
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

 
  

Kollektivtrafiknämnden   
 
Tid och plats 09:30-13.30, Tingssalen, Högsby kommun 
Beslutande 
 

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

Ej tjänstgörande ersättare Rebecka Englund (KD), deltar på distans 
 

Tjänstepersoner Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör 
Christer Holmgren, trafikdirektör, deltar på distans §§ 100–106 
Emma Johansson, försäljningsstrateg § 102 
Pernilla de Vries, HR-chef § 103 
Caroline Svensson, basenhetschef trafikplanering § 106 
Yvonne Aldentun, utredare §§ 107–108 
Lina Broby, samordnare infrastruktur § 109 
Johan Jarl, regionsekreterare 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 100–119  

 
  

Ordförande Peter Wretlund (S) 
 

 

Justerare Anders Andersson (KD)   
  
Sekreterare Johan Jarl 

 

 
  

   
 

1Comfact Signature Referensnummer: 1238571



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-25 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 100 

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan. 
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§ 101 

Val av justerare 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden utser Anders Andersson (KD) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-25 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 102 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Uppföljning av kundnöjdhet med kollektivtrafiken i Kalmar län för januari-
september samt för oktober månad 2021 redovisas. 
Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet i länet var i oktober 10 
procent, vilket är en mindre ökning jämfört med samma period 2020 (9 
procent). Det är även en ökning från januari-september 2021 (6 procent), 
men en minskning jämfört med oktober 2019 (13 procent). Minskningen är 
kopplad till minskat resande under pandemin. Uppföljningen visar även att 
kvinnor i större utsträckning än män återgått till kollektivtrafiken (10 procent 
i januari-september 2021, jämfört med 5 procent motsvarande period 2020). 
84 procent av de tillfrågade var i oktober 2021 nöjda med sin senaste resa 
med Kalmar länstrafik, vilket är en förbättring från motsvarande period 2020 
(80 procent). När det gäller serviceresor var 95 procent nöjda med färdtjänst 
i oktober 2021, vilket är bättre än samma period 2020 (93 procent), medan 
84 procent var nöjda med sjukresor, vilket är sämre än 2020 (100 procent) 
--- 

Föredragande 
Emma Johansson, försäljningsstrateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-25 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 103 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Resultat för Kalmar länstrafik från 2021 års medarbetarenkät redovisas. 
Medarbetarenkätens syfte är att samla in medarbetarnas upplevelser för att 
ge en samlad beskrivning av arbetsmiljö och säkerhet. Resultaten ska utgöra 
underlag för det fortsatta arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. 
Årets enkät genomfördes den 27 september-17 oktober. Svarsfrekvensen för 
Kalmar länstrafik var 93,2 procent, jämfört med 84,6 procent för hela 
regionen. Totalt lämnades 96 svar inom länstrafiken, av 103 antal enkäter. 
Alla svar är anonyma. 
De övergripande resultaten för Kalmar länstrafik samt förvaltningens styrkor 
och förbättringsområden presenteras. Generellt är resultaten bättre än 
föregående undersökningen 2019, men i vissa fall något sämre än för 
regionen som helhet. Utifrån resultaten kommer fokusområden tas fram för 
det fortsatt arbetet. 
--- 

Föredragande 
Pernilla de Vries, HR-chef Kalmar länstrafik 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 104 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Månadsrapport för oktober 2021 rör Kalmar länstrafik redovisas. 
Prognosen för helåret 2021 är ett underskott på knappt -87,5 miljoner kronor 
jämfört med budget. Prognosen för intäkterna är -101 miljoner kronor under 
än budget. Under oktober månad kan ses markant ökande intäkter, vilket 
bland annat kan kopplas till att öppna framdörrar åter var möjligt i den 
allmänna kollektivtrafiken. När det gäller kostnader är helårsprognosen nu 
13,8 miljoner kronor under än budget, vilket är ca 20 miljoner kronor bättre 
än föregående prognos. Kalmar länstrafik har arbetat med ett antal åtgärder 
för minskade kostnader under 2021. 
Den ackumulerade självfinansieringsgraden efter oktober månad var 39 
procent, jämfört med det långsiktiga målet på 50 procent. 
--- 

Föredragande 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-25 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 105 

Aktuella trafikdirektörsfrågor 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om aktuella trafikdirektörsfrågor: 

Nytt biljett- och betalsystem 
Regionfullmäktige har efter förslag från kollektivtrafiknämnden beslutat att 
Kalmar länstrafik ska ingå i det nya biljett- och betalsystem som tas fram av 
Region Skåne, och lämna det nuvarande systemet Lynx. Beslutet har nu 
överklagats och en prövning kommer att ske. 

Upphandling Krösatåg 
Upphandlingen av Krösatågstrafiken har slutförts, men har överprövats. 
--- 

Föredragande 
Christer Holmgren, trafikdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-25 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 106 

Tidtabellsförändringar 2022 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om förändringar i tidtabellerna i samband med tabellskiftet den 
12 december 2021 redovisas. 
I samband med det årliga tidtabellsskiftet görs en översyn av länets 
kollektivtrafik. Förändringar som görs i trafiken utgår bland annat från 
målen i trafikförsörjningsprogrammet för länets storregionala stråk och 
årligen återkommande tidtabellsjusteringar utifrån resandestatistik. Dialog 
genomförs med kommunerna där förändringar planeras. 
Den nya tidtabellen gäller 12 december 2021–11 december 2022. 
--- 

Föredragande 
Caroline Svensson, basenhetschef trafikplanering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-25 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 107 

Nytt sätt att mäta resvanor 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om en ny metod för att mäta resvanor genom 
mobildata. En traditionell resvaneundersökning (RVU) görs för att ge 
information om bland annat: 

• Antalet resor länsinvånarna gör, när och var resorna sker och med 
vilket syfte. 

• Vilka färdmedel, eller kombinationer av färdmedel, som används. 

• Olika målgruppers resvanor och behov. 

• Underlag för mål, förändrade trafikupplägg och utvecklingen av 
infrastruktur. 

• Beräkna klimatnytta vid olika handlingsalternativ. 
Eftersom en resvaneundersökning är relativt kostsam, informationen är 
begränsad till ett tillfälle och svarsfrekvensen ofta är låg, har en ny metod 
tagits fram, i samarbete med regionala utvecklingsförvaltningens statistiker. 
Denna innebär att kombinera uppgifter från till exempel den nationella 
resvaneundersökningen, påstigandedata, mobildata och KollBar+ Reskoll. 
Därutöver finns möjlighet att till exempel ställa frågor till resenärer genom 
länstrafikens wifi-uppkoppling. 
--- 

Föredragande 
Yvonne Aldentun, utredare Kalmar länstrafik  
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Datum 
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Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 108 

Återkoppling studiebesök - Stads-BRT och bussdepå 
för elektriska bussar 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden gjorde tillsammans med Kalmar kommun 
studiebesök i Jönköping och Helsingborg den 13–14 oktober 2021 för att 
studera stads-BRT respektive en ny bussdepå för elektriska och 
biogasfordon. Bakgrunden till studiebesöken är att: 

• Kollektivtrafiken i Kalmar stad bedöms behöva en större kapacitet i 
takt med att staden växer. 

• Nya regelverk innebär att delar av den upphandlade kollektivtrafiken 
i stadsmiljö framöver kommer drivas elektriskt. 

Stads-BRT i Helsingborg 
BRT (Bus Rapid Transit) är i korthet ett kollektivtrafiksystem inriktat på 
raka färdvägar, något glesare hållplatser och hög framkomlighet, som syftar 
till snabb trafik med hög kvalitet. Konceptet finns för både stadstrafik och 
regiontrafik. Ett av landets BRT-spår finns i Helsingborg, där linje 1 körs 
som ett fullvärdigt BRT-system. 

Bussdepå Ljungarum, Jönköping 
Bussdepå Ljungarum öppnades i samband med att Jönköpings stadstrafik 
blev helt fossilfri i mitten av 2021. Depån är inriktad på fordon som drivs av 
el och biogas. Biogasen är lokalt produceras, och depån har därutöver 
solpaneler på taket och insamling av regnvatten till tvätt. Kapaciteten 125–
150 bussar, med två tvätt- och städhallar. 
Depån ägs av Region Jönköpings län och hyrs ut till Vy Buss AB, som har 
10-årigt avtal för stadstrafiken i Jönköping med start i juni 2021. Kostnaden 
för anläggandet är knappt 190 miljoner kronor. 
--- 

Föredragande 
Yvonne Aldentun, utredare Kalmar länstrafik 
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§ 109 

Genomgång av ärenden till nämnden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden till nämnden föredras: 

• Internkontrollplan 2022. 

• Remiss av Bromma flygplats, underlag för avveckling av drift och 
verksamhet. 

• Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma 
Stockholm Airport. 

Ärendet Ekonomisk rapport oktober 2021 för Kalmar länstrafik har 
föredragits under informationspunkten God ekonomisk hushållning. 
--- 

Föredragande 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör 
Lina Broby, samordnare infrastruktur 
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§ 110  Ärendenummer KTN 2021/170 

Internkontrollplan 2022 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden godkänner Internkontrollplan för Kalmar länstrafik 
2022. 

Bakgrund 
Riktlinjerna för internkontroll behandlar regiondirektörens och 
förvaltningschefernas ansvar, rapporteringsskyldighet samt styrning och 
uppföljning. 
Varje förvaltning ska utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån 
sina behov och förutsättningar. 
Kalmar länstrafiks internkontrollplan för år 2022 följer Regionstyrelsens 
Internkontrollplan för 2021 och innehåller följande kontrollmoment: 
Användande av privat bil i tjänsten, intern representation, risken att 
fakturering till externa parter blir fel, nytt biljett- och betalsystem. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag till beslut redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden godkänner Internkontrollplan för Kalmar länstrafik 
2022.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021. 
2. Internkontrollplan för Kalmar länstrafik 2022. 
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§ 111  Ärendenummer KTN 2021/45 

Ekonomisk rapport oktober 2021 

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

Bakgrund 
Kalmar länstrafik tar under året fram ett antal ekonomiska rapporter, som 
redovisas till kollektivtrafiknämnden och därefter till regionstyrelsen. 
Ekonomisk rapport för oktober 2021 redovisas för kollektivtrafiknämnden. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden godkänner Kalmar länstrafiks ekonomiska rapport 
för oktober 2021. 
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Protokollsanteckning 
Anders Andersson (KD), Eddie Forsman (M) och ersättaren Rebecka 
Englund (KD) lämnar följande protokollsanteckning, som även biträds av 
Tomas Trossing (SD): 
”När vi nu tar del av månadsrapporten för oktober månad noterat vi en 
prognos som pekar på ett underskott på 87 mkr samtidigt som intäkterna har 
ett minus på över 100 mkr. Till denna rapport kommer budgetbeslutet på 
regionfullmäktige förra veckan som avsätter 15 mkr för att täcka upp 
underskott för kollektivtrafiken. När detta tillskott beaktas är det fortfarande 
ett möjligt minus på 72 mkr. 
Vid förra sammanträdet med KTN behandlades en skrivelse från revisionen 
som också anmäldes av revisor Tommy Englund på regionfullmäktige förra 
veckan. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-11-25 

 
 

 

 

I revisionens skrivelse till KTN om god ekonomisk hushållning finns 
följande rekommendation: 
”Revisorerna rekommenderar: 

• Att kollektivtrafiknämnden från förvaltningen efterfrågar skriftliga 
beskrivningar av åtgärder och handlingsplaner samt återrapportering 
vid uppvisande av negativa avvikelser mot budget eller beslutade 
mått.”  

Vilka åtgärder och beslut utöver de som redovisas i ekonomirapporten finner 
Länsunionen som nödvändiga för att uppfylla revisionens rekommendationer 
med tanke på månadsrapporten för oktober?” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021. 
2. Ekonomisk rapport för Kalmar länstrafik oktober 2021. 
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§ 112  Ärendenummer KTN 2021/166 

Remiss av länstransportplan för Kronobergs län 2022-
2023 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på förslag till länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Kronoberg getts möjlighet att inkomma 
med synpunkter på förslag till länstransportplan för Kronobergs län 2022–
2033. Förslaget till yttrande bereds parallellt av kollektivtrafiknämnden och 
regionala utvecklingsnämnden inför beslut i regionstyrelsen. 

Yttrande 
Genom den gemensamma samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige 
har Region Kronoberg och Region Kalmar län ett gemensamt intresse av att 
tillsammans verka för ett bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske 
inte minst genom snabbare järnvägsförbindelser mellan regionernas 
tillväxtmotorer, alternativt bussförbindelser där järnväg saknas. Det är därför 
positivt att Region Kronoberg föreslår samfinansiering av åtgärder på 
storregionala stråk, dels på Kust till kustbanan som knyter samman Kalmar, 
Växjö, Borås och Göteborg med varandra, dels riksväg 25 som binder 
samman Kalmar, Växjö och Halmstad med varandra. Vidare ser Region 
Kalmar län positivt på breddning av väg 941 mellan Lillagården och 
Stenbrohult, en åtgärd precis vid länsgräns och som får positiva effekter även 
på person- och godstransporter i Kalmar län. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på förslag till länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021. 
2. Förslag på regional infrastrukturplan Kronobergs län 2022–2033. 
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§ 113  Ärendenummer KTN 2021/167 

Remiss av Regional transportinfrastrukturplan för 
Skåne 2022-2033 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Skåne. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Skåne getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–
2033. Remissversionen av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2022–2033 presenteras digitalt via följande länk: https://arcg.is/1fvunv. 
Förslaget till yttrande bereds parallellt av kollektivtrafiknämnden och 
regionala utvecklingsnämnden inför beslut av regionstyrelsen. 

Yttrande 
Genom gemensam samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige har 
Region Skåne och Region Kalmar län ett gemensamt intresse av att 
tillsammans verka för ett bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske 
inte minst genom snabbare järnvägsförbindelser mellan regionernas 
tillväxtmotorer och genom att skapa bättre förutsättningar för att transportera 
gods på järnvägarna. För Region Kalmar län är en snabb järnvägsförbindelse 
till och från Kastrup, regionens viktigaste internationella flygplats, dessutom 
av stor vikt. Region Kalmar län ser därför positivt på att den skånska 
infrastrukturplanen föreslås innehålla betydande samfinansiering av 
storregionala järnvägsstråk i Sydsverige. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Skåne.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-11-25 

 
 

 

 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021. 
2. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033. 
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§ 114  Ärendenummer KTN 2021/168 

Remiss av Bromma flygplats, underlag för avveckling 
av drift och verksamhet. 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av 
drift och verksamhet. 
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Infrastrukturdepartementet getts möjlighet att yttra 
sig över rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 
verksamhet (Ds 2021:25). Underlaget presenteras på regeringskansliets 
webbplats www.regeringen.se. 
Förslaget till yttrande redovisas i bilaga. Yttrandet bereds parallellt av 
kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden inför beslut av 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län anser i första hand att Bromma flygplats ska finnas kvar 
och bedriva sin verksamhet likt tidigare. Om flygplatsen ska läggas ner 
måste Arlanda tidigt förberedas och stå färdig för inrikes resenärer från 
regionala flygplatser i samband med att Bromma flygplats inte längre är i 
bruk. 
Region Kalmar län vill därför, än en gång, tydligt markera i denna fråga: 
Bromma kan inte läggas ned innan fullgod tillgänglighet finns på Arlanda 
alternativt att resor med tåg ger samma restider och punktlighetsgaranti som 
en resa med flyg. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av 
drift och verksamhet. 
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-11-25 

 
 

 

 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021. 
2. Yttrande över rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling 

av drift och verksamhet. 
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2021-11-25 

 
 

 
Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 115  Ärendenummer KTN 2021/169 

Yttrande över Swedavia AB:s sammanfattning av 
begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling 
av Bromma Stockholm Airport 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på Swedavia AB:s sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm 
Airport. 
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Näringsdepartementet fått möjlighet att yttra sig 
över Swedavia AB:s konsekvensanalys avseende förtida avveckling av 
Bromma Stockholm Airport. 
Förslag till yttrande redovisas i bilaga. Yttrandet behandlas parallellt av 
kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden inför beslut av 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning yttrande 
Region Kalmar län anser att utvecklingen inte kan ske i takt med 
marknadens och samhällets behov utan måste vara iordningsställt när/om en 
nedläggning sker. Nationella tillgänglighetsmål är tydliga med att hela landet 
ska ha grundläggande tillgänglighet som kan bidra till utveckling. En 
nedläggning av Bromma flygplats ger sämre tillgänglighet för Kalmar län 
och andra delar av landet som saknar välfungerande tågförbindelser. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på Swedavia AB:s sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm 
Airport. 
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet.” 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-11-25 

 
 

 

 

Överläggningar 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 24 november 2021 att göra 
följande ändring i andra stycket i förslaget till yttrande: 
”Region Kalmar län anser att utvecklingen av Arlanda inte kan ske i takt 
med marknadens och samhällets behov utan måste vara iordningsställt 
när/om en nedläggning sker.” 
Ordförande Peter Wretlund (S) föreslår att kollektivtrafiknämnden ska göra 
motsvarande i förslaget till yttrande som redovisats till nämnden. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget, med ordförande förslag till ändring. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021. 
2. Yttrande över Swedavia AB:s sammanfattning av begärd 

konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma 
Stockholm Airport. 

3. Sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida 
avveckling av Bromma Stockholm Airport. 
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§ 116  Ärendenummer KTN 2021/178 

Yttrande över granskningshandling Regionplan för 
Skåne 2022-2040 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på Region Skånes granskningshandling Regionplan för Skåne 
2022–2040. 
Yttrandet överlämnas till Region Skåne. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på Region 
Skånes granskningsförslag till Regionplan för Skåne 2022–2040. Region 
Kalmar län har under regionplanens samrådsskede lämnat ett remissvar (se 
beslut från regionstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021, RS 2020/1197). 
Förslaget till yttrande behandlas parallellt av kollektivtrafiknämnden och 
regionala utvecklingsnämnden inför beslut av regionstyrelsen. 

Yttrande 
Av Region Kalmar läns remissyttrande under samrådsskedet framgår att 
regionen med fördel ser att den gemensamma samverkan inom 
Regionsamverkan Sydsverige på ett tydligare sätt får ge ett avtryck i 
regionplanen, samt ett tydligare storregionalt perspektiv för att lyfta 
gemensamma utmaningar med bäring på fysisk planering. Region Kalmar 
län bedömer att Region Skåne på ett förtjänstfullt sätt har beaktat regionens 
synpunkter. 
--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande 
som sitt svar på Region Skånes granskningshandling Regionplan för Skåne 
2022–2040. 
Yttrandet överlämnas till Region Skåne.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2021. 
2. Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022–2040. 
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§ 117  Ärendenummer KTN 2021/179 

Yttrande över Regional infrastrukturplan Halland 2022–
2033 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott antar 
redovisat yttrande som sitt svar på Regional infrastrukturplan Halland 2022–
2033, Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling. 
Yttrandet överlämnas till Region Halland. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Halland getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på remissversion av Regional infrastrukturplan Halland 2022–
2033, Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling. 
Förslaget till yttrande behandlas parallellt av kollektivtrafiknämnden och 
regionala utvecklingsnämnden inför beslut av regionstyrelsen. 

Yttrande 
Genom regionernas gemensamma samverkan inom Regionsamverkan 
Sydsverige finns ett gemensamt intresse av att tillsammans verka för ett 
bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske inte minst genom 
snabbare järnvägsförbindelser mellan våra tillväxtmotorer. Det är därför 
positivt att Region Hallands infrastrukturplan innehåller två 
samfinansieringar av mindre järnvägsåtgärder på storregionala järnvägsstråk 
i Sydsverige: 

• Ett nytt mötesspår föreslås på Viskadalsbanan. Den knyter både samman 
tillväxtmotorerna Varberg och Borås med varandra och ansluter till Kust 
till Kustbanan mellan tillväxtmotorerna Kalmar och Göteborg. 

• På Markarydsbanan som knyter samman tillväxtmotorerna Halmstad och 
Hässleholm/ Kristianstad med varandra föreslås förbättringar av 
plattformar. 

--- 
Inför kollektivtrafiknämndens möte har följande förslag redovisats: 
”Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott antar 
redovisat yttrande som sitt svar på regional infrastrukturplan Halland 2022–
2033, Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling. 
Yttrandet överlämnas till Region Halland.” 
--- 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-11-25 

 
 

 

 

Efter avslutade överläggningar beslutar kollektivtrafiknämnden enligt det 
redovisade förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2021. 
2. Remissversion regional infrastrukturplan Halland. 
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§ 118 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärenden anmäls till kollektivtrafiknämnden för 
kännedom: 

1. Skrivelse – Begäran om uppehåll för resande vid Mörlunda station 
(KTN 2021/164). 

2. Protokollsutdrag regionrevisionen § 132–2021 – Svar på översiktlig 
basgranskning (KTN 2021/172). 

3. Protokollsutdrag kollektivtrafiknämnden Region Skåne § 74–2021 – 
Tillkommande samarbetspartners i biljettsystemet (KTN 2021/152). 

4. Skrivelse – Byte av resesystem inom Kalmar länstrafik (KTN 
2021/159). 

5. Skrivelse med svar – Inte bara resenären som får problem av 
försenade eller uteblivna tåg (Hultsfreds kommun) (KTN 2021/158). 

6. Skrivelse med svar - Synpunkter om busstrafiken mellan Språngenäs 
och Vibo (KTN 2021/149). 
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Datum 
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Kollektivtrafiknämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 119 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut anmäls till kollektivtrafiknämnden för beslut: 

1. Presidiebeslut om studiebesök i Helsingborg och Jönköping den 13–
14 oktober 2021 (KTN 2021/127). 
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