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Regionala utvecklingsnämnden

§ 77 Ärendenummer RUN 2019/70

Motion 20 Inför Kulturbuss i Kalmar län

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 
20/2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län.

Bakgrund
I motion 20/2018 föreslår Jessica Rydell att regionen köper in och bemannar 
en särskild buss som är avsedd att köra skolbarn till länets kulturinstitutioner 
och deras verksamheter.

Yttrande
Sedan många år finns ett samarbetsavtal med kulturinstitutionerna för att 
möjliggöra besök från skolklasser i länet. Nuvarande system bygger på att 
alla barn ska ha möjlighet att åka med KLT en gång per år under skoltid för 
att besöka en kulturinstitution. Resorna genomförs genom att skolklasserna 
beställer sina resor hos Kalmar länstrafik. Genomförandet av resorna bygger 
på att det ska finnas utrymme i befintlig linjetrafik. 

Endast tåg kan användas för resor i högtrafik, morgon och kväll. Flera av de 
professionella konst- och kulturinstitutionerna finns i och runt Kalmar, vilket 
innebär långa resor för de skolor som finns i norra länsdelen. För att kunna 
genomföra kulturresor över dagen för dessa skolklasser behöver resan starta 
under morgonrusningen, vilket inte är möjligt då ledig kapacitet saknas. 

För att ge bättre möjlighet för skolklasser i norra delen av länet har möjlighet 
för resor till kulturinstitutioner med tåg i Östergötland öppnats. På detta sätt 
finns det även möjlighet för skolklasser i norra länsdelen att genomföra resor 
för att ta del av kultur och konst.   

Kulturresor bygger i grunden på att meranvända befintlig trafik för att ge 
möjlighet för länets skolungdomar att kunna besöka kulturinstitutionerna i 
länet. Inköp av buss och bemanning av denna för uppdraget innebär en stor 
merkostnad (minst 1 miljon kronor om året). Ett inköp av buss skulle inte 
heller klara av att bidra till att på ett jämlikt sätt möjliggöra besök på 
kulturinstitutioner för länets ungdomar. 
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Region Kalmar län
Datum
2019-03-08

  
  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
 
Ärendet bereds parallellt i Kollektivtrafiknämnden.

Överläggning
Michael Erlandsson (SD) yrkar bifall till redovisat förslag. 

Handlingar
Motion 20 Inför Kulturbuss i Kalmar län

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Kollektivtrafiknämnden

§ 32 Ärendenummer KTN 2019/20

Motion 20:2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län

Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 20/2018 
Inför Kulturbuss i Kalmar län.

Bakgrund
I motion 20/2018 föreslår Jessica Rydell att regionen köper in och bemannar 
en särskild buss som är avsedd att köra skolbarn till länets kulturinstitutioner 
och deras verksamheter.

Yttrande
Sedan många år finns ett samarbetsavtal med kulturinstitutionerna för att 
möjliggöra besök från skolklasser i länet. Nuvarande system bygger på att 
alla barn ska ha möjlighet att åka med KLT en gång per år under skoltid för 
att besöka en kulturinstitution. Resorna genomförs genom att skolklasserna 
beställer sina resor hos Kalmar länstrafik. 
Genomförandet av resorna bygger på att det ska finnas utrymme i befintlig 
linjetrafik. Endast tåg kan användas för resor i högtrafik, morgon och kväll. 
Flera av de professionella konst- och kulturinstitutionerna finns i och runt 
Kalmar, vilket innebär långa resor för de skolor som finns i norra länsdelen. 
För att kunna genomföra kulturresor över dagen för dessa skolklasser 
behöver resan starta under morgonrusningen, vilket inte är möjligt då ledig 
kapacitet saknas.
För att ge bättre möjlighet för skolklasser i norra delen av länet har möjlighet 
för resor till kulturinstitutioner med tåg i Östergötland öppnats. På detta sätt 
finns det även möjlighet för skolklasser i norra länsdelen att genomföra resor 
för att ta del av kultur och konst.
Kulturresor bygger i grunden på att meranvända befintlig trafik för att ge 
möjlighet för länets skolungdomar att kunna besöka kulturinstitutionerna i 
länet. Inköp av buss och bemanning av denna för uppdraget innebär en stor 
merkostnad (minst 1 miljon kronor om året). Ett inköp av buss skulle inte 
heller klara av att bidra till att på ett jämlikt sätt möjliggöra besök på 
kulturinstitutioner för länets ungdomar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 
Ärendet bereds parallellt i regionala utvecklingsnämnden.
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Region Kalmar län
Datum
2019-03-07

  
  

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2019
2. Motion 2072018 Inför Kulturbuss i Kalmar län

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (2)

Datum
2019-01-24   

  Regional utvecklingsförvaltning
Ärendenummer
RUN 2019/70

Regionala utvecklingsnämnden

Motion 20/2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 20/2018 
Inför Kulturbuss i Kalmar län.

Bakgrund
I motion 20/2018 föreslår Jessica Rydell att regionen köper in och bemannar 
en särskild buss som är avsedd att köra skolbarn till länets kulturinstitutioner 
och deras verksamheter.

Yttrande
Sedan många år finns ett samarbetsavtal med kulturinstitutionerna för att 
möjliggöra besök från skolklasser i länet. Nuvarande system bygger på att 
alla barn ska ha möjlighet att åka med KLT en gång per år under skoltid för 
att besöka en kulturinstitution. Resorna genomförs genom att skolklasserna 
beställer sina resor hos Kalmar länstrafik. Genomförandet av resorna bygger 
på att det ska finnas utrymme i befintlig linjetrafik. 

Endast tåg kan användas för resor i högtrafik, morgon och kväll. Flera av de 
professionella konst- och kulturinstitutionerna finns i och runt Kalmar, vilket 
innebär långa resor för de skolor som finns i norra länsdelen. För att kunna 
genomföra kulturresor över dagen för dessa skolklasser behöver resan starta 
under morgonrusningen, vilket inte är möjligt då ledig kapacitet saknas. 

För att ge bättre möjlighet för skolklasser i norra delen av länet har möjlighet 
för resor till kulturinstitutioner med tåg i Östergötland öppnats. På detta sätt 
finns det även möjlighet för skolklasser i norra länsdelen att genomföra resor 
för att ta del av kultur och konst.   

Kulturresor bygger i grunden på att meranvända befintlig trafik för att ge 
möjlighet för länets skolungdomar att kunna besöka kulturinstitutionerna i 
länet. Inköp av buss och bemanning av denna för uppdraget innebär en stor 
merkostnad (minst 1 miljon kronor om året). Ett inköp av buss skulle inte 
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heller klara av att bidra till att på ett jämlikt sätt möjliggöra besök på 
kulturinstitutioner för länets ungdomar. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
 
Ärendet bereds parallellt i Kollektivtrafiknämnden.

Karl-Johan Bodell Helena Nilsson
Trafikdirektör Regional utvecklingsdirektör
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