803171		1.036

				402		299216		6363		311942				402		305390		6865		319120		1.023

				403		252819		5638		264095				403		256291		6198		268687		1.017

				404		255158		6366		267890				404		218366		6425		231216		0.863

				405		670370		16023		702416				405		679555		17526		714607		1.017

				411		97069		2079		101227				408		5		4		13

				421		10751		353		11457				411		89704		2161		94026		0.929

				422		8492		112		8716				413		38		0		38

						2,335,411				2,443,039				415		185		101		387

														421		9393		348		10089		0.881

														422		6989		211		7411		0.850						2919093		1.0306368055

																2,330,897				2,448,765		1.002						2832320





				1		105510		3520		112550				1		108241		3683		115607

				2		33117		813		34743				2		31711		818		33347

				5		4871		1471		7813				5		3537		1540		6617

				10		6024		314		6652				10		5746		292		6330

						149,522				161,758						149,235				161,901		1.001



				701		79487		1657		82801				701		49887		1326		52539

				702		101323		2689		106701				702		55289		1852		58993

				703		20672		284		21240				703		8596		183		8962

				710		9029		222		9473				710		5254		168		5590

				712		1498		0		1498				712		1636		0		1636

						212,009				221,713						120,662				127,720		0.576



				904		78349		1484		81317				904		81379		1919		85217

				913		40085		204		40493				913		40779		437		41653

				951		67873		683		69239				951		47793		585		48963

				952		201102		3603		208308				952		120277		3743		127763

						387,409				399,357						290,228				303,596		0.760







				Trafikintäkter exkl statsbidrag och Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				Adminsitration		-450.0		-423.5		-26.5

				415 Solbussen		-450.0		-423.5		-26.5

				Buss		-153,813.0		-158,901.1		5,088.1

				501 Kommungiltighet		-54,514.0		-52,511.0		-2,003.1						-74,135,641.2

				502 Länsgiltighet		-19,515.0		-20,705.0		1,190.3

				503 Skolbiljett		-500.0		-496.0		-4.1

				517 Biljettintäkter		-79,284.0		-85,189.0		5,905.0						-73,712,166.0

				Serviceresor		-32,482.0		-30,855.2		-1,626.9						-154,867,465.4				0.3218828212

				400 Sjukresa egen bil				-6.7		6.7						-228,579,631.4

				408 Sjukresa taxi		-1,400.0		-1,059.0		-341.0										0.6762679673

				410 Frisken		-350.0		-299.4		-50.6						-229,003,106.5

				421 Gods		-700.0		-735.0		34.9										-104731905.992021

				422 Permissioner		-360.0		-456.0		96.3

				450 Egenavgifter		-7,950.0		-7,615.9		-334.1						-229,003.1

				451 Ersättning fr annat landsting		-725.0		-603.9		-121.1						-154,867,465.4

				530 Färdtjänst		-7,600.0		-7,424.5		-175.5

				531 Riksfärdtjänst		-100.0		-122.3		22.3						154867465				151095778.34

				532 Särskola		-12,725.0		-11,861.6		-863.4

				546 Verksamhetsresor		-10.0		0.0		-10.0										154873172.7985

				547 Kommunresor		-162.0		-248.6		86.6

				549 Avtalad trafik		-400.0		-422.2		22.1						-229,003,106.5				-154873172

				Tåg		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6

				517 Biljettintäkter		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6										-229,008,813.2

				Totalsumma		-230,410.0		-229,003.1		-1,406.9





				Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				517 Biljettintäkter		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6

				Totalsumma		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6





Totalt resande 2017



Totalt resande 2015	Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	678656	1900314	3264340.7480626963	4441458.4556251951	





Totalt resande 2017



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	678656	1900314	3264340.7480626963	4441458.4556251951	



Totalt resande 2017



Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	678656	975700	49627	203420	176404	495163	2919093	192997	152251	4441458	





Totalt resande 2017



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	678656	975700	49627	203420	176404	495163	2919093	192997	152251	4441458	





Blad2

				2014		2015		2016		2017

		Krösa Blekinge		185,385		192,486		246,000		246,213		870,084

		KtK, SJ		58,000		61,313		58,965		49,627		227,905

		Krösa Kalmar		42,000		100,000		149,977		173,131		465,108

		Ötåg		950,000		1,022,000		924,900		975,700		3,872,600

				1,050,000		1,183,313		1,133,842		1,198,458

		Kac-Em				12.7%		-4.2%		5.7%

				1,235,385		1,375,799		1,379,842		1,444,671

		Kac-Em, Em-CK				11.4%		0.3%		4.7%

















Kalmar-Emmaboda, Emmboda-Karlskrona



Krösa Blekinge	2014	2015	2016	2017	185385	192486	246000	246213	KtK, SJ	2014	2015	2016	2017	58000	61313	58965	49627	Krösa Kalmar	2014	2015	2016	2017	42000	100000	149977	173131	Ötåg	2014	2015	2016	2017	950000	1022000	924900	975700	

Antal resor









Kalmar-Emmaboda



KtK, SJ	2014	2015	2016	2017	58000	61313	58965	49627	Krösa Kalmar	2014	2015	2016	2017	42000	100000	149977	173131	Ötåg	2014	2015	2016	2017	950000	1022000	924900	975700	

Antal resor









Resande 2017





Krösa Blekinge	KtK, SJ	Krösa Kalmar	Ötåg	246213	49627	173131	975700	



Resande 2014-2017





Krösa Blekinge	KtK, SJ	Krösa Kalmar	Ötåg	870084	227905	465108	3872600	





2017

		Resandeutveckling 2017																		2018-01-31 Karl-Johan

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2017 blev:										229		milj



		2017

		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		229,003,100		kr 		intäkt per resande				24.99		blir		9,163,790

		Totalt		229,003,100												9,163,790



		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2017				9,163,790				Resandet 2017				975,701

		Resandet 2016				10,017,003				Resandet 2016				924,900								Serviceresor		707,967		7.0%

																						Tåg		1,892,482		18.7%

		Resandeökning				-853,213				Resandeökning				50,801								Stad		3,193,698		31.5%

		Ger en resandeökning:				-8.5%				Ger en resandeökning:				5.5%								Landsbygd		4,345,343		42.9%

																		 						10,139,490

		Totalt nytt resande 2017:														Resandeökning

		Resor 2017:				9,163,790		+		975,700		 =		10,139,490		-802,413				9,254,590

		Resor 2016:				10,017,003		+		924,900		 =		10,941,903		-7.3%				1.096

																				0.9266660028



				Beräkningar 2017				2014		2015		2016		2017								10,139,490

						Kustpil		477,000		465,000		619000		490604

						KtK		58,000		58,000		58965		49627

						Krösa Ck		275,000		345,000		246000		203420								Serviceresor		707,967		0.079		707,967		0.070		7.0%

						Krösa kace				100,000		149977		173131								Tåg		1,842,003		0.204		1,892,482		0.187		18.7%

						Ötåg		371,000		1,022,000		924900		975700		Förändring						Stad		2,738,386		0.304		3,193,698		0.315		31.5%

								1,181,000		1,990,000		1,998,842		1892482		-106,360						Landsbygd		3,725,845		0.413		4,345,343		0.429		42.9%

																. -5,32%												10,139,490

				Asylresandet		var ca 884900 resor 2016																		9,014,201



				Ö-tåg resor		har ökat resande från 0,92 milj resor till 0,97 tusen resor										5.5%								1,125,289

						Yield beräknas på 975700 resor och 48,4 milj kr i intäkter										49.6

																						Öresundståg		975,700

				Övriga resor		Minskning av resor i vår ordinarie biljettsystem (FARA) blev -9,73										-9.73						SJ		49,627

						Ökning om man räknar bort migrationsresor										2.35						Krösa Ck-Em		203,420

																						Krösa Em-Kac		152,036

				Totalt:		Minskning av totala resandet 										-7.3						Kustpilen		461220

						Ökning om man räknar bort migrationsresor										1.0								1,842,003



						Resande minskade med 802 413 resor, eller med -7,3% under 2017.

																								%fara

																						Lb		619,498

								6,767,827														Stad		455,312

				FARA 2017		Total				6,767,827				%fara								Tåg		50,479

				LB		Landsbygd		3,725,845		3,725,845		0.5505		55.05%		Landsbygd

				stad K,O,V		Kac		2,448,765		2,738,386		0.4046		40.46%		Stad

						Vvik		161,901												Kace		0.8942366051		89.42%				0.5505230852		Landsbygd						Serviceresor		707,967								Serviceresor		707,967

						Ohmn		127,720												Vvik		0.0591227825		5.91%				0.3618244083		Kac						Tåg		1,892,482								Öresundståg		975,700

				Tåg		Kustpil		176,726		303,596		0.0449		4.49%		Tåg				Ohmn		0.0466406124		4.66%				0.023922154		Vvik						Stad		3,193,698								SJ		49,627

						KtK		126,870																				0.0188716408		Ohmn						Landsbygd		4,345,343								Krösa Ck-Em		203,420

																				Kpil		0.5821091187		58.2%				0.0261126651		Kustpil								10,139,490								Krösa Em-Kac		173,131

								3,725,845												KtK		0.4178908813		41.8%				0.0187460466		KtK																Kustpilen		490,604

						FARA				6,767,827		Stad		0.4046182032		40.46%																														Stad, Kace		2,855,922

												Lb		0.5505230852		55.05%																														Stad, Vvik		188,820

												Tåg		0.0448587117		4.49%																														Stad, Ohmn		148,956

																																														Landsbygd		4,345,343

																																				Tåg												10,139,490

						2016				2017				Ötåg		975,700																								med uppräk

				Kustpil		621280				461,220				Länsresor		9,163,790						Landsbygd		619498				Serviceresor		707,967		7.0%				Öresundståg		975,700		975,700

				KtK, SJ		58965				49,627				Övr tåg		866,303						Kac		407157				Tåg		1,892,482		18.7%				SJ		49,627		49,627

				Krösa Ck		246000				203,420				FARA		6,464,231						Vvik		26919				Stad		3,193,698		31.5%				Krösa Ck-Em		203,420		203,420

				Krösa kace		149977				152,036				Service resor		707,967						Ohmn		21236				Landsbygd		4,345,343		42.9%				Krösa Em-Kac		152,036		173,131

				Ötåg		946400				975,700				Kvar att fördela;		1,125,289						Kustpil		29384						10,139,490						Kustpilen		461,220		490,604

						2022622				1,842,003												KtK		21095														1,842,003		1,892,482



																																		50479		Fördela		50,479



										6,767,827																								455312		Stad

						resande		duo						Fara resande 																						Kac		2,448,765		2,855,922

				904		81379		1919		85217				Minus tåg						6,767,827																Vvik		161,901		188,820

				913		40779		437		41653										303,596																Ohmn		127,720		148,956

				951		47793		585		48963										6,464,231																		2,738,386		3,193,698		455,312

				952		120277		3743		127763

										303,596																										Fördela		455312





				För att inte dubbelräkna resenärerna på tågen ska då 6 464 231 resenärer i FARA räknas.





				20160131										20170201		FARA												2422866

				2,016		7,246,490		113,257		7,473,004				2,017		6,431,472		121,932		6,767,827		90.6%						2430840

																												1.003

								duo		total								duo		total

				401		741536		16880		775296				401		764981		19095		803171		1.036

				402		299216		6363		311942				402		305390		6865		319120		1.023

				403		252819		5638		264095				403		256291		6198		268687		1.017

				404		255158		6366		267890				404		218366		6425		231216		0.863

				405		670370		16023		702416				405		679555		17526		714607		1.017

				411		97069		2079		101227				408		5		4		13

				421		10751		353		11457				411		89704		2161		94026		0.929

				422		8492		112		8716				413		38		0		38

						2,335,411				2,443,039				415		185		101		387

														421		9393		348		10089		0.881

														422		6989		211		7411		0.850

																2,330,897				2,448,765		1.002





				1		105510		3520		112550				1		108241		3683		115607

				2		33117		813		34743				2		31711		818		33347

				5		4871		1471		7813				5		3537		1540		6617

				10		6024		314		6652				10		5746		292		6330

						149,522				161,758						149,235				161,901		1.001



				701		79487		1657		82801				701		49887		1326		52539

				702		101323		2689		106701				702		55289		1852		58993

				703		20672		284		21240				703		8596		183		8962

				710		9029		222		9473				710		5254		168		5590

				712		1498		0		1498				712		1636		0		1636

						212,009				221,713						120,662				127,720		0.576



				904		78349		1484		81317				904		81379		1919		85217

				913		40085		204		40493				913		40779		437		41653

				951		67873		683		69239				951		47793		585		48963

				952		201102		3603		208308				952		120277		3743		127763

						387,409				399,357						290,228				303,596		0.760







				Trafikintäkter exkl statsbidrag och Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				Adminsitration		-450.0		-423.5		-26.5

				415 Solbussen		-450.0		-423.5		-26.5

				Buss		-153,813.0		-158,901.1		5,088.1

				501 Kommungiltighet		-54,514.0		-52,511.0		-2,003.1

				502 Länsgiltighet		-19,515.0		-20,705.0		1,190.3

				503 Skolbiljett		-500.0		-496.0		-4.1

				517 Biljettintäkter		-79,284.0		-85,189.0		5,905.0						-73,712,166.0

				Serviceresor		-32,482.0		-30,855.2		-1,626.9						-154,867,465.4				0.3218828212

				400 Sjukresa egen bil				-6.7		6.7						-228,579,631.4

				408 Sjukresa taxi		-1,400.0		-1,059.0		-341.0										0.6762679673

				410 Frisken		-350.0		-299.4		-50.6						-229,003,106.5

				421 Gods		-700.0		-735.0		34.9										-104731905.992021

				422 Permissioner		-360.0		-456.0		96.3

				450 Egenavgifter		-7,950.0		-7,615.9		-334.1

				451 Ersättning fr annat landsting		-725.0		-603.9		-121.1

				530 Färdtjänst		-7,600.0		-7,424.5		-175.5

				531 Riksfärdtjänst		-100.0		-122.3		22.3

				532 Särskola		-12,725.0		-11,861.6		-863.4

				546 Verksamhetsresor		-10.0		0.0		-10.0

				547 Kommunresor		-162.0		-248.6		86.6

				549 Avtalad trafik		-400.0		-422.2		22.1

				Tåg		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6

				517 Biljettintäkter		-43,665.0		-38,823.4		-4,841.6

				Totalsumma		-230,410.0		-229,003.1		-1,406.9





				Öresundståg



				Radetiketter		Budget 2017 		Utfall 2017 		Rest/brist 2017 

				517 Biljettintäkter		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6

				Totalsumma		-52,275.0		-48,398.4		-3,876.6





Totalt resande 2017



Totalt resande 2015	Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	707967	1892482	3193698.4132094393	4345342.571998368	





Totalt resande 2017



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	707967	1892482	3193698.4132094393	4345342.571998368	



Totalt resande 2017



Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	707967	975700	49627	203420	173131	490604	2855922	188820	148956	4345343	





Totalt resande 2017



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	707967	975700	49627	203420	173131	490604	2855922	188820	148956	4345343	





2016KS  (2)

		Resandeutveckling 2016																		2017-02-01 Karl-Johan

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2016 blev:										228.9		milj



		2016

		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		222650000		kr 		intäkt per resande				24.38		blir		9,132,486

		Intäkter		6250000		kr		intäkt per resande (Migration)				7.066		blir		884,517

		Totalt		228900000												10,017,003



		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2016				10,017,003				Resandet 2016				946,400								Serviceresor		675,739		6.7%

		Resandet 2015				9,062,631				Resandet 2015				1,022,000								Tåg		1,997,269		19.8%				10084631				10,963,403

																						Stad		2,995,578		29.7%				617999				884517

		Resandeökning				954,372				Resandeökning				-75,600								Landsbygd		4,416,035		43.8%				9466632				10,078,886

		Ger en resandeökning:				11%				Ger en resandeökning:				-7%				 						10,084,621

																																		1.0646748726

		Totalt nytt resande 2015:														Resandeökning

		Resor 2016:				10,017,003		+		946,400		 =		10,963,403		878,772

		Resor 2015:				9,062,631		+		1,022,000		 =		10,084,631		8.7%				1.0871397329



																						10,963,403

				Beräkningar 2016				2014		2015		2016

						Kustpil		477,000		465,000		619000

						KtK		58,000		58,000		58965										Serviceresor		678644		0.069		678,644		0.0619		6.2%

						Krösa Ck		275,000		345,000		246000										Tåg		2022622		0.207		2,086,135		0.1903		19.0%

						Krösa kace				100,000		149977										Stad		2840887		0.291		3,292,695		0.3003		30.0%

						Ötåg		371,000		1,022,000		946400				Resandeökning						Landsbygd		4232760		0.433		4,905,929		0.4475		44.7%

								1,181,000		1,990,000		2020342				30,342												10,963,403

																1.52%								9,774,913



				Asylresandet		ca 884500 resor som vi erhöll en intäkt på 6250000 kr för																		1,188,490

						det er en yield per resa med: 										7.06

																						Ötåg		946,400

				Ö-tåg resor		har miskat resande från 1 milj resor till 925 tusen resor																Krösa Ck		58,965

						Yield beräknas på 946400 resor och 49,5 milj kr i intäkter										52.3						SJ		246,000

																						Övriga		768,977

				Övriga resor		Ökningen av resor i vår ordinarie biljettsystem (FARA) blev 																		2020342

						9 % eller med 615 629 resor

																								%fara

						Total resandeökning blev alltså ca 878 772 resor, eller med 8,7% under 2016.																Lb		674,460		673168.772879019

																						Stad		452675		451808.374601432

																						Tåg		63,635		63512.852519549

								7,473,004

				FARA 2016		Total				7,473,004				%fara

				LB		Landsbygd		4,232,760		4,232,760		0.5664		56.64%		Landsbygd

				stad K,O,V		Kac		2,443,039		2,840,887		0.3802		38.02%		Stad				Kace		0.859956415		86.00%				0.5664067623		Landsbygd						Serviceresor		678,644								Serviceresor		678,644

						Vvik		172,025												Vvik		0.0605532709		6.06%				0.3269152539		Kac						Tåg		2,086,135								Öresundståg		946,400

						Ohmn		225,823												Ohmn		0.0794903141		7.95%				0.0230195247		Vvik						Stad		3,292,695								SJ		58,965

				Tåg		Kustpil		277,547		399,357		0.0534		5.34%		Tåg												0.0302185038		Ohmn						Landsbygd		4,905,929								Krösa Ck-Em		246,000

						KtK		121,810												Kpil		0.6949846879		69.5%				0.0371399507		Kustpil								10,963,403								Krösa Em-Kac		169,349

																				KtK		0.3050153121		30.5%				0.0163000047		KtK																Kustpilen		665,421

								4,232,760																																						Stad, Kace		2,831,574

						FARA				7,473,004		Stad		0.3801532824		38.02%																														Stad, Vvik		199,383

												Lb		0.5664067623		56.64%																														Stad, Ohmn		261,737

												Tåg		0.0534399553		5.34%																														Landsbygd		4,905,929

																																				Tåg												10,963,403

																																								med uppräk

						2015				2016				Ötåg		946,400						Landsbygd		673169				Serviceresor		678,644		6.2%				Öresundståg		946,400		946,400

				Kustpil		563000				621280				Länsresor		10,017,003						Kac		388536				Tåg		2,086,135		19.0%				SJ		58,965		58,965

				KtK, SJ		61313				58965				Övr tåg		1,076,222						Vvik		27358				Stad		3,292,695		30.0%				Krösa Ck-Em		246,000		246,000

				Krösa Ck		192500				246000				FARA		7,073,647						Ohmn		35914				Landsbygd		4,905,929		44.7%				Krösa Em-Kac		149,977		169,349

				Krösa kace		99975				149977				Service resor		678,644						Kustpil		44140						10,963,403						Kustpilen		621,280		665,421

				Ötåg		1022000				946400				Kvar att fördela;		1,188,490						KtK		19372														2,022,622		2,086,135

						1938788				2022622

																																		63513		Fördela		63,513



																																		451808		Stad

										7,473,004																										Kac		2,443,039		2,831,574

						resande		duo						Fara resande 						7,473,004																Vvik		172,025		199,383

				904		78349		1484		81317				Minus tåg						399,357																Ohmn		225,823		261,737

				913		40085		204		40493										7,073,647																		2,840,887		3,292,695		451,808

				951		67873		683		69239

				952		201102		3603		208308										7,073,647																Fördela		451,808

										399357





				För att inte dubbelräkna resenärerna på tågen ska då 7 073 647 resenärer i FARA räknas.





				20160131										20170201		FARA

				2015		6,634,728		213,598		6,848,326				2,016		7,246,490		113,257		7,473,004		109%

										3,845,538

								duo		total								duo		total

				401		665161		29874		695035				401		741536		16880		775296		1.1154776378

				402		327621		12886		340507				402		299216		6363		311942		0.9161103883

				403		253050		11336		264386				403		252819		5638		264095		0.9988993366

				404		240964		11864		252828				404		255158		6366		267890		1.0595740978

				405		586540		29836		616376				405		670370		16023		702416		1.1395901203						2265376

				411		91544		4700		96244				411		97069		2079		101227		1.0517746561						2422866

				421		11883		622		12505				421		10751		353		11457		0.9161935226						1.0695204681

				422		8817		366		9183				422		8492		112		8716		0.9491451595

						2,185,580				2,287,064						2,335,411				2,443,039		1.0681987911





				1		94939		7562		102501				1		105510		3520		112550

				2		26504		1362		27866				2		33117		813		34743

				5		4044		2800		6844				5		4871		1471		7813

				10		5013		360		5373				10		6024		314		6652

						130,500				142,584						149,522				161,758		1.1344751164



				701		64347		2932		67279				701		79487		1657		82801

				702		84229		4556		88785				702		101323		2689		106701

				703		12148		878		13026				703		20672		284		21240

				710		7497		270		7767				710		9029		222		9473

				712		2082				2082				712		1498		0		1498

						170,303				178,939						212,009				221,713		1.2390423552



				904		103141		3374		106515				904		78349		1484		81317

				913		291		36		327				913		40085		204		40493

				951		57137		1394		58531				951		67873		683		69239

				952		221962		6866		228828				952		201102		3603		208308

						382,531				394,201						387,409				399,357		1.0130796218

















Totalt resande 2016



Totalt resande 2015	Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	678644	2086134.852519549	3292695.3746014321	4905928.7728790194	





Totalt resande 2016



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	678644	2086134.852519549	3292695.3746014321	4905928.7728790194	



Totalt resande 2016



Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	678644	946400	58965	246000	169349.43751831067	665420.56248168927	2831574.1879578456	199383.45220172431	261737.35984043012	4905929	





Totalt resande 2016



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	678644	946400	58965	246000	169349.43751831067	665420.56248168927	2831574.1879578456	199383.45220172431	261737.35984043012	4905929	





Blad1

				2015		2016

		Serviceresor		675,739		678,644		1.004		0.4%

		Öresundståg		1,022,000		946,400		0.926		-7.4%

		SJ		61,313		58,965		0.962		-3.8%

		Krösatåg, Ck-Em		192,500		246,000		1.278		27.8%

		Krösatåg, Kac-Em		115,825		169,349		1.462		46.2%

		Kustpilen		605,631		665,421		1.099		9.9%

		Stad, Kalmar		2,626,357		2,831,574		1.078		7.8%

		Stad, Västervik		163,737		199,383		1.218		21.8%

		Stad, Oskarshamn		205,485		261,737		1.274		27.4%

		Landsbygd		4,416,035		4,905,929		1.111		11.1%

				10,084,621		10,963,403		1.087		8.7%



		Totalt antal resor i Kalmar län 2016

		Serviceresor		678644		0.0619		6%

		Tåg 		2086135		0.1903		19%

		Stadstrafik		3292695		0.3003		30%

		Landsbygd		4905929		0.4475		45%

				10963403



Totalt antal resor i Kalmar län 2016





Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösatåg, Ck-Em	Krösatåg, Kac-Em	Kustpilen	Stad, Kalmar	Stad, Västervik	Stad, Oskarshamn	Landsbygd	678644	946400	58965	246000	169349.43751831067	665420.56248168927	2831574.1879578456	199383.45220172431	261737.35984043012	4905929	

Resor







Fördelning totalt antal resor i Kalmar län 2016





Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösatåg, Ck-Em	Krösatåg, Kac-Em	Kustpilen	Stad, Kalmar	Stad, Västervik	Stad, Oskarshamn	Landsbygd	678644	946400	58965	246000	169349.43751831067	665420.56248168927	2831574.1879578456	199383.45220172431	261737.35984043012	4905929	





Totalt antal resor i Kalmar län 2016	Serviceresor	Tåg 	Stadstrafik	Landsbygd	678644	2086134.852519549	3292695.3746014321	4905928.7728790194	







Fördelning totalt antal resor i Kalmar län 2016





Serviceresor	Tåg 	Stadstrafik	Landsbygd	678644	2086134.852519549	3292695.3746014321	4905928.7728790194	





2016KS 

		Resandeutveckling 2016																		2017-02-01 Karl-Johan

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2016 blev:										228.9		milj



		2016

		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		222650000		kr 		intäkt per resande				24.38		blir		9,132,486

		Intäkter		6250000		kr		intäkt per resande (Migration)				7.066		blir		884,517

		Totalt		228900000												10,017,003



		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2016				10,017,003				Resandet 2016				946,400								Serviceresor		675,739		6.7%

		Resandet 2015				9,062,631				Resandet 2015				1,022,000								Tåg		1,997,269		19.8%				10084631				10,963,403

																						Stad		2,995,578		29.7%				617999				884517

		Resandeökning				954,372				Resandeökning				-75,600								Landsbygd		4,416,035		43.8%				9466632				10,078,886

		Ger en resandeökning:				11%				Ger en resandeökning:				-7%				 						10,084,621

																																		1.0646748726

		Totalt nytt resande 2015:														Resandeökning

		Resor 2016:				10,017,003		+		946,400		 =		10,963,403		878,772

		Resor 2015:				9,062,631		+		1,022,000		 =		10,084,631		8.0%



																						10,963,403

				Beräkningar 2016				2014		2015		2016

						Kustpil		477,000		465,000		619000

						KtK		58,000		58,000		58965										Serviceresor		678644		0.069		678,644		0.062		6.2%

						Krösa Ck		275,000		345,000		246000										Tåg		2020342		0.207		2,083,977		0.190		19.0%

						Krösa kace				100,000		149977										Stad		2840887		0.291		3,293,562		0.300		30.0%

						Ötåg		371,000		1,022,000		946400				Resandeökning						Landsbygd		4232760		0.433		4,907,220		0.448		44.8%

								1,181,000		1,990,000		2020342				30,342												10,963,403

																1.52%								9,772,633



				Asylresandet		ca 884500 resor som vi erhöll en intäkt på 6250000 kr för																		1,190,770

						det er en yield per resa med: 										7.06

																						Ötåg		946,400

				Ö-tåg resor		har miskat resande från 1 milj resor till 925 tusen resor																Krösa Ck		58,965

						Yield beräknas på 946400 resor och 49,5 milj kr i intäkter										52.3						SJ		246,000

																						Övriga		768,977

				Övriga resor		Ökningen av resor i vår ordinarie biljettsystem (FARA) blev 																		2020342

						9 % eller med 615 629 resor

																								%fara

						Total resandeökning blev alltså ca 878 772 resor, eller med 8,0% under 2016.																Lb		674,460

																						Stad		452675

																						Tåg		63,635

								7,473,004

				FARA 2016		Total				7,473,004				%fara

				LB		Landsbygd		4,232,760		4,232,760		0.5664		56.64%		Landsbygd

				stad K,O,V		Kac		2,443,039		2,840,887		0.3802		38.02%		Stad				Kace		0.859956415		86.00%				0.5664067623		Landsbygd						Serviceresor		678,644								Serviceresor		678,644

						Vvik		172,025												Vvik		0.0605532709		6.06%				0.3269152539		Kac						Tåg		2,083,977								Öresundståg		946,400

						Ohmn		225,823												Ohmn		0.0794903141		7.95%				0.0230195247		Vvik						Stad		3,293,562								SJ		58,965

				Tåg		Kustpil		277,547		399,357		0.0534		5.34%		Tåg												0.0302185038		Ohmn						Landsbygd		4,907,220								Krösa Ck-Em		246,000

						KtK		121,810												Kpil		0.6949846879		69.5%				0.0371399507		Kustpil								10,963,403								Krösa Em-Kac		169,387

																				KtK		0.3050153121		30.5%				0.0163000047		KtK																Kustpilen		663,225

								4,232,760																																						Stad, Kace		2,832,320

						FARA				7,473,004		Stad		0.3801532824		38.02%																														Stad, Vvik		199,436

												Lb		0.5664067623		56.64%																														Stad, Ohmn		261,806

												Tåg		0.0534399553		5.34%																														Landsbygd		4,907,220

																																				Tåg												10,963,403

																																								med uppräk

						2015				2016				Ötåg		946,400						Landsbygd		674460				Serviceresor		678,644		6.2%				Öresundståg		946,400		946,400

				Kustpil		563000				619000				Länsresor		10,017,003						Kac		389281				Tåg		2,083,977		19.0%				SJ		58,965		58,965

				KtK, SJ		61313				58965				Övr tåg		1,073,942						Vvik		27411				Stad		3,293,562		30.0%				Krösa Ck-Em		246,000		246,000

				Krösa Ck		192500				246000				FARA		7,073,647						Ohmn		35983				Landsbygd		4,907,220		44.8%				Krösa Em-Kac		149,977		169,387

				Krösa kace		99975				149977				Service resor		678,644						Kustpil		44225						10,963,403						Kustpilen		619,000		663,225

				Ötåg		1022000				946400				Kvar att fördela;		1,190,770						KtK		19410														2,020,342		2,083,977

						1938788				2020342

																																				Fördela		63,635



																																				Stad

										7,473,004																										Kac		2,443,039		2,832,320

						resande		duo						Fara resande 						7,473,004																Vvik		172,025		199,436

				904		78349		1484		81317				Minus tåg						399,357																Ohmn		225,823		261,806

				913		40085		204		40493										7,073,647																		2,840,887		3,293,562		452,675

				951		67873		683		69239

				952		201102		3603		208308										7,073,647																Fördela		452,675

										399357





				För att inte dubbelräkna resenärerna på tågen ska då 7 073 647 resenärer i FARA räknas.





				20160131										20170201		FARA

				2015		6,634,728		213,598		6,848,326				2,016		7,246,490		113,257		7,473,004		109%

										3,845,538

								duo		total								duo		total

				401		665161		29874		695035				401		741536		16880		775296		1.1154776378

				402		327621		12886		340507				402		299216		6363		311942		0.9161103883

				403		253050		11336		264386				403		252819		5638		264095		0.9988993366

				404		240964		11864		252828				404		255158		6366		267890		1.0595740978

				405		586540		29836		616376				405		670370		16023		702416		1.1395901203						2265376

				411		91544		4700		96244				411		97069		2079		101227		1.0517746561						2422866

				421		11883		622		12505				421		10751		353		11457		0.9161935226						1.0695204681

				422		8817		366		9183				422		8492		112		8716		0.9491451595

						2,185,580				2,287,064						2,335,411				2,443,039		1.0681987911





				1		94939		7562		102501				1		105510		3520		112550

				2		26504		1362		27866				2		33117		813		34743

				5		4044		2800		6844				5		4871		1471		7813

				10		5013		360		5373				10		6024		314		6652

						130,500				142,584						149,522				161,758		1.1344751164



				701		64347		2932		67279				701		79487		1657		82801

				702		84229		4556		88785				702		101323		2689		106701

				703		12148		878		13026				703		20672		284		21240

				710		7497		270		7767				710		9029		222		9473

				712		2082				2082				712		1498		0		1498

						170,303				178,939						212,009				221,713		1.2390423552



				904		103141		3374		106515				904		78349		1484		81317

				913		291		36		327				913		40085		204		40493

				951		57137		1394		58531				951		67873		683		69239

				952		221962		6866		228828				952		201102		3603		208308

						382,531				394,201						387,409				399,357		1.0130796218

















Totalt resande 2016



Totalt resande 2015	Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	678644	2083977	3293562	4907220.2093383707	





Totalt resande 2016



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	678644	2083977	3293562	4907220.2093383707	



Totalt resande 2016



Totalt resande 2015	Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	678644	946400	58965	246000	169387	663225	2832319.7701696688	199435.95188756188	261806.27794276929	4907220	





Totalt resande 2016



Totalt resande 2015	

Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	678644	946400	58965	246000	169387	663225	2832319.7701696688	199435.95188756188	261806.27794276929	4907220	





2016 KJB

		Resandeutveckling 2016																2017-02-01 Karl-Johan

		Efter ny uträkning så blev det något justering av resandeökningen för 2013.

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2011 var:										169.5		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2012 var:										180		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2013 blev:										195		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2014 blev:										195		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2015 blev:										215.6		milj

		Intäker minus Öresund och Statsbidrag 2016 blev:										228.9		milj

		Resande enligt redovisning 2011 var:								7.099		milj

		Ger nyckeltalet:				169.5		milj intäkt		i förhållande till				7.099		milj res		=		23.88



		Under 2012 genomfördes prisökning som ger ett snitt på 5%.

		Nyckeltalet räknas därför upp med dessa 5% vilket ger:										23.88		ggr		5%		=		25.07

		Ger nyckeltalen:				180000000		kr intäkt		25.07		per resa								7,179,896

		Under 2013 genomfördes kontantfrihet, vilket innebar att kunderna istället valde en annan 

		och ofta rabatterad produkt än möjligheten tidigare att betala fullt pris på bussen.

		Detta gav en lägre yeild per resenär med ca 3,5%. Detta ger en ny snittreseintäkt på 25:07 X 0,967																=		24.25

		(195 milj + 6,5 milj = 201,5 milj / 195 milj gör 3,3%)

		Under 2014 ökade resandet med 7% i Kalmar län.

		Resandeökningen har nästan uteslutande gjorts på rabatterade produkter vilket visar sig genom att intäkterna

		inte ökar trots resandeökning. Intäkterna påverkas också negativt av arbetsmarknadskonflikt på Öresundståg

		Sänkningen av yielden beräknas till 7% vilket ger en ny snittreseintäkt på 24,25/1,07																=		22.66

		Under 2015 ökade resandet med 11% i Kalmar län.

		Resandeökningen under året var i FARA 11%, Öresundståg 8%, Kustpilen 46% och Krösatågen en ökning men ingen jämförande

		resande att räkna på från 2014 då trafiken är ny.

		I jan genomfördes en prisjustering på biljettprodukterna med ca 3% + minskning av rabatt på periodkkorten.

		Ökningen av yielden beräknas till 5% vilket ger en ny snittreseintäkt på 22,66 x 1,05																=		23.79



		Under 2016 ökade resandet med 9% i FARA, Öresundståg minskade med 9,5%, Kustpilen ökade med

		I jan genomfördes en prisjustering på biljettprodukterna med ca 2,5%. Yielden som var 23,79 ökas med procenten till

		23,79 x 1,025 = 24,38 kr																		24.38



		2016

		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		222650000		kr 		intäkt per resande				24.38		blir		9,132,486

		Intäkter		6250000		kr		intäkt per resande (Migration)				7.066		blir		884,517

		Totalt		228900000												10,017,003



		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2016				10,017,003				Resandet 2016				946,400

		Resandet 2015				9,062,631				Resandet 2015				1,022,000



		Resandeökning				954,372				Resandeökning				-75,600

		Ger en resandeökning:				11%				Ger en resandeökning:				-7%				 



		Totalt nytt resande 2015:														Resandeökning

		Resor 2016:				10,017,003		+		946,400		 =		10,963,403		878,772

		Resor 2015:				9,062,631		+		1,022,000		 =		10,084,631		8.0%





				Beräkningar 2016				2014		2015		2016

						Kustpil		477,000		465,000		619000

						KtK		58,000		58,000		58965

						Krösa Ck		275,000		345,000		246000

						Krösa kace				100,000		149977

						Ötåg		371,000		1,022,000		946400				Resandeökning

								1,181,000		1,990,000		2020342				30,342

																1.52%



				Asylresandet		ca 884500 resor som vi erhöll en intäkt på 6250000 kr för

						det er en yield per resa med: 										7.06



				Ö-tåg resor		har miskat resande från 1 milj resor till 925 tusen resor

						Yield beräknas på 946400 resor och 49,5 milj kr i intäkter										52.3



				Övriga resor		Ökningen av resor i vår ordinarie biljettsystem (FARA) blev 

						9 % eller med 615 629 resor



						Total resandeökning blev alltså ca 878 772 resor, eller med 8,0% under 2016.







2015KS

		Resandeutveckling 2015																2016-01-31 Karl-Johan

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2015 blev:										215.6		milj





		2015

		Med det nya nyckeltalet innebär detta fölkjande antal resande:

		Intäkter		215600000		kr		intäkt per resande				23.79		blir		9,062,631

		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2015				9,062,631				Resandet 2015				1,022,000

		Resandet 2014				8,605,472				Resandet 2014				950,000



		Resandeökning				457,159				Resandeökning				72,000						Serviceresor		675,739		6.7%

		Ger en resandeökning:				5%				Ger en resandeökning:				8%						Tåg		1,997,269		19.8%

																				Stad		2,995,578		29.7%

		Totalt nytt resande 2015:														Resandeökning				Landsbygd		4,416,035		43.8%

		Resor 2014:				8,605,472		+		950,000		=		9,555,472		529,159						10,084,621

		Resor 2015:				9,062,631		+		1,022,000		 =		10,084,631		5.5%





				Beräkningar 2015				2014

						Kustpil		477,000		465,000		682,332

						KtK		58,000		58,000		61,313								10,084,621

						Krösa Ck		275,000		345,000		345,000

						Krösa kace				100,000		100,000

						Ötåg		371,000		1,022,000		1,022,000				99840				Serviceresor		675739		0.075		675739		0.067		6.7%

								1,181,000		1,990,000		2,210,645								Tåg		1938788		0.214		1997269		0.198		19.8%

																				Stad		2608587		0.288		2995578		0.297		29.7%

																				Landsbygd		3845538		0.424		4416035		0.438		43.8%

				Asylresandet		ca 400 000 resor som vi erhöll en intäkt på 5 mkr för																				10084621

						det er en yield per resa med: 										12.50						9068652



				Ö-tåg resor		ca 100 000 nya resor från 900 000 till 1 000 000 resor																1,015,969

						Det är en bra yield på dessa resor som något uppväger

						asylresornas låga värde.														Ötåg		1022000

																				Krösa Ck		61313

				Övriga resor		Ökning av resor i vårt ordinarie system ökade endast 														SJ		192500

						med 0,5% eller ca 50 000 resor.														Övriga		662975

																						1938788

						Total resandeökning blev alltså ca 550 000 resor

						Därtill har vi ej redovisade Ö-tåg resor sedan tidigare																%fara

						på ca 500 000 resor. Alltså bör vi redovisa även dessa														Lb		570,497

						resor.														Stad		386991

																				Tåg		58481

						Resandeökning med 1 050 000 resor till förra årets

						Ny nogrannare beräkning görs med nya yielden ovan.



				FARA 2015		Total				6,848,326				%fara

				LB		Landsbygd		3,845,538		3,845,538		0.5615		56.2%		Landsbygd

				stad K,O,V		Kac		2,287,064		2,608,587		0.3809		38.1%		Stad		Kace		0.8767443831		87.67%				0.5615296351								Serviceresor		675,739								Serviceresor		675,739

						Vvik		142,584										Vvik		0.0546594766		5.47%				0.3339595691								Tåg		1,997,269								Öresundståg		1,022,000

						Ohmn		178,939										Ohmn		0.0685961404		6.86%				0.0208202705								Stad		2,995,578								SJ		61,313

				Tåg		Kustpil		287,359		394,201		0.0576		5.8%		Tåg										0.0261288671								Landsbygd		4,416,035								Krösa Ck-Em		192,500

						KtK		106,842										Kpil		0.7289656799		73.0%				0.0419604733										10,084,621								Krösa Em-Kac		115,825

																		KtK		0.2710343201		27.0%				0.0156011849																		Kustpilen		605,631

																																												Stad, Kace		2,626,357

						FARA				6,848,326		Stad		0.3809087067		38.09%																												Stad, Vvik		163,737

												Lb		0.5615296351		56.15%																												Stad, Ohmn		205,485

												Tåg		0.0575616581		5.76%																												Landsbygd		4,416,035

																																		Tåg												10,084,621

																																						med uppräk

						2014				2015				Ötåg		1022000				Landsbygd		570502				Serviceresor		675,739		6.7%				Öresundståg		1,022,000		1,022,000

				Kustpil		477000				563000				Länsresor		9062631				Kac		339296				Tåg		1,997,269		19.8%				SJ		61,313		61,313

				KtK, SJ		58000				61313				Övr tåg		916788				Vvik		21153				Stad		2,995,578		29.7%				Krösa Ck-Em		192,500		192,500

				Krösa Ck		275000				192500				FARA		6454125				Ohmn		26546				Landsbygd		4,416,035		43.8%				Krösa Em-Kac		99,975		115,825

				Krösa kace						99975				Service resor		675739				Kustpil		42631						10,084,621						Kustpilen		563,000		605,631

				Ötåg		371000				1022000				Kvar att fördela;		1015979				KtK		15850														1,938,788		1,997,269

						1181000				1938788

																																		Fördela		58,481



																																		Stad

										6,848,326																								Kac		2,287,064		2,626,357

						resande		duo						Fara resande 				6,848,326				Karl-Johan:												Vvik		142,584		163,737

				951		57137		697		58531				Minus tåg				394201						2014		2015								Ohmn		178,939		205,485

				952		221962		3433		228828								6,454,125				Kustpil		477000		465000		682332								2,608,587		2,995,578

				904		103141		1687		106515												KtK, SJ		58000		58000		61313

				913		291		36		327								6,454,125				Krösa Ck		275000		345000		345000						Fördela		386,991

										394201												Krösa kace				100000		100000

																						Ötåg		371000		1022000		1022000

																								1181000		1990000		2210645

				För att inte dubbelräkna resenärerna på tågen ska då 6 454 125 resenärer i FARA räknas.





				20160131

				2015		6,634,728		213,598		6,848,326				160131		FARA		Diver		Ovan sum under året

										3,845,538						6634728		6614918		6630333

								duo		total				Duo		106848		105399		106492

				401		665161		29874		695035						213696		210798		212984

				402		327621		12886		340507						6848424		6825716		6843317

				403		253050		11336		264386

				404		240964		11864		252828				diff:		-5107		17601		0

				405		586540		29836		616376						fler resor		färre resor

				411		91544		4700		96244

				421		11883		622		12505

				422		8817		366		9183

						2,185,580				2,287,064





				1		94939		7562		102501

				2		26504		1362		27866

				5		4044		2800		6844

				10		5013		360		5373

						130,500				142,584



				701		64347		2932		67279

				702		84229		4556		88785

				703		12148		878		13026

				710		7497		270		7767

				712		2082				2082

						170,303				178,939



				904		103141		3374		106515

				913		291		36		327

				951		57137		1394		58531

				952		221962		6866		228828

						382,531				394,201

















Totalt resande 2015



Totalt resande 2015	Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	675739	1997268.8602524179	2995578.4378788336	4416034.7018687483	







Totalt resande 2015	

Serviceresor	Tåg	Stad	Landsbygd	675739	1997268.8602524179	2995578.4378788336	4416034.7018687483	





Totalt resande 2015	Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	675739	1022000	61313	192500	115825.32019474541	605630.54005767254	2626356.5694565359	163736.74943044476	205485.11899185291	4416034.7018687483	







Totalt resande 2015	

Serviceresor	Öresundståg	SJ	Krösa Ck-Em	Krösa Em-Kac	Kustpilen	Stad, Kace	Stad, Vvik	Stad, Ohmn	Landsbygd	675739	1022000	61313	192500	115825.32019474541	605630.54005767254	2626356.5694565359	163736.74943044476	205485.11899185291	4416034.7018687483	





2015

		Resandeutveckling 2014																2016-01-31 Karl-Johan

		Efter ny uträkning så blev det något justering av resandeökningen för 2013.

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2011 var:										169.5		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2012 var:										180		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2013 blev:										195		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2014 blev:										195		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2015 blev:										215.6		milj



		Resande enligt redovisning 2011 var:								7.099		milj

		Ger nyckeltalet:				169.5		milj intäkt		i förhållande till				7.099		milj res		=		23.88



		Under 2012 genomfördes prisökning som ger ett snitt på 5%.

		Nyckeltalet räknas därför upp med dessa 5% vilket ger:										23.88		ggr		5%		=		25.07

		Ger nyckeltalen:				180000000		kr intäkt		25.07		per resa								7,179,896



		Under 2013 genomfördes kontantfrihet, vilket innebar att kunderna istället valde en annan 

		och ofta rabatterad produkt än möjligheten tidigare att betala fullt pris på bussen.

		Detta gav en lägre yeild per resenär med ca 3,5%. Detta ger en ny snittreseintäkt på 25:07 X 0,967																=		24.25

		(195 milj + 6,5 milj = 201,5 milj / 195 milj gör 3,3%)



		Under 2014 ökade resandet med 7% i Kalmar län.

		Resandeökningen har nästan uteslutande gjorts på rabatterade produkter vilket visar sig genom att intäkterna

		inte ökar trots resandeökning. Intäkterna påverkas också negativt av arbetsmarknadskonflikt på Öresundståg

		Sänkningen av yielden beräknas till 7% vilket ger en ny snittreseintäkt på 24,25/1,07																=		22.66



		Under 2015 ökade resandet med 11% i Kalmar län.

		Resandeökningen under året var i FARA 11%, Öresundståg 8%, Kustpilen 46% och Krösatågen en ökning men ingen jämförande

		resande att räkna på från 2014 då trafiken är ny.

		I jan genomfördes en prisjustering på biljettprodukterna med ca 3% + minskning av rabatt på periodkkorten.

		Ökningen av yielden beräknas till 5% vilket ger en ny snittreseintäkt på 22,66 x 1,05																=		23.79



		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		195		milj		intäkt per resande				22.66		blir		8,605,472



		Lokalt KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2014				8,605,472				Resandet 2014				371000				950000

		Resandet 2013				8,042,379				Resandet 2013				371000



		Resandeökning				563,094				Resandeförändring				0

		Ger en resandeökning:				7.0%				Ger en resandeökning				0.0%



		Resande i Öresund av totalen:						8,976,472		i förhållande		8,413,379		=		6.7%





		2015

		Med det nya nyckeltalet innebär detta fölkjande antal resande:

		Intäkter		215600000		kr		intäkt per resande				23.79		blir		9,062,631

		Lokal KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2015				9,062,631				Resandet 2015				1,022,000

		Resandet 2014				8,605,472				Resandet 2014				950,000



		Resandeökning				457,159				Resandeökning				72,000

		Ger en resandeökning:				5%				Ger en resandeökning:				8%



		Totalt nytt resande 2015:														Resandeökning

		Resor 2014:				8,605,472		+		950,000		=		9,555,472		529,159

		Resor 2015:				9,062,631		+		1,022,000		 =		10,084,631		5.5%



				Beräkning inför 2014

				Beräkning av tappade intäkter pga kontantfriheten



				Reskassa har ökat från 1,2 mkr till 2,4 mkr per månad

				ger oss en ökning med 100% som vi rabatterar med 20%.

				Utöver detta har kunder valt periodkort i större utsträckning än tidigare.

				Vi har hjälp våra kunder att hitta rabatterade produkter i större utsträckning än tidigare.

				Beräkningen kan alltså göras med att vi tappar intäktsyeild med

				ca 6,5 milj kr under 2013.





				FARA 2014		Total				6155115



				stad K,O,V		Kac		2067552		2,353,805		0.3824144634		38.24%

						Vvik		116112

						Ohmn		170141

						Kustpil		173817		265597		0.0431506154		4.32%

						KtK		91780



						Landsbygd				3,535,713		0.5744349212		57.44%





				Beräkningar 2015

						Kustpil		477,000		465,000		682,332

						KtK		58,000		58,000		61,313

						Krösa Ck		275,000		345,000		345,000

						Krösa kace				100,000		100,000

						Ötåg		371,000		1,022,000		1,022,000				99840

								1,181,000		1,990,000		2,210,645





				Asylresandet		ca 400 000 resor som vi erhöll en intäkt på 5 mkr för

						det er en yield per resa med: 										12.50



				Ö-tåg resor		ca 100 000 nya resor från 900 000 till 1 000 000 resor

						Det är en bra yield på dessa resor som något uppväger

						asylresornas låga värde.



				Övriga resor		Ökning av resor i vårt ordinarie system ökade endast 

						med 0,5% eller ca 50 000 resor.



						Total resandeökning blev alltså ca 550 000 resor

						Därtill har vi ej redovisade Ö-tåg resor sedan tidigare

						på ca 500 000 resor. Alltså bör vi redovisa även dessa

						resor.



						Resandeökning med 1 050 000 resor till förra årets

						Ny nogrannare beräkning görs med nya yielden ovan.





2014

		Resandeutveckling 2014																2014-01-21 Karl-Johan

		Efter ny uträkning så blev det något justering av resandeökningen för 2013.

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2011 var:										169.5		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2012 var:										180		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2013 blev:										195		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2014 blev:										195		milj



		Resande enligt redovisning 2011 var:								7.099		milj

		Ger nyckeltalet:				169.5		milj intäkt		i förhållande till				7.099		milj res		=		23.88



		Under 2012 genomfördes prisökning som ger ett snitt på 5%.

		Nyckeltalet räknas därför upp med dessa 5% vilket ger:										23.88		ggr		5%		=		25.07

		Ger nyckeltalen:				180000000		kr intäkt		25.07		per resa								7,179,896



		Under 2013 genomfördes kontantfrihet, vilket innebar att kunderna istället valde en annan 

		och ofta rabatterad produkt än möjligheten tidigare att betala fullt pris på bussen.

		Detta gav en lägre yeild per resenär med ca 3,5%. Detta ger en ny snittreseintäkt på 25:07 X 0,967																=		24.25

		(195 milj + 6,5 milj = 201,5 milj / 195 milj gör 3,3%)



		Under 2014 ökade resandet med 7% i Kalmar län.

		Resandeökningen har nästan uteslutande gjorts på rabatterade produkter vilket visar sig genom att intäkterna

		inte ökar trots resandeökning. Intäkterna påverkas också negativt av arbetsmarknadskonflikt på Öresundståg

		Sänkningen av yielden beräknas till 7% vilket ger en ny snittreseintäkt på 24,25/1,07																=		22.66





		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		195		milj		intäkt per resande				22.66		blir		8,605,472



		Lokalt KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns

		Resandet 2014				8,605,472				Resandet 2014				371000				950000

		Resandet 2013				8,042,379				Resandet 2013				371000



		Resandeökning				563,094				Resandeförändring				0

		Ger en resandeökning:				7.0%				Ger en resandeökning				0.0%



		Resande i Öresund av totalen:						8,976,472		i förhållande		8,413,379		=		6.7%





				Beräkning av tappade intäkter pga kontantfriheten



				Reskassa har ökat från 1,2 mkr till 2,4 mkr per månad

				ger oss en ökning med 100% som vi rabatterar med 20%.

				Utöver detta har kunder valt periodkort i större utsträckning än tidigare.

				Vi har hjälp våra kunder att hitta rabatterade produkter i större utsträckning än tidigare.

				Beräkningen kan alltså göras med att vi tappar intäktsyeild med

				ca 6,5 milj kr under 2013.



				FARA 2014		Total				6155115

				stad K,O,V		Kac		2067552		2,353,805		0.3824144634		38.24%

						Vvik		116112

						Ohmn		170141

						Kustpil		173817		265597		0.0431506154		4.32%

						KtK		91780

						Landsbygd				3,535,713		0.5744349212		57.44%

						Kustpil		477,000

						KtK		58,000

						Krösa		275,000

						Ötåg		371,000

								1,181,000





2013

		Resandeutveckling 2013																2014-01-21 Karl-Johan												Radetiketter		Budget 2013		Redovisning 2013 		Rest/Brist 2013

		Efter ny uträkning så blev det något justering av resandeökningen för 2013.																												Buss

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2011 var:										169.5		milj																501 Kommungiltighet		-46,600.0		-46,582.0		-18.0

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2012 var:										180		milj																502 Länsgiltighet		-17,000.0		-16,770.0		-230.0

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2013 blev:										195		milj																503 Skolbiljett		0.0		-410.0		410.0

																														504 Skolskjuts		-53,318.0		-60,212.8		6,894.8

		Resande enligt redovisning 2011 var:								7.099		milj																		517 Biljettintäkter		-78,500.0		-68,680.9		-9,819.1

		Ger nyckeltalet:				169.5		milj intäkt		i förhållande till				7.099		milj res		=		23.88										518 Övriga intäkter		0.0		-55.2		55.2

																														519 Vidarefakturering		0.0		-12.0		12.0

		Under 2012 genomfördes prisökning som ger ett snitt på 5%.																												538 Resegaranti		0.0		35.4		-35.4

		Nyckeltalet räknas därför upp med dessa 5% vilket ger:										23.88		ggr		5%		=		25.07										549 Avtalad trafik		-3,700.0		-3,430.0		-270.0

		Ger nyckeltalen:				180000000		kr intäkt		25.07		per resa								7,179,896										562 Rebus		0.0		-1.0		1.0

																														Buss Summa		-199,118.0		-196,118.2		-2,999.8

		Under 2013 genomfördes kontantfrihet, vilket innebar att kunderna istället valde en annan 																												Serviceresor

		och ofta rabatterad produkt än möjligheten tidigare att betala fullt pris på bussen.																												408 Sjukresa taxi		0.0		-1,579.0		1,579.0

		Detta gav en lägre yeild per resenär med ca 3,5%. Detta ger en ny snittreseintäkt på 25:07 X 0,967																=		24.25										410 Frisken		0.0		-348.9		348.9

		(195 milj + 6,5 milj = 201,5 milj / 195 milj gör 3,3%)																												415 Solbussen		-450.0		-336.1		-113.9

																														421 Gods		-1,500.0		-489.0		-1,011.0

		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:																												450 Egenavgifter		-10,344.0		-6,272.3		-4,071.7

		Intäkter		195		milj		intäkt per resande				24.25		blir		8,042,379														451 Ersättning fr annat landsting		-500.0		-483.7		-16.3

																														530 Färdtjänst		-9,071.0		-7,147.0		-1,924.0

		Lokalt KLT taxa								Sydtaxa över länsgräns																				531 Riksfärdtjänst		0.0		-252.9		252.9

		Resandet 2013				8,042,379				Resandet 2013				371000																532 Särskola		-14,839.0		-10,725.8		-4,113.2

		Resandet 2012				7,179,896				Resandet 2012				350000																544 LSS/SoL-resor		0.0		-0.1		0.1

																														546 Verksamhetsresor		-57.0		-78.0		21.0

		Resandeökning				862,482				Resandeförändring				21000																547 Kommunresor		-179.0		-210.3		31.3

		Ger en resandeökning:				10.7%				Ger en resandeökning				6.0%																549 Avtalad trafik		-437.0		-206.2		-230.8

																														Serviceresor Summa		-37,377.0		-28,129.9		-9,247.1

		Resande i Öresund av totalen:						8,413,379		i förhållande		7,529,896		=		11.7%														Tåg

																														0		0.0		-1,416.0		1,416.0

																														517 Biljettintäkter		-34,000.0		-33,652.9		-347.1

																														518 Övriga intäkter		-38,010.0		-38,395.0		385.0

				Beräkning av tappade intäkter pga kontantfriheten																										519 Vidarefakturering		0.0		-5,671.4		5,671.4

																														529 Övriga tågkostnader		0.0		-1,222.9		1,222.9

				Reskassa har ökat från 1,2 mkr till 2,4 mkr per månad																										538 Resegaranti		0.0		0.5		-0.5

				ger oss en ökning med 100% som vi rabatterar med 20%.																										Tåg Summa		-72,010.0		-80,357.6		8,347.6

				Utöver detta har kunder valt periodkort i större utsträckning än tidigare.																										Totalsumma		-308,505.0		-304,605.7		-3,899.3

				Vi har hjälp våra kunder att hitta rabatterade produkter i större utsträckning än tidigare.																														-194,225.6

				Beräkningen kan alltså göras med att vi tappar intäktsyeild med

				ca 6,5 milj kr under 2013.																										Öresundståg

																														Radetiketter		Budget 2013		Redovisning 2013 		Rest/Brist 2013

																														Tåg

																														517 Biljettintäkter		-39,900.0		-35,213.2		-4,686.8

																														518 Övriga intäkter		0.0		-9.0		9.0

																														525 Kapitalkostnad		0.0		-4,227.0		4,227.0

																														538 Resegaranti		0.0		2.8		-2.8

																														Tåg Summa		-39,900.0		-39,446.3		-453.7

																														Totalsumma		-39,900.0		-39,446.3		-453.7





2012

		Resandeutveckling 2012																2013-02-01 Karl-Johan

		Efter ny uträkning så blev det något justering av resandeökningen för 2012.

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2011 var:										169.5		milj

		Intäkter minus Öresund och Statsbidrag 2012 var:										180		milj

		Resande enligt redovisning 2011 var:								7.099		milj

		Ger nyckeltalet:				169.5		milj intäkt		i förhållande till				7.099		milj res		=		23.88



		Under 2012 genomfördes prisökning som ger ett snitt på 5%.

		Nyckeltalet räknas därför upp med dessa 5% vilket ger:										23.88		ggr		5%		=		25.07



		Med det nya nyckeltalet innebär detta följande antal resande:

		Intäkter		180		milj		intäkt per resande				25.07		blir		7,178,751



		Resandet 2012				7,178,751

		Resandet 2011				7,099,000



		Resandeökning				79,751



		Ger en resandeökn:				1.1%

		Resandet i Öresundstågstrafiken genom sydtaxan beräknas till														350,000		resor

		Resandet 2012 inkl öresundstrafiken blir:								7,178,751		+		350,000		=		7,528,751

		Resande i Öresund av totalen:						7,528,751		i förhållande		350,000		=		4.6%
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Resande Särskilda persontransporter
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Antal resor jan

Färdtjänst Riksftj Patresor Närtrafik

Antal anropsstyrda resor
Resesätt Antal resor 2019 Antal resor 2020 Antal resor 2021

Färdtjänst 25 481 23 967 10 260

Riksfärdtjänst 22 18 10

Patientresor 12 844 12 181 10 481

Närtrafik 5 722 4 399 2 528
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Antal transporter, Särskilda persontransporter
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Antal anropsstyrda transporter

Resesätt Antal transp 2019 Antal transp 2020 Antal transp 2021

Färdtjänst 15 482 15 013 7 528

Riksfärdtjänst 22 18 10

Patientresor 8 581 8 342 8 810

Närtrafik 3 153 2 446 1 791
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Antal passagerare/samordning, Särskilda persontransporter
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Telefonkö januari 2021,  BC för Särskilda persontransporter

Max väntetid under januari 2021, 1h 29 min

Genomsnittlig väntetid januari 2021, 4 min 45 sekunder
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Handläggning Särskilda persontransporter

2021
FÄRDTJÄNST

Antal 
inkomna Bifall Delavslag Avslag Återtagen Under handläggning Handläggningstid i dagar

Januari 135 88 26 7 4 (sjukresa) 10  (intyg, tolk m.m.) 5

RIKSFÄRDTJÄNST
Antal 
inkomna Bifall Delavslag Avslag Återtagen Under handläggning Handläggningstid i dagar

Januari 6 3        3        4

• Delavslag FTJ gällande ledsagning, ensamåkning och insatsen Service extra
• Delavslag Riks gällande val av fordon, från bil till användande av allmänna kommunikationer.
• Handläggningstid i dagar inkluderat helgdagar
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Regularitet Stångådalsbanan
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Stångådalsbanan 2020

6019 tåg var planerade att gå under 2020. Regulariteten för året var 89,5 % 
vilket är en procentenhet bättre än 2019.
Vi ställde in 630 tåg totalt under året. Det är 125 tåg fler än under 2019.
Vi ställde 376 på hel sträcka under året. Orsakerna till inställningarna var: 
258 tåg på grund av fordonsfel, 96 tåg på grund av infrastrukturfel och 
övriga 22 tåg ställdes in av många olika anledningar.
Vi ställde in 254 tåg på delsträckor under året. 34 tåg ställdes in  på grund 
av fordonsfel, 198 ställdes in på grund av infrastrukturfel och banarbeten. 
Övriga 22 tåg ställdes in av många olika anledningar
Vi har under året haft två avstängningar på delsträckor på grund av 
banarbeten.
Tyvärr har det varit stora problem med underhållet av fordonen.



kalmarlanstrafik.se

Regularitet Tjustbanan
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Tjustbanan 2020

Regulariteten på banan var 79,2 %. Det är 10 procentenheter sämre än under 
2019.
Det var 5485 tåg planerade att gå av dessa ställdes 1 116 in på hel sträcka och 
30 på delsträcka. Totalt under året ställdes 1 146 tåg in. Det är 570 tåg fler än 
2019.
Orsakerna till inställelserna på hel sträcka var: Fordonsfel 975 tåg, Infrastruktur 
130 tåg. Av dessa 130 tåg ställdes 66 tåg in på grund av väderrelaterade 
avstängningar. Övriga 11 tåg ställdes in av varierande orsaker.
Orsakerna till inställelserna på delsträcka var: Fordonsfel sju tåg, infrastrukturfel 
13 tåg. Övriga 10 tåg ställdes in av varierande orsaker. 
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Regularitet Stångådalsbanan
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Regularitet Tjustbanan
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Kustpilen 2021

Det har under Januari varit stora problem med underhållet.
Förutom de rent tekniska felen har vintern tagit sitt grepp över landet vilket gör 
att det blir problem med avisning av tåg. Vi har dessutom haft en trädpåkörning, 
en personpåkörning och en urspårning som har orsakat extra reparationer och 
åtgärder.
Ett annat stort problem är att vi har haft många påkörningar av vilda djur. 
Under de första veckorna i februari har problemen med fordonen varit ännu mer 
besvärligt. Underhållaren har fått lämna in handlingsplan för hur de ska komma 
till rätta med problemen, vi har dagliga avstämningar om fordonsläget och en 
mycket tät dialog.
Vi ser nu en ljusning och fordonen börjar åter rulla.
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KUNDNÖJDHET 2020
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Tre olika kundnöjdhetsmätningar – Kollbar, Anbaro & Hanbaro

 Linjetrafik (Kollbar)  Sjuk- och färdtjänstresor (Anbaro)

Kundnöjdhetsmätningarna skiljer på de olika trafikformerna

 Handläggning (Hanbaro) 

Kollbar ca 200 personer per månad. 
Webb och telefonintervjuer. 

Anbaro ca 200 personer per månad.
3 om dagen via telefon för sjukresor 
och 3 om dagen färdtjänst. 

Hanbaro ca 3 intervjuer per 
dag via telefon
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Linjetrafik

kalmarlanstrafik.se



kalmarlanstrafik.se

9 91
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2020

Kollektivtrafik Annan motorburen trafik

14 86
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2019

Kollektivtrafik Annan motorburen trafik

Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande 

2020 n=1 315 2019 n=1 367
n= antal respondenter
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9 91
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2020

Kollektivtrafik Annan motorburen trafik

18 82
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2019

Kollektivtrafik Annan motorburen trafik

Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande

Kvinnor i Kalmar län

2020 n=673 2019 n=656
n= antal respondenter



kalmarlanstrafik.se

62
9

12

11

4 2

2019 (i %)

Bil, förare Bil, pass Kollektivtr Cykel Gång Annat

67

12

8

9
3 1

2020 (i %)

Bil, förare Bil, pass Kollektivtr Cykel Gång Annat

Huvudsakligt färdmedel/färdsätt under senaste resan, länsinvånare



kalmarlanstrafik.se

Resvanor Kalmar län 2020

2020 
n =2 432

n= antal respondenter

2019
n=2 388
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Resvanor – Bilist/Växlare/Kollektivtrafikresenär utveckling över tid
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Serviceresor och handläggning 2020

kalmarlanstrafik.se
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Nöjdhet färdtjänst, sjukresor och handläggning 2020 och 2019

Målsättning 90 %
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Sammanfattande nöjdhet serviceresor 2020
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Nöjdhet per handläggningstid och beslutsfall handläggning 2020

Nöjdhet per beslutsfall

n=707

Nöjdhet per handläggningstid

n= antal respondenter
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Coronarelaterat 2020

kalmarlanstrafik.se
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Har utbrottet av coronaviruset medfört att du ändrat dina resvanor med kollektivtrafiken?

n= antal respondenter
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Hur löser du ditt resbehov nu när dina resvanor med kollektivtrafiken ändrats?

n= antal respondenter
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När det gäller olika aktiviteter och situationer i vardagen, i vilken grad känner du 
oro för att bli smittad? Kalmar län 2020. 

• 57% oroliga vid resa med kollektivtrafik

• 56% oroliga på snabbköp, affärer, köpcentra

• 55% oroliga vid restaurangbesök, frisör, gym, 
tandläkare och restaurang. 

• 42% oroliga i kontakt med sjukvård/äldrevård

• 42% oroliga på arbetsplatsen/i skolan. 

• 18% oroliga vid fritidsaktiviteter utomhus 
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När pandemin är över, hur troligt är det att du kommer att resa med kollektivtrafiken på 
det sätt som du gjorde innan pandemin?

n= antal respondenter
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När pandemin är över, skulle något av följande kunna få dig att åka kollektivt igen på det 
sätt som du gjorde innan pandemin? 

Nationella siffror 
n=2 664 respondenter
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Några jämförelser linjetrafik

kalmarlanstrafik.se
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Kollektivtrafikens punktlighet 2020
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Kunders nöjdhet med senaste resan 2020 
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NKI (Nöjd Kund Index) 2020 
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NPS (Net Promoter Score) 2020 
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Föredragningslista

6. Genomgång av beslutsärenden till nämnden

- Verksamhetsberättelse

- Intern kontroll

- Tilläggsavtal sommarkort
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Föredragningslista

7. Verksamhetsberättelse Kalmar länstrafik 2020 (KTN 2021/10)
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Verksamhetsberättelse 2020

kalmarlanstrafik.se



kalmarlanstrafik.se

Verksamhetsberättelse 2020
klt.se

Invånare och kund – Nöjda invånare och samarbetspartners

Resandet med kollektivtrafiken ska öka

• Resandet med kollektivtrafiken i länet har minskat med 26% till 8,4 miljoner resor (11,3 miljoner resor 2019)

• Marknadsandelen har sjunkit från 12% 2019 till 10% 2020

Nöjdheten hos allmänhet och kunder ska öka

• Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik under 2020 är 53% (ungefär lika som 2019)

• Höga värden avseende senaste resan i både allmän och särskild kollektivtrafik (målsättning 90%)

• 82 % nöjdhet avseende myndighetsutövning för färdtjänst/riksfärdtjänsttillstånd

• Bemötandeutbildningar för trafikföretagens personal har inte genomförts under 2020
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Verksamhetsberättelse 2020
klt.se

Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

En kollektivtrafik för alla

• Lynx (nytt biljett- och betalsystem) introducerades i september 2020 – sömlöst resande över länsgräns

• Fortsatt utveckling och implementering av Winhast 2.0 (boknings- och planeringssystem för servicetrafik)

• Upphandlingar av tågtrafik, underhållsverkstad och tågfordon

• Utredningar om pendeltågstrafik mot Växjö och på Stångådalsbanan

• Stängda framdörrar i större bussar

• Självfinansieringsgraden för allmän kollektivtrafik sjönk till 40% under 2020 (50% 2019)
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Verksamhetsberättelse 2020
klt.se

Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

Fossilbränslefritt och energieffektivt

• All kollektivtrafik på landsväg använder fossilfria drivmedel från och med 2020

• Grön el i tågdriften på Kust-till-Kustbanan
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Verksamhetsberättelse 2020
klt.se

Medarbetare – En av Sveriges bästa arbetsplatser

• Lägre personalomsättning under 2020

• Sjukfrånvaron något högre 4,33% än målsättningen i Region Kalmar län om 4,2%

• Utvecklingen av Region Kalmar läns koncept med hälsoinspiratörer fortsätter

• Flera aktiviteter med externa parter avseende rekrytering, har inte kunnat genomföras under 2020 p.g.a. 

pandemin
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Ekonomiskt bokslut 2020

Budget 2019 Utfall 2019 
Budget 

2020 
Prognos 
2020-08 Utfall 2020 

Rest/ brist 
2020 

Utfall/budget 
2020 

1  INTÄKTER -481 563,0 -516 244,5 -509 043,0 -400 491,2 -411 886,6 -97 156,4 80,9%

2  LÖN OCH ARBETSGIVARAVGIFT 58 758,4 55 495,7 62 653,9 61 895,7 60 494,9 2 159,0 96,6%

3  UTBILDN O ÖVR PERSKOSTN 1 678,0 1 214,6 1 249,0 1 004,0 1 186,0 63,0 95,0%

6  KAPITALTJÄNSTKOSTNADER 998,0 2 098,7 7 852,0 4 859,0 4 572,6 3 279,4 58,2%

7  LOKALHYROR 3 411,0 11 341,4 10 491,0 10 491,0 12 097,6 -1 606,6 115,3%

9  ÖVRIGA KOSTNADER 1 015 916,0 1 048 184,7 1 049 806,0 1 046 133,7 1 078 826,2 -29 020,2 102,8%

Totalsumma 599 198,4 602 090,6 623 008,9 723 892,2 745 290,9 -122 281,9 119,6%
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Ekonomiskt bokslut 2020

Intäktsdifferenser 2020 tkr

biljetter -98 000 

serviceresor -5 000 

försäkringsersättningar tåg 4 000

vidarefakturering tågkostnader 2 000

-97 000 

differens övriga kostnader 2020 tkr
serviceresor - corona och nytt 
avtal 2020 -5 000 

ersättningstrafik, tåg -3 500 

försäkringsärende tåg -4 000 

vidarefakturering tågkostnader -1 000 

driftersättning Bockabanan -1 600 

upphandling Krösatågstrafik -1 000 

biljettkontroller -4 000 

bonus trafikavtal 2017 -4 400 

GoOn biljett-app -4 500 

-29 000 
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Verksamhetsberättelse 2020

Förslag till beslut:

Kollektivtrafiknämnden noterar redovisningen av Verksamhetsberättelsen för Kalmar länstrafik 2020 till 
protokollet.

Verksamhetsberättelsen överlämnas till regionstyrelsen.
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Föredragningslista

8. Redovisning av intern kontroll 2020 för Kalmar länstrafik (KTN 2021/11)
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Intern kontroll 2020

kalmarlanstrafik.se
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Intern kontroll 2020
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Intern kontroll 2020

Förvaltningsgemensamma punkter

• Personliga utlägg i tjänsten

• Upphandlade leverantörer

• Milersättning privat bil

Förvaltningsspecifika punkter

• Kontroll av ersättning för anropsstyrd trafik (nytt avtal)

• Rutin för miljörapportering från trafikföretag

• Redovisning av försäljning hos externa företag
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Redovisning av intern kontroll 2020 för Kalmar länstrafik

Förslag till beslut:

Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisning av intern kontroll 2020 för Kalmar länstrafik
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Föredragningslista

9. Tilläggsavtal om tillköp av sommarkort (KTN 2021/14)

Förslag till 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.
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Föredragningslista

Beslutsärenden till regionfullmäktige

- Motion- Jämlik och hållbar kollektivtrafik

- Motion- Ta bort helgbegränsningen på seniorkorten

- Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 Region Kalmar län
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10. Motion- Jämlik och hållbar kollektivtrafik (KTN 2020/154)

Förslag till beslut:

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta att:

Regionfullmäktige besvarar motionen En jämlik och hållbar kollektivtrafik med redovisat yttrande.
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11. Motion- Ta bort helgbegränsningen på seniorkorten (KTN 2020/159)

Förslag till beslut:

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta att:

Regionfullmäktige besvarar motionen  Ta bort helgbegränsningar på Seniorkorten med redovisat 
yttrande.
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Föredragningslista

12.Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 Region Kalmar län (KTN 2020/177)

Förslag till beslut:

Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen samt att 
regionfullmäktige antar förslag till trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län.
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Föredragningslista

Delegationsbeslut

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

14. Överenskommelse om köp av HVK till OTU motsvarande fordonsfördelning (AB Transitio)
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Föredragningslista

Anmälningsärende

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

16. Kallelse till årsstämman för AB Transitio 2021 (KTN 2021/18)
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