
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
  

Kollektivtrafiknämnden   
 
Tid och plats 09:30-14.00, Distansmöte/Kalmar länstrafik, Högsby 
Beslutande 
 

Peter Wretlund (S), ordförande 
Anders Andersson (KD), vice ordförande 
Mattias Adolfson (S) 
Björn Brändewall (L) 
Helen Nilsson (S), ersättare för Roland Åkesson (C) §§ 69–73 
Per Skogberg (C), ersättare för Roland Åkesson (C) §§ 74–87 
Eddie Forsman (M) 
Rebecka Englund (KD), ersättare för Tomas Trossing (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Helen Nilsson (S) §§ 74–87 
 

Tjänstepersoner Christer Holmgren, trafikdirektör 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör 
Katharina Seijsing, basenhetschef trafikplanering § 71 
Henrik Högström, marknadsstrateg § 71 
Anna Nyström, basenhetschef ekonomi §§ 73, 75 
Yvonne Aldentun, utredare § 75 
Carolina Gunnarsson Johansson, regionala utvecklingsförvaltningen § 75 
Johan Jarl, regionsekreterare 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 69–87  

 
  

Ordförande Peter Wretlund (S) 
 

 

Justerare Eddie Forsman (M)   
  
Sekreterare Johan Jarl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 69 

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 70 

Val av justerare 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden utser Eddie Forsman (M) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 71 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 

Tåg- och busstrafik sommaren 2021 
Uppföljning av tåg- och busstrafiken under sommaren 2021 redovisas. 
Tågtrafiken har haft en del infrastrukturproblem kopplade till väder och 
värme, medan många resande inneburit att förstärkningar fått sättas in i 
busstrafiken. Efter att begränsningarna av antalet sittplatser togs bort den 15 
juli har antalet rapporter om trängsel ökat på både tåg och bussar. 

Kundnöjdhet januari-juni samt juli 2021 
Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet minskade till 5 procent 
från 12 procent för 2020. Minskningen är kopplad till pandemin. 
Nöjdheten med kollektivtrafiken var 52 procent för invånare generellt, 
jämfört med 54 procent föregående år. 70 procent av kunderna var nöjda 
med kollektivtrafiken, jämfört med 68 procent 2020. 84 procent var nöjda 
med sin senaste resa, medan 87 procent var det förra året. 

Översyn av busskurer i Kalmar län och borttagna busskurer på Öland 
I samband med översyn av busskurer i länet har busskurer på norra Öland 
tagits bort, där kommunikationen brustit. Ett arbete pågår med att återställa 
eller justera felplacerade kurer i samarbete med Borgholms kommun. 
--- 

Föredragande 
Katharina Seijsing, basenhetschef trafikplaneringen 
Henrik Högström, marknadsstrateg Kalmar länstrafik 
Christer Holmgren, trafikdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 72 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om nya organisationsstruktur med delvis förändrat chefsansvar 
redovisas. 
--- 

Föredragande 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 73 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om ekonomisk rapport för Kalmar länstrafik för juli 2021 
redovisas. 
Rapporten visar ett prognostiserat underskott på cirka 113 miljoner kronor 
för helåret 2021. Självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken 
är 39 procent efter juli månad, jämfört med det långsiktiga målet på 50 
procent. Underskottet kan kopplas till pandemin. 
Pandemin innebär att flera osäkerhetsfaktorer finns för resultatet. På 
intäktssidan gäller det framförallt biljettintäkterna, där utvecklingen av 
resandet med kollektivtrafiken är svår att förutse. Det råder även osäkerhet 
kring ett antal poster på kostnadssidan. 
--- 

Föredragande 
Anna Nyström, ekonomichef Kalmar länstrafik
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 74 

Aktuella trafikdirektörsfrågor 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om ärendet § 85 om byte av resesystem för Kalmar 
länstrafik. 
--- 

Föredragande 
Christer Holmgren, trafikdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 75 

Genomgång av ärenden till nämnden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden som beslutas av nämnden vid mötet föredras: 

 Granskningsrapport Översiktlig basgranskning 
kollektivtrafiknämnden. 

 Konsekvenser och kostnader för införande av länsfärdtjänst. 

 Yttrande över förslag till översiktsplaner för Kalmar, Oskarshamns 
och Nybro kommun. 

 Därutöver föredrogs ärendet Byte av resesystem för Kalmar 
länstrafik under § 74. 

--- 

Föredragande 
Anna Nyström, basenhetschef ekonomi. 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör 
Yvonne Aldentun, utredare 
Carolina Gunnarsson Johansson, miljösamordnare regionala 
utvecklingsförvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 76  Ärendenummer KTN 2021/45 

Ekonomisk rapport juli 2021 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner Kalmar länstrafiks ekonomiska rapport 
för juli 2021. 
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen. 

Bakgrund 
Kalmar länstrafik tar under året fram ett antal ekonomiska rapporter. 
Motsvarande ekonomiska redovisningar ges även till regionstyrelsen. Innan 
rapporterna redovisas i styrelsen ska nämnden godkänna dem. 
Ekonomisk rapport för juli 2021 redovisas för kollektivtrafiknämnden. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag till beslut redovisats: 
” Kollektivtrafiknämnden godkänner Kalmar länstrafiks ekonomiska rapport 
för juli 2021. 
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021. 
2. Ekonomisk rapport Kalmar länstrafik juli 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 77  Ärendenummer KTN 2021/51 

Basgranskning kollektivtrafiknämnden 2020. 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden antar redovisat svar över regionrevisorernas 
granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av 
kollektivtrafiknämnden, med ändring enligt Peter Wretlunds (S) och Anders 
Anderssons (KD) förslag. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit göra en översiktlig basgranskning i Region 
Kalmar län. 
Revisorerna lämnar fyra rekommendationer till kollektivtrafiknämnden. I 
bilaga redovisas svar på revisorernas rekommendationer. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag till beslut redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden antar redovisat svar över regionrevisorernas 
granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av 
kollektivtrafiknämnden.” 

Överläggningar 
Ordförande Peter Wretlund (S) och Anders Andersson (KD) föreslår att 
nämnden ska göra följande ändring i förslaget till svar: 

 Meningen ”För flera aktiviteter går det helt enkelt inte att 
konkretisera ett belopp, men de anses ändå vara viktiga för att 
bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.” på sidan 2 stryks. 

--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget, med ordförande Peter Wretlunds (S) och Anders 
Anderssons (KD) förslag till ändring. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2021. 
2. Svar på granskning från regionrevisorerna - Översiktlig 

basgranskning kollektivtrafiknämnden. 
3. Granskningsrapport 2020, översiktlig basgranskning 

kollektivtrafiknämnden. 
4. Basgranskning av kollektivtrafiknämnden 2020.

10Comfact Signature Referensnummer: 1171848
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Datum 
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Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 78  Ärendenummer KTN 2021/70 

Konsekvenser och kostnader vid införande av 
länsfärdtjänst 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar redovisningen av kartläggningen av 
konsekvenser och kostnader för införande av länsfärdtjänst till protokollet. 
Regional plan för Särskilda persontransporter bibehålls i sin nuvarande form. 

Reservationer 
Anders Andersson (KD), Eddie Forsman (M) och Rebecka Englund (KD) 
reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden uppdrog § 66 den 27 maj 2021 till trafikdirektören 
att kartlägga konsekvenser och kostnader vid ett införande av länsfärdtjänst i 
Kalmar län. I uppdraget ingick att beakta idag aktuella tilläggstjänster 
stipulerade via Regional plan för Särskilda persontransporter (lokalt 
regelverk), så även en kort beskrivning av närliggande regioners tillämpning 
för nu aktuell sakfråga jämte övriga tilläggstjänster med påverkan på 
resandet. All jämförelsestatistik utgår från verksamhetsår 2019, det vill säga 
tiden före pandemin. 
Kalmar länstrafik har gjort en intern utredning som belyser tidigare 
utredningar och angränsande regelverk inom sakområdet, en jämförelse av 
tilläggstjänster i angränsande län och en skattning av initiala kostnader för 
införande av länsfärdtjänst i Kalmar län. I en bilaga beskrivs förväntade 
kostnadsförändringar för de särskilda persontransporterna fram till år 2040 
till följd av en förändrad demografi. Detta för att kunna sätta in förslaget om 
länsfärdtjänst i ett större sammanhang. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämnden har följande förslag till beslut redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden noterar redovisningen av kartläggningen av 
konsekvenser och kostnader för införande av länsfärdtjänst till protokollet. 
Regional plan för Särskilda persontransporter bibehålls i sin nuvarande 
form.” 

Överläggningar 
1. Ordförande Peter Wretlund (S) föreslår att kollektivtrafiknämnden 

ska besluta enligt det redovisade förslaget. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-08-26 

 
 

2. Anders Andersson (KD), Eddie Forsman (M) och Rebecka Englund 
(KD) föreslår att kollektivtrafiknämnden ska besluta följande: 
”Kollektivtrafiknämnden noterar redovisningen av kartläggningen av 
konsekvenser och kostnader för införande av länsfärdtjänst till 
protokollet. 
Kollektivtrafiknämnden överlämnar redovisningen till 
regionstyrelsen och regionfullmäktige för beaktande inför beslut om 
budget 2022.” 

--- 
Ordförande frågar om kollektivtrafiknämnden beslutar enligt ordförande 
Peter Wretlunds (S) förslag eller förslaget från Anders Andersson (KD), 
Eddie Forsman (M) och Rebecka Englund (KD). Han finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandes Peter Wretlunds (S) förslag. 
--- 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för ordförande Peter Wretlunds (S) förslag röstar 
ja. 

- Ledamot som röstar för Anders Anderssons (KD), Eddie Forsmans 
(M) och Rebecka Englunds (KD) förslag röstar nej. 

Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Anders Andersson (KD)  Nej  

Mattias Adolfson (S) Ja   

Björn Brändewall (L) Ja   

Per Skogberg (C) Ja   

Eddie Forsman (M)  Nej  

Rebecka Englund (KD)  Nej  

Peter Wretlund (S), ordförande Ja   

Resultat 4 3 0 

Kollektivtrafiknämnden beslutar enligt ordförande Peter Wretlunds (S) 
förslag med resultatet 4 ja och 3 nej. 

Reservationer 
Anders Andersson (KD), Eddie Forsman (M) och Rebecka Englund (KD) 
reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Anders Andersson (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Jag finner det anmärkningsvärt att i rapporten har man haft fullt fokus på 
statliga utredningar under 1970, 1980 och 1990-talet men helt hoppat över 
det som hänt under de senaste 20 åren och då inte minst SOU 2018:58 
Särskilda persontransporter. 
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Vidare finner jag det sorgligt att man trots framställan inte givit möjlighet för 
brukarna att via Funktionsrätt Kalmar län delta i arbetet med redovisningen.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2021. 
2. Länsfärdtjänst som tilläggstjänst, Kalmar länstrafik den 30 juni 2021. 
3. Bilaga - Särskilda persontransporter.
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2021-08-26 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 79  Ärendenummer KTN 2019/3 

Utseende av dataskyddsombud för 
kollektivtrafiknämnden 

Beslut 
My Henstam, regionjurist, utses till dataskyddsombud för 
kollektivtrafiknämnden från och med den 26 augusti 2021. 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter som 
sker inom verksamheter underställda nämnden. Enligt artikel 37 i 
dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter som kommuner och 
regioner utse ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud ska informera och 
ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen om vilka skyldigheter 
som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att 
reglerna följs samt fungera som kontaktperson för Datainspektionen. 
Eftersom nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i Region 
Kalmar län ska nytt dataskyddsombud utses. Föreslås att 
kollektivtrafiknämnden utser regionjuristen My Henstam till nytt 
dataskyddsombud. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens förslag har följande förslag redovisats: 
”My Henstam, regionjurist, utses till dataskyddsombud för 
kollektivtrafiknämnden från och med den 26 augusti 2021.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 80  Ärendenummer KTN 2021/109 

Mötesdatum kollektivtrafiknämnden 2022 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden fastställer följande mötesdatum för 2022: 

 20 januari 
 17 februari 
 7 april 
 30 maj 
 25 augusti 
 6 oktober 
 17 november 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden ska årligen fastställa mötesplanen för kommande år. 
Regionstab kansli har tagit fram ett förslag till mötesplan för Region Kalmar 
läns politiska organisation. I planen föreslås följande mötesdatum för 
kollektivtrafiknämnden: 20 januari, 17 februari, 7 april, 30 maj, 25 augusti, 6 
oktober och 17 november. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden fastställer följande mötesdatum för 2022: 

 20 januari 
 17 februari 
 7 april 
 30 maj 
 25 augusti 
 6 oktober 
 17 november” 

--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget.  

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021.
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§ 81  Ärendenummer KTN 2021/112 

Remiss av regional transportplan 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut redovisat 
förslag till Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 på remiss till 
berörda intressenter. 
Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har i regeringens direktiv om åtgärdsplanering den 23 
juni 2021 (rskr. 2020/21:409) getts möjlighet att ta fram en länsplan för 
regional transportinfrastruktur för åren 2022–2033. De ekonomiska medlen i 
länsplanen för Kalmar län ska användas för ny- och ombyggnad av alla 
statliga vägar i länet förutom E22, väg 25 och väg 40. 
En miljökonsekvensbeskrivning till transportplanen är under upphandling, 
och kommer skickas ut som komplettering till remissen under hösten 2021. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut redovisat 
förslag till Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 på remiss till 
berörda intressenter. 
Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021.” 
Ärendet behandlas parallellt av regionala utvecklingsnämnden, inför 
regionstyrelsens beslut. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 augusti 2021. 
2. Remissversion Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033. 
3. Följebrev Regional transportplan Kalmar län 2022–2033.
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§ 82  Ärendenummer KTN 2021/106 

Yttrande över förslag till översiktsplan för Kalmar 
kommun 2035–2050 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat yttrande 
som sitt svar på samråd om förslag till översiktsplan för Kalmar kommun 
2035 – 2050. 
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun samt för kännedom till 
Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har bjudit in till samråd om förslag till ny översiktsplan för 
Kalmar kommun 2035 – 2050. Detta är det första skedet i planprocessen. 
Planen beräknas därefter ställas ut under våren 2022 och antas i slutet av år 
2022. 
Region Kalmar läns yttrande har tagits fram i samverkan mellan Kalmar 
Länstrafik, regionservice, regionstab hållbarhet och säkerhet samt regional 
utveckling. 
Förslaget till översiktsplan kan läsas på följande länk: 
kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/planering/oversiktlig-
planering/ny-oversiktsplan/samrad.html 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län ser att förslaget till översiktsplan för Kalmar kommun 
ligger i linje med regionala måldokument och strategier och instämmer också 
i principerna för en hållbar bebyggelseutveckling. 
Det är positivt att Kalmar kommun på ett tydligt sätt har satt sin utveckling i 
ett regionalt och storregionalt perspektiv. Stångådalsbanan bör finnas med på 
principskissen över starka (storregionala) stråk och som en viktig faktor i 
den översiktliga planeringen över huvud taget. Vidare är det positivt att 
infartsvägarna till Kalmar C ska utredas. 
Bostadsmarknaden i Kalmar kommun och Mörbylånga kommun håller på att 
växa samman, ett perspektiv som med fördel bör framgå i översiktsplanen. 
Region Kalmar län förutsätter att marken inom Kungsljuset 3 får disponeras 
enligt gällande detaljplan för allmänt ändamål. 
Det finns många fördelar med så kallade stationssamhällen. En förutsättning 
är att samhällena då också tillåts att utvecklas runt stationen, inte minst med 
nya bostäder. 
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I planen uttrycks önskemål om mer kollektivtrafik på landsbygden. Region 
Kalmar län vill peka på svårigheten i att trafikera områden med låg 
befolkningstäthet/ lågt resandeunderlag. 
Det är positivt med mål om utbyggd infrastruktur för digital kommunikation 
i hela kommunen. Även 6G bör inkluderas. 
De viktigaste stråken till och från Kalmar och Öland ingår i det nationella 
transportsystemet, vilket innebär en begränsad rådighet för kommun och 
region. Det kan därför finnas anledning att nyansera översiktsplanens 
formuleringar om önskade förbättringar i dessa delar av transportsystemet. 
En stationsombyggnad på Kalmar C och ett mötesspår i Smedby är 
angelägna åtgärder. Kalmars kollektivtrafik behöver stärkas under de 
kommande decennierna. Kommunen behöver också peka ut en plats för en 
ny bussdepå i stadsnära läge. 
Det är positivt med inriktningen mot stråk och noder. En regional trafiknod 
vid Ölandsleden/Norra vägen behöver dock utredas vidare. Region Kalmar 
län uppskattar att BRT-stråket längs Norra vägen (linje 401) pekas ut tydligt 
och ser gärna att genomförandet påskyndas. Linje 405 försörjer nästan lika 
många personer som linje 401, vilket bör uppmärksammas mer i planen. 
Begreppet ”omgestaltad huvudgata” återkommer. Den beskrivna 
omgestaltningen är svår att förena med en snabb och attraktiv kollektivtrafik. 
Planen behöver därför tydligt beskriva var kollektivtrafiken ska prioriteras. 
Det behöver finnas parkeringsytor för medarbetare och besökande till de 
byggnader där Region Kalmar län driver verksamhet. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat yttrande 
som sitt svar på samråd om förslag till översiktsplan för Kalmar kommun 
2035 – 2050. 
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun samt för kännedom till 
Länsstyrelsen i Kalmar län.” 
Ärendet behandlas parallellt av regionala utvecklingsnämnden inför 
regionstyrelsens beslut. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2021. 
2. Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Kalmar kommun 

2035–2050.
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§ 83  Ärendenummer KTN 2021/110 

Översiktsplan för Oskarshamns kommun 2030 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat yttrande 
som sitt svar på yttrande över Oskarshamns kommuns översiktsplan. 
Yttrandet överlämnas till Oskarshamns kommun. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
samrådsförslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2030. För att få 
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att möjliggöra insyn och 
påverkan är bland annat regionen lagstadgad remissinstans (8§ 3 kap Plan- 
och bygglagen). Regionens yttrande kommer att beredas av regionala 
utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden innan slutligt beslut fattas 
av regionstyrelsen. 
Förslaget till översiktsplan kan läsas på följande länk: 
www.oskarshamn.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering-kart--och-
mattjanster/samhallsplanering/oversiktsplaner/ny-oversiktsplan/ 

Sammanfattning 
Region Kalmar län är positiva till att Oskarshamns kommun (kommunen) 
arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, inte minst för att vikten av en 
aktuell och tydlig översiktsplan som ger direktiv om kommunens framtida 
inriktning för mark- och vattenanvändningen ständigt ökar. Det blir allt mer 
märkbart att kommunernas roll gentemot regional och statlig nivå vad gäller 
exempelvis infrastrukturplanering kommer att kräva tydliga 
ställningstaganden i översiktsplanerna. För att alla myndigheter berörda av 
fysisk planering ska kunna samordna och bistå varandra kommer styrande 
dokument att vara avgörande. 
Den tydliga kopplingen mellan översiktsplanens olika delar och de tre 
hållbarhetsdimensionerna är en verklig styrka. Kommunen redovisar i 
huvudsak relevanta regionala mål, planer och program i översiktsplanen. 
Vad Region Kalmar län företrädesvis ser ett behov av är en tydligare 
framtidsbild och viljeinriktning över vad för samhälle kommunen ser och vill 
ha 2030, och även bortom det, inte bara rent befolkningsmässigt. Det är 
betydelsefullt för att Region Kalmar län med sitt ansvar för inte minst 
sjukvård, kollektivtrafik och länstransportplan tillsammans med 
Oskarshamns kommun på bästa sätt ska kunna axla sitt ansvar som 
samhällsbyggare. Det är även betydelsefullt för att tydliggöra eventuella 
målkonflikter och behov av utredningar. 
--- 
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Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat yttrande 
som sitt svar på yttrande över Oskarshamns kommuns översiktsplan. 
Yttrandet överlämnas till Oskarshamns kommun.” 
Ärendet behandlas parallellt av regionala utvecklingsnämnden inför 
regionstyrelsens beslut 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021. 
2. Yttrande – Oskarshamns kommuns samrådsförslag till Översiktsplan 

Oskarshamns kommun 2030.
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§ 84  Ärendenummer KTN 2021/111 

Yttrande över Nybro 2040 - en sammanhållen stad, 
fördjupad översiktsplan 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden delegerar till presidiet att till regionstyrelsen lämna 
ett förslag på yttrande över Nybro 2040 – en sammanhållen stad, fördjupade 
översiktsplan. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att yttra sig över Nybro 2040 – en 
sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan. Planförslaget visar den 
långsiktiga viljeinriktningen för användningen av mark och vatten i 
framtidens Nybro stad. Planförslaget sträcker sig till år 2040. Planförslagets 
övergripande målsättning är att Nybro år 2040 ska vara en sammanhållen 
stad, både fysiskt och socialt. 
Av tidsskäl föreslås att kollektivtrafiknämnden delegerar till presidiet att 
lämna ett förslag på yttrande regionstyrelsen. Yttrandet behandlas parallellt 
av regionala utvecklingsnämnden. 
Förslaget till fördjupad översiktsplan kan läsas på följande länk: 
nybro.se/nyhetsarkiv/samrad-fordjupad-oversiktsplan-nybro-stad-2040/ 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag till beslut redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden delegerar till presidiet att till regionstyrelsen lämna 
ett förslag på yttrande över Nybro 2040 – en sammanhållen stad, fördjupade 
översiktsplan.” 
Ärendet behandlas parallellt av regionala utvecklingsnämnden inför 
regionstyrelsens beslut. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021.
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§ 85  Ärendenummer KTN 2021/107 

Byte av resesystem inom Kalmar länstrafik 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionfullmäktige beslutar att under första halvåret 2022 lämna befintligt 
resesystem (Lynx) och ansluta till det resesystem som utvecklats i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken. 
Värdet i regionens balansräkning avseende den immateriella tillgången 
skrivs ned i bokslutet år 2021 och de ekonomiska konsekvenserna i övrigt 
arbetas in i kommande Regionplan 2022–2024. 

Bakgrund 
Resesystemet Lynx har under året driftsatts i Region Kalmar län. Samverkan 
om ett nytt biljett- och resesystem startade 2016 mellan Kalmar länstrafik, 
Länstrafiken i Kronoberg, Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik. Till 
följd av detta beslutade regionfullmäktige i juni 2019 att finansiera ett nytt 
biljett- och resesystem. Vidare beslutade regionfullmäktige om 
tilläggsfinansiering i juni 2020. Värdet på den immateriella tillgången 
uppgick i senaste bokslutet till 22,7 miljoner kronor. 
I det löpande förbättringsarbetet har Kalmar länstrafik utvärderat hur 
befintlig samverkan möter det framtida behovet i relation till kostnader och 
förmåga att möta framtida anpassningar, för att erbjuda resenärer i Region 
Kalmar moderna, tillgängliga och effektiva lösningar. Som ett led i detta 
arbete har Kalmar länstrafik under våren genomfört en utredning för att 
klarlägga hur Skånetrafikens lösning, som utvecklas i samverkan med 
Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken, möter Region Kalmars krav på en 
framtidsäkrad och effektiv lösning. Den initiala utredningen visade att det 
finns goda incitament att ansluta till Skånetrafikens lösning. Det beslutades 
därför att gå vidare med en mer fördjupad utredning med klargörande av 
förutsättningar för anslutning med konsekvenser för resenärer och möjlighet 
till att återanvända redan gjorda investeringar i främst hårdvara. 
Förslag till beslut baserar sig på resultatet av den fördjupade utredningen. 

Underlag till beslut 

Sammanfattning 
Genom att ansluta till Skånetrafikens lösning går man in i en effektivare 
samverkan med uttalat fokus på fortsatt utveckling av resenärernas digitala 
upplevelse. Det innebär: 

 En inträdesbiljett för 7 miljoner kronor, till ett system med redan 
genomförd omfattande utveckling och där nödvändiga anpassningar i 
systemet ingår. 
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 Ca 6 miljoner kronor lägre kostnad per år för förvaltning och drift. 

 Lägre löpande kostnader kompenserar anslutnings- och 
anpassningskostnader så att breakeven nås under 2026, vid 
anslutning under första halvåret 2022. 

 Framtida inriktning för utveckling med en hög ambition som ger en 
2,5 gånger högre effekt per investerad krona med motsvarande ökade 
upplevda värde för resenärerna, jämfört med befintlig samverkan i 
Lynx. 

Utredningens primära områden 
En bred utredningen om förutsättningar för anslutning har genomförts av 
Region Skåne i samarbete med KLT. Utredningen lyfter fram följande 
primära områden: 

 Skånetrafikens utvecklade lösning och framtida inriktning. 

 Utvecklingsambitioner och utväxling på investerat kapital. 

 Analys av kostnader för anslutning och anpassning samt löpande 
kostnader för förvaltning och drift. 

 Behov av justering av Region Kalmars befintliga erbjudanden till 
resenärer. 

 Region Skånes riskanalys och åtgärdsplan för säkerställande av 
efterlevnad av GDPR, OSL och användning av molntjänster. 

 Principer för kostnadsfördelning mellan samverkansparter. 
Skånetrafikens utvecklade lösning och framtida inriktning 
För att underlätta resandet med kollektivtrafik har Skånetrafikens 
samverkansgrupp sedan 2016 bedrivit ett utvecklingsprojekt för att bygga, 
lansera och därefter vidareutveckla ett digitalt ekosystem med hantering av 
biljettförsäljning och den informationshantering som tillhör det digitala 
resandet. Utveckling sker i eget utvecklingscenter, med ett tydligt 
produktägarskap hos Skånetrafiken, som också ansvarar för gemensam 
förvaltning. 
Lösningen har varit i drift sedan 2017 utan driftstörningar och genomgår 
betydande löpande vidareutveckling. Samverkansparterna har från början 
uttryckt en tydlig och hög ambition om att man startat en gemensam 
digitaliseringsresa mot framtiden, vilket återspeglas i redan gjorda 
investeringar i mjukvara och beslutad utvecklingsbudget för 2022 (se nedan.) 
Utvecklingsambitioner och utväxling på investerat kapital 

Utvecklingskostnader, jämförelse 2022 

Skåne BoB - Kalmars andel 4,7 

Skånetrafiken samverkan totalt 46,8 

  

Lynx - Kalmars andel 4,0 

Lynx samverkan totalt 16,0 
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Sammanställningen visar att utvecklingstakten i Skånetrafikens samverkan 
är betydligt högre och där varje investerad krona får en utväxling på 10 
gånger per investerad krona - att jämföra med 4 gånger i Lynxsamverkan. 
Det innebär betydligt mer värde per investerad krona för resenärerna i 
Kalmar län vid anslutning till Skånetrafikens lösning. 
Analys av kostnader för anslutning och anpassning samt löpande 
kostnader för förvaltning och drift 
Utredningen visar följande kostnader för anslutning och anpassning: 

 Ersättning för anslutning och anpassning av Skånetrafikens lösning: 7 
miljoner kronor. 

 Kostnader för anpassningar av Kalmar länstrafiks lösningar samt 
projekt: 7,1 miljoner kronor. 

Kostnader för kvarvarande åtaganden inom Lynxsamverkan kommer 
sannolikt att löpa enligt befintliga avtal fram till 2025 för cirka 10 miljoner 
kronor. 
Analys av kostnaden för förvaltning och drift visar att Skånetrafikens lösning 
innebär cirka 6 miljoner kronor i lägre kostnader per år. 
Sammanställning av ovanstående, inklusive riskpremie för oförutsedda 
kostnader på totalt 3 miljoner kronor, visar att break-even för 
anslutningskostnader, drift och förvaltning uppnås under 2026: 

Finansiell jämförelse Skånelösning vs befintligt LynX utan vidareutveckling 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Skåne BoB inkl 
kvarvarande LynX 

22,6 7,0 5,6 3,2 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 

LynX 8,0 8,2 8,4 8,6 8,9 9,1 9,4 9,7 9,9 10,2 

Differens/netto per år -14,6 1,2 2,8 5,4 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 

Ack. differens/netto -14,6 -13,4 -10,7 -5,2 0,6 6,6 12,9 19,3 25,9 32,8 

Behov av justering av Region Kalmars befintliga erbjudanden till 
resenärer 
För att skapa förutsättningar för effektiv utveckling och förvaltning så har 
Skånetrafikens lösning utvecklats med målsättningen att begränsa specifika 
egna funktioner för enskild regional kollektivtrafikmyndighet. Systemet 
baseras därför på överenskomna gemensamma principer och affärsregler. 
Detta gör att en förutsättning för beslut om att ansluta innebär justeringar i 
Kalmar länstrafiks erbjudande till resenärer. 
Exempel: 

 Erbjudandet för skolkort behöver justeras så att det blir fritt resande 
00–24 alla skoldagar inom respektive kommun, eftersom klippkort 
inte stöds i Skånetrafikens lösning. 

 Kundkassa stöds inte. Detta beslut togs i Skånetrafikens 
samverkansgrupp, i samband med införande av en ny prismodell. 
Konvertering av tidigare kundkassa sker med värdekoder som en 
övergångslösning. Skånetrafikens lösning erbjuder vissa alternativa 
lösningar på de olika behov som tidigare hanterades med kundkassa. 
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Bland annat finns möjlighet att köpa periodbiljetter i appen och låna 
ut dem. Exempelvis för föräldrar. 

Komplett redovisning av vilka gap som identifierats och den hantering som 
förutsätts för anslutning framgår i bilagda dokument. 
Nuvarande zonstruktur och prismodell i Kalmar stöds i huvudsak efter 
anpassningar i Skånetrafikens lösning. Ny zonstruktur och prismodell för 
Kalmar bör dock utredas och beslutas innan anslutning. 
Region Skånes riskanalys och åtgärdsplan för säkerställande av 
efterlevnad av GDPR, OSL och användning av molntjänster 
Skånetrafiken har under utredningen visat att man bedriver ett systematiskt 
arbete med informations- och IT-säkerhet. Detta skapar förtroende för 
resesystemet såväl som för Skånetrafiken som tjänsteleverantör. 
Beaktat de planerade åtgärder som redovisats i utredningen, för att hantera 
identifierade risker, ses inga juridiska hinder för att Region Kalmar län kan 
ansluta sig till Skånetrafikens lösning. 
Principer för kostnadsfördelning 
Fördelningsnyckeln för kostnader baseras på omsättningen för respektive 
part. Vid beräkning av omsättningen tas hänsyn endast till den del av 
omsättningen som avser den allmänna kollektivtrafiken. 
Med omsättning avses summan av biljettintäkter och regionbidrag. Nyckeln 
uppdateras årligen och skall baseras på de två närmast föregående åren. 
För 2022 beräknas den preliminärt att uppgå till 9,9 procent för Kalmar 
länstrafik. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag till beslut redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionfullmäktige beslutar att under första halvåret 2022 lämna befintligt 
resesystem (Lynx) och ansluta till det resesystem som utvecklats i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken. 
Värdet i regionens balansräkning avseende den immateriella tillgången 
skrivs ned i bokslutet år 2021 och de ekonomiska konsekvenserna i övrigt 
arbetas in i kommande Regionplan 2022–2024.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2021. 
2. Rapport – Utredning om samverkan (utan bilagor). 
3. GAP-analys – Diskussionsunderlag med möteskommentarer och 

beslutade åtgärder. 
4. Presentation – Skånetrafikens samverkan säljsystem.
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§ 86 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar anmälningsärendena till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärenden redovisas till nämnden: 

1. Begäran om uppgradering av Kalmar central till klass 2-station 
Trafikverket (KTN 2021/99). 

2. Granskningsrapport från regionens revisorer - God ekonomisk 
hushållning (KTN 2021/96). 

3. Hemställan från Oskarshamns kommun - Erbjud gratis busskort till 
unga i Oskarshamn (KTN 2021/74). 

4. Skrivelse från Riksförbundet HjärtLung – Placering av hjärtstartare i 
landets bussar kan bidra till att rädda fler liv (KTN 2021/73). 

5. AB Transitio - Protokoll från årsstämma 20 maj 2021 (KTN 
2021/18). 

6. AB Transitio – Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 20 
maj 2021 (KTN 2021/49). 
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§ 87 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar delegationsbeslutet till protokollet. 

Bakgrund 
Följande beslut fattat på delegation anmäls till kollektivtrafiknämnden: 

1. Presidiebeslut - Utseende av tillfälligt dataskyddsombud (KTN 
2019/3).
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