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Kollektivtrafiknämnden den 20 feb 2020
Möte nr 8 den 20 feb 2020
Mötet hålls på Kalmar länstrafiks lokaler i Högsby kl. 10.00 – 15.00

Deltagare förutom styrelsen är följande tjänstemän från Kalmar länstrafik –
Karl-Johan Bodell, Anna Nyström, Katharina Seijsing, Linus Åsberg, Henrik Högström och Yvonne 
Aldentun.
Nämndsekreterare, Gulistan Ucar
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Förslag dagordning

1 Godkännande av föredragningslista
2 Val av justerare och tid för justering – Förslag: Anders Andersson

Informationsärenden
3 Sveriges bästa kvalitét, säkerhet och tillgänglighet Katharina S
4 En av Sveriges bästa arbetsplatser Karl-Johan B
5 God ekonomisk hushållning Anna N
6 Stärkt innovationsförmåga 
7 Uppdrag från RSS Karl-Johan B
8 Trafikförsörjningsprogram – målbilder Yvonne A 

Beslutsärenden till nämnden
9 Samrådsremiss för ombyggnad av E22

10 Verksamhetsberättelse 2019
11 Redovisning av intern kontroll 2019, Kalmar länstrafik
12 Internkontroll 2020, Kalmar länstrafik

Anmälningsärenden
13 Remiss – Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021 – 2035 för Region Jönköpings län
14 Nyhetsbrev Nr 1 – AB Transitio
15 Förhandsinformation – Kallelse till AB Transitio årsstämma 2020
16 Svar på skrivelse om synpunkter på Närtrafiken
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Förslag dagordning

Informationsärenden

3 Sveriges bästa kvalitét, säkerhet och tillgänglighet Katharina S

4 En av Sveriges bästa arbetsplatser Karl-Johan B

5 God ekonomisk hushållning Anna N

6 Stärkt innovationsförmåga Henrik H

7 Uppdrag från RSS Karl-Johan B

8 Trafikförsörjningsprogram – målbilder Yvonne A 



kalmarlanstrafik.se
klt.se

Kundnöjdhet 2019

Resande 2019
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Medborgare och kund

Mått   Utfall Målvärde 

Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik 
(Kolbar)   53 % 60% 

Kundens nöjdhet med Kalmar länstrafik 
(Kolbar)   66 % 65 % 

Andel resenärer som är nöjda med senaste 
resan med Kalmar länstrafik   84 % 90 % 

Den sammanfattande nöjdheten med senaste 
färdtjänstresan   92 % 90 % 

Den sammanfattande nöjdheten med senaste 
sjukresan   88 % 90 % 

Mått Utfall Dec 2019 Målvärde 

Nöjdhet vad gäller tid för handläggning för tillstånd till 
färdtjänst/riksfärdtjänst 64 % 90 % 

Sammanfattande nöjdhet avseende myndighetsutövning för 
tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst 82 % 90 % 
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Resande 2020 Kalmar län

Resande januari:- 3,4%



kalmarlanstrafik.se

Resande 2020 Kalmar län

Resande januari:
- 2,8 %
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Resande 2020 Kalmar län

Resor har ökat med 31,4 % 2020 gentemot 2019
Försålda kort har ökat med 17,5% gentemot 2019

Resor per kort, totalt i länet: 11,7
Resor i länet (exl Kalmar): 7,3
Resor i Kalmar stad: 22,7
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Verksamhet och process

Mått   Utfall Målvärde 

Busstrafiken ska hålla tidtabellen med 
maximalt 3 minuters avvikelse   80 % 80 % 

Punktlighet - stadstrafik i Kalmar (max 3 min 
vid reglerhållplats)   83 % 80 % 

Tågtrafiken ska ha maximalt 5 minuters 
försening vid tidtabellens slutstation   93 % 95 % 
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Medarbetarenkäten 2019
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

 Stort antal sökande till lediga tjänster

- Ekonomi ass

- Trafikledare

- Trafikutvecklare

 Samarbete mellan Kalmar länstrafik – K2 – Svensk kollektivtrafik
- Formell Trafikledarutbildning (servicetrafiken)

 Sjukfrånvaron under kontroll – än ingen influensaepidemi

 Dramatisk förbättring av telefonköerna  
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God ekonomisk hushållning

Intäktsutveckling - Täckningsgrad

kalmarlanstrafik.se



kalmarlanstrafik.se

Intäkter för januari 2020



kalmarlanstrafik.se
klt.se

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse

kalmarlanstrafik.se



kalmarlanstrafik.se

Stärkt innovationsförmåga och förnyelse

SPORTLOV!
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Uppdrag från RRS – trafik- och infrastruktur utskott
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Uppdrag från RSS trafik- och infrastruktur utskott

Vid utskottsmötet fick Trafikdirektörerna uppdraget att vid detta möte redogöra för arbetet med den handlingsplan som 
ska konkretisera positionspapperet för kollektivtrafik. 

Trafikdirektörsgruppen har gett Trafikgruppen i uppdrag att:
- Utifrån nuvarande positionspapper för kollektivtrafiken, titta på resandebehovsbilden 2030, planerad 

kapacitetsutbyggnad och ge ett eller flera förslag på kommande fordonsbehov för det länsöverskridande tågresandet 
(uppdrag från feb 2019). 

- Handlingsplan Positionspapper kollektivtrafik. Trafikdirektörerna utser dem som behövs för att påbörja ett arbete 
med handlingsplan. Till nästa utskott presenteras arbetsgrupp och tidplan för arbetet (uppdrag från utskottsmöte 
22/11 2019).

- Ta fram en nulägesbild, kommande behov samt förslag på gemensam tågfordonsstrategi (uppdrag från RSS 
styrelsemöte 5/12 2019).
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Aktualisering av trafikförsörjningsprogram
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Kapitel i förslag till nytt trafikförsörjningsprogram

1. Förutsättningar och ramverk
2. Kalmar län idag (främst fakta från RUF)
3. Kalmar läns samhällsstödda kollektivtrafik idag (främst fakta från KLT)
4. Kalmar läns framtida behov av kollektivtrafik (trender från RUS + vad vi vill: 

storregional, regional och lokal trafik)
5. Mål för kollektivtrafiken
6. Strategiska val (3 perspektiv: resenärens, trafikeringens och samhällets. Samma 

som i positionspapper för kollektivtrafik)
7. Riktlinjer för kollektivtrafikens upplägg och utförande (rensat i begreppsfloran)
8. Öppet marknadstillträde och allmän trafikplikt (nytt! Tips transportstyrelsen)
9. Ekonomisk beskrivning (med kommentarer)
10.Samråd och dialog (nytt, förklarar processen)
11.Begrepp och definitioner
12.BILAGOR
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Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

RESANDE
Den årlig resandeökning i den regionala kollektivtrafiken är x %. Målvärde y
antal resor år 2029.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Målformuleringen är ny och innebär en anpassning till målen i Regionens 
verksamhetsplan där ”årlig resandeökning” är ett mått. (I VP 2020 under 
kap. 4.4. om ekonomi står följande ” Ett genomsnittligt mått på 
resandeutvecklingen är en ökning med 3 % per år och för 
kostnadsutvecklingen 2,5 % över tiden”).
Överensstämmer inte med verkligheten, årlig ökning 6,4% (2012-2018)

Uppföljning i FARA + resanderäkning
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Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

MARKNADSANDEL
Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet är 16 % år 2029. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Målformuleringen har preciserat för att tala om att det handlar om det 
motoriserade resandet  och innebär en anpassning till målen i Regionens 
verksamhetsplan där ”Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade 
resandet i Kalmar län” är ett mått. I Kalmar länstrafiks VP 2020 är det satt till 16 %.
År 2018 var kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet 12 %.
År 2019 var kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet 14 %.

Uppföljning i Kollektivtrafikbarometern
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Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

KUNDNÖJDHET
Nöjdheten med senaste resan är 90 procent eller mer hos befintliga och 
regelbundna kollektivtrafikresenärer år 2029.
Allmänhetens nöjdhet med Kalmar länstrafik är 60 % år 2029.
Nöjdheten med senaste resan hos färdtjänstresenärer är 90 % år 2029.
Nöjdheten med senaste resan hos sjukresenärer är 90 % år 2029. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De ovanstående målen finns också i Kalmar länstrafiks VP 2020. (I 
Regioneplanen står det 95 %. 
Nöjdheten med senaste resan var 84 % år 2018 och 83 % 2019. 
Uppföljning i Kollektivtrafikbarometern
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Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

SKYDD FÖR MILJÖN
Kollektivtrafiken i länet ska drivas på el eller fossilfria bränslen som följer 
kraven i hållbarhetslagen*.
Energiförbrukningen år 2029 är högst 1,2 kWh/km i stadstrafiken och högst 
3,2 kWh/km i regiontrafiken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Målformuleringen är ny och är en anpassning till nationella och regionala 
mål som inkluderar fossilfrihet och energieffektivitet. Målet tar också 
hänsyn till nya EU-regler som ska implementeras i Sverige och som säger 
att en tredjedel av den upphandlade stadsbusstrafiken ska drivas med el. 
Målet är fortfarande förenligt med tidigare fattade beslut i regionen där 
biogas utgör huvudinriktningen som drivmedel. Stadstrafiken utgör idag 20 
% av trafiken. 
Från 1 januari 2020 drivs drygt hälften av vägtrafiken på biogas den 
resterande delen på biodiesel (HVO). HVO bör på sikt fasas ut.

Uppföljning i FRIDA (fordons- och miljödatabas)
*Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
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Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

TILLGÄNGLIGHET
Samtliga hållplatser med fler än 20 påstigande per vardag och utpekade 
viktiga bytespunkter* är fullt tillgängliga för alla resenärer år 2029. 
Samtliga hållplatser i stadstrafikens busslinjer är fullt tillgängliga för alla 
resenärer år 2029.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Målet har sänkts jämfört med tidigare formulering men är fortfarande mycket 
svårt att nå. Ansvaret för den fysiska utformningen av hållplatserna ligger 
dessutom hos väghållarna (Trafikverket och kommunerna).
Samtidigt säger kollektivtrafiklagen att ett TFP ska innehålla en redovisning 
av:
• tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med 

hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning,
• de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer

Uppföljning i StolpPlats (hållplatsdatabas)
*Listas i bilaga 2 i TFP och i Hållplatshandboken.
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Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

NÅBARHET (Geografisk tillgänglighet)
Nåbarhet nationella och internationella (tillväxt)noder
Halvtimmestrafik Köpenhamn/Malmö, timmestrafik Göteborg och Stockholm 
med högst ett byte i samtliga fall samt följande restider:

Timmestrafik Köpenhamn/Malmö och Stockholm, varannan-timmestrafik 
Göteborg med högst ett byte i samtliga fall samt följande restider:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Målet oförändrat.

Uppföljning mot Reseplaneraren
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Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

NÅBARHET (Geografisk tillgänglighet)
Nåbarhet storregionala tillväxtmotorer
Minst timmestrafik utan byte samt följande restider:

Minst halvtimmestrafik Oskarshamn – Kalmar, minst timmestrafik Västervik –
Kalmar, för övriga relationer varannan-timmestrafik samt följande restider:

Högst ett byte accepteras för relationerna Oskarshamn – Jönköping, 
Oskarshamn – Karlskrona och Västervik – Karlskrona. Övriga reserelationer 
utan byte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Målet oförändrat.

Uppföljning mot Reseplaneraren



kalmarlanstrafik.se

Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

NÅBARHET (Geografisk tillgänglighet)
Nåbarhet tillväxtmotorer
Restid högst 60 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 
dubbelturer/vardag) till minst en tillväxtmotor.
(Gäller för resor från orter med fler än 2 000 invånare samt centralorten i varje 
kommun.)
Nåbarhet regionala kärnor
Restid högst 45 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 
dubbelturer/vardag) till närmaste regionala kärna.
(Gäller för resor från orter med fler än 1 000 invånare.)
Nåbarhet kommunal centralort
Restid högst 30 minuter och turtäthet minst varannantimmestrafik (12 -16 
dubbelturer/vardag)
(Gäller för resor från orter med fler än 500 invånare.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Målet oförändrat.

Uppföljning mot Reseplaneraren
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Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

NÅBARHET (Geografisk tillgänglighet)
Nåbarhet landsbygd
Minst fem resmöjligheter per vecka.
(Gäller för alla resor med den landbaserade kollektivtrafiken i länet)
Nåbarhet skärgård
Minst två resmöjligheter per vecka.
(Gäller för resor med kollektivtrafiken på vatten i länet)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Målet oförändrat.

Uppföljning mot Reseplaneraren
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Målområden i förslaget till trafikförsörjningsprogram

EKONOMI
För den samhällsstödda allmänna kollektivtrafiken i länet ska 
självfinansieringsgraden vara minst 50 procent.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Målformuleringen är en anpassning till målen i Regionens verksamhetsplan. 
(Den särskilda kollektivtrafiken har en betydligt lägre självfinsieringsgrad).

Uppföljning i budget
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Mål för resande i TFP 2021-2029
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Mål för resande i TFP 2021-2029
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Förslag dagordning

Beslutsärenden till nämnden

9 Samrådsremiss för ombyggnad av E22

10 Verksamhetsberättelse 2019

11 Redovisning av intern kontroll 2019, Kalmar länstrafik 

12 Internkontroll 2020, Kalmar länstrafik



kalmarlanstrafik.se

Samrådsremiss E22 Ålem

Förslag till vägplan för korsningen vid Ålem.

Region Kalmar län ser positivt på Trafikverkets intentioner att skapa ökad 
trafiksäkerhet i korsningen.

Förslaget innebär en längre sträcka med hastigheten 70 km/h, vilket är 
negativt.

Trafiksäkerheten förbättras vilket är positivt.
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Samrådsremiss E22 - Ålem

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden antar redovisat yttrande som sitt svar över Samrådsremiss 
för ombyggnad av E22 delen Kalmar – Västervik, korsning väg 34 vid Ålem i 
Mönsterås kommun, Kalmar län.

Yttrandet överlämnas till Trafikverket.
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Verksamhetsberättelse 2019

Kalmar länstrafik - Region Kalmar län 
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Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar 
och berikar människors liv och utvecklar vår region.

Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik

Vision och värdegrund

Verksamhetsberättelse 2019, Kalmar länstrafik
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Mål - övergripande

Verksamhetsberättelse 2019, Kalmar länstrafik

 Minska antalet arbetsmarknader från 4 till 2

 Fossilbränslefri kollektivtrafik från 2020

 Ökat resande i linjetrafiken med 3% årligen

 Kollektivtrafikens subventionsgrad skall på sikt vara högst 50%
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Nöjdare kunder

Verksamhetsberättelse 2019, Kalmar länstrafik

Basfunktioner att arbeta med –

- Pålitlighet

- Biljett- och betalsystem

- Bokningssystem

- Resenärsinformation

- Bytespunkter
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Resandet 2019, +3,5% - 11,3 miljoner resor



kalmarlanstrafik.se

Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande
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Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
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Utveckling av Seniorperiodkorten och resorna är mycket bra 

Under 2018 såldes det 35 551 kort

Under 2019 såldes det 46 096 kort

Under 2018 genomfördes det 369 376 resor med korten

Under 2019 genomfördes det 535 507 resor med korten

+30%

+45%
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Tre olika kundnöjdhetsmätningar – Kollbar, Anbaro & Hanbaro

 Linjetrafik (Kollbar)  Sjuk- och färdtjänstresor (Anbaro)

Kundnöjdhetsmätningarna skiljer på de olika trafikformerna

 Handläggning (Hanbaro) 
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Nöjdhet serviceresor, sammanfattande betyg 2019 gentemot 2018

Målsättning 90 %
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Prisdifferentiering

Differentierad 
skolstart

Nytt biljett- och 
betalsystem

Nya fordon för 
regionaltrafiken

”Seniorkort”

Enkel mobil biljett

Serviceresor 2020 
ändrat arbetssätt

Bytespunkter
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Beslut i Regionfullmäktige våren 2019

 Uppdrag att avropa 14  nya regionaltågsfordon (4 elfordon och 10 bimodala fordon)

 Avyttra befintliga fordon i takt med nyleveransen

 Anpassning av fordonsdepå i förhållande till de nya fordonen

Upphandling av nya regionaltågsfordon
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Komplette biljettsystem ska levereras 
senast den 30 april.
• Funktioner 
• Restpunkter kommer att finnas

Lanseringsplan 
• Beroenden till funktioner i leverans
• Systemtester Skånetrafiken 

Påverkande faktorer
• Upphandling i förvaltningsrätten i 7 mån
• Säkerhetskrav från molnlösning – onPrem

Leverans av biljett och betalsystem
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Överbryggning med dagens biljettsystem

• Avtal med FARA för befintligt system gäller hela 2020

• Avtal med Blekinge om förlängd drift av TVM (Cubic) till sommaren 2020

• Avtal med Quickomat förlängt till sommaren

• Avtal med Infospread (mobil app) förlängs ev med 6 mån
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Läget just nu - Region Södra Sverige (RSS)

• Priser
• Gränsavdrag
• Giltighetstider
• Biljettsortiment
• Åldersgränser
• Avräkning

Kunderna uppskattar enkelhet
Samma biljettsortiment och resevillkor inom samverkan.

Samverkan med ÖstgötaTrafiken
Affärsvillkorens likheter och skillnader har kartlagts.  

Sydtaxan - länsöverskridande resor
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Projekt WinHast 2.0
Projektet består av två delar:

1. Omvänd fakturering och kontantfritt
Skolskjutsfordon och timfordon trafikavtal 2017.
Fasta och behovsstyrda fordon trafikavtal 2020. 

2. Stegvis automatisering
Verksamhetssystemet ska utvecklas så att det 
underlättar för tillståndshantering, bokning 
planering och trafikledning.
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Nya funktioner

WinHast 
2.0

Rutt-
beräkning och 

karta
Kommunikation 
fordon
• realtid Administration

• Fordonsklasser
• Kapacitet
• Basadresser
• Drivmedel o räckvidd

Geodata
• Platser 
• Vägval

Schema körpass
• Beställning till TF per 

omlopp

Lager Databas
• Avtalspriser
• Ersättning
• Index

Rapporter
• Underlag för 

ersättning TF
• Underlag 

kostnadsfördelning

Platsbokning och 
servicetid

Regelverk
• Start och sluttid
• Bomkörning
• Framkörning

Stegvis automatisering
• Tillstånd
• Bokning
• Planering
• Trafikledning

Kontant-fritt

Omlopps-
grafer

WebHast
• Köruppdrag
• Fordons-utsättning
• Ersättning
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Tilldelningsbeslut ”Servicetrafiken 2020”

107 fordon fördelade i 21 paket 
med varierande antal fordon i 
(2 – 8) 
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Nytt avtal servicetrafiken, uppstartsfas – avtalsstart 1 jan 2020

16 företag kom in med anbud på de 21 paketen, efter förhandling tecknades 
avtal med 8 företag på totalt 6 år, inga optionsår är kopplade till avtalet.

De företag som erhöll avtal är:
Nettotaxi 36 fordon
Nilsbuss   20 fordon
Vimmerby Taxi 15 fordon
Vikbolandets Taxi 13 fordon
Flexbuss 8 fordon
Stegos beg. Bildel. 7 fordon
Bergets Taxi 6 fordon
Bergkvarabuss 2 fordon

75% av trafiken kommer att köras på BioGas och 25% på HVO
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Utbyggnad av infrastruktur för BioGas

Tankställe klart

Nytt 2020

Nytt senare
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Verksamhetsplan, Kalmar länstrafik

Fossilbränslefritt och energieffektivt

Färdplan 2020

Linjetrafiken 2017 – upphandling trafik

Servicetrafiken 2020 – upphandling trafik

Tågtrafiken 2025 – upphandling nya fordon
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Fossilfrihet

• Total trafikproduktion 18,5 miljoner vagnkilometer

• Varav BioGas 11,5 miljoner vagnkilometer

• Varav HVO 7,0 miljoner vagnkilometer

Utöver detta tillkommer timfordon som inte upphandlats per 
fordonskilometer utan på timmar per dag.

Detta innebär att vi kommer att köra ca 60% av vår trafik på 
BioGas från augusti 2017.

 75% av trafiken kommer att köras på BioGas

 25% av trafiken kommer att köras på HVO (syntetisk 
diesel)

 Det är fordon i mellansegmentet som inte går att 
uppbringa med BioGas drift

 Endast ett fåtal paket som valet av HVO gjorts pga 
utebliven infrastruktur för BioGas

Trafikupphandling allmän kollektivtrafik 2017 Servicetrafikupphandling 2020
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Marknadsföring 2019

Flera kampanjer genomfördes, samtliga med 
vår karaktär busschauffören ”Bosse”.

- Sommarkampanj
- Säkerhetskampanj
- Julkampanj

- Utöver vanligt säljbudskap spelades flera 
instruktionsfilmer in med Bosse som visar 
hur kunder bör göra.
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Verksamhet

Verksamhetsberättelse, Kalmar länstrafik

Upphandlingar

 Slutförhandling och avtalstecknande 
av serviceresor 2020

 Regionalt tågsystem Öresundståg

 Upphandling nya tågfordon

 Underhåll regionala tågsystemen 
Kustpilen och Krösatåg

 Regionalt tågsystem Krösatågen

 Regionalt tågsystem Kustpilen
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Verksamhetsberättelse, Kalmar länstrafik

Medarbetarna

Strategisk personalförsörjning

 Lokaler i Högsby

 Lokaler i Kalmar

 Lokaler i Oskarshamn

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
för att främja hälsa, förebygga 
och rehabilitera ohälsa för att 
minska sjukfrånvaron.

Mått   Utfall Målvärde 

Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla 
verksamheter   3,97 % 4,2 % 

 

Mycket hög personalomsättning 
under 2019.
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Verksamhetsberättelse 2019, Kalmar länstrafik

Ekonomi

- Långsiktiga avtal skapar trygghet

- Kostnadsutvecklingen är hög för tillfället 
(bränsleindex)

- Ökat resande – bättre fart på intäkter
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Bokslut 2019

Differenser (tkr) intäkter kostnader
Skolskjutsar -7 000 7 000
Krösatågssamarbete -4 100 4 100
försäkringsärende tåg -10 700 10 700
biljetter & terminskort -7 550
vite verkstadskvalité -4 500
tågtrafik Berga-Ohamn -4 500
färdtjänst & sjukresor 5 650
bussentreprenader 16 400
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Resultat och självfinansieringsgrad Kalmar länstrafik 2019

Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019
Intäkter -478 235,8 -481 563,0 -516 244,5
Verksamhetskostnader 1 040 101,7 1 054 736,8 1 093 197,5
Administration/Overhead 21 050,5 26 024,6 25 194,9

582 916,4 599 198,4 602 147,8
Självfinansieringsgrad 45% 45% 46%
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Resultat och självfinansieringsgrad per verksamhetsområde 2019

Serviceresor och handläggning
Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019

Intäkter -34 555,1 -35 121,6 -37 869,9
Verksamhetskostnader 154 929,1 166 222,2 175 252,4
Administration/Overhead 8 825,0 10 792,7 10 391,3

129 199,0 141 893,3 147 773,8
Självfinansieringsgrad 21% 20% 20%
Buss, båt, tåg & närtrafik

Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019
Intäkter -443 680,7 -446 441,4 -478 374,7
Verksamhetskostnader 885 172,6 888 514,6 917 945,1
Administration/Overhead 12 225,5 15 231,9 14 803,6

453 717,4 457 305,2 454 374,0
Självfinansieringsgrad 49% 49% 51%
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Resultat och självfinansieringsgrad allmän kollektivtrafik 2019

Buss, båt & närtrafik
Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019

Intäkter -296 231,1 -286 685,2 -299 827,5
Verksamhetskostnader 585 855,5 584 765,1 607 444,2
Administration/Overhead 8 248,1 9 921,4 9 875,4

297 872,6 308 001,3 317 492,1
Självfinansieringsgrad 50% 48% 49%
Tåg

Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019
Intäkter -147 449,6 -159 756,1 -178 547,2
Verksamhetskostnader 299 317,1 303 749,5 310 500,9
Administration/Overhead 3 977,4 5 310,6 4 928,2

155 844,8 149 303,9 136 881,9
Självfinansieringsgrad 49% 52% 57%
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 Öresundståg & 
Krösatåg 

 Stångådal (inkl 
Berga-Ohamn) 

 Tjustbanan 

Intäkter -71 057,7 -87 488,7 -20 000,8
Verksamhetskostnader 109 916,6 146 870,7 53 713,6
Administration/Overhead 1 752,7 2 141,4 1 032,4

40 611,6 61 523,4 34 745,3
Självfinansieringsgrad 64% 59% 37%

Resultat och självfinansieringsgrad per tågbana 2019
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Mål - övergripande

Verksamhetsberättelse 2019, Kalmar länstrafik

 Minska antalet arbetsmarknader från 4 till 2

 Fossilbränslefri kollektivtrafik från 2020

 Ökat resande i linjetrafiken med 3% årligen

 Kollektivtrafikens subventionsgrad skall på sikt vara högst 50%
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Verksamhetsberättelse 2020

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden noterar informationen om Kalmar 
länstrafiks verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar 
den till regionstyrelsen
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Redovisning av internkontroll 2019

• Arbetet med intern kontroll visar att det i flera fall är en fördel med en liten 
förvaltning och korta beslutsvägar. De regionagemensamma 
kontrollpunkterna för löneprocesserna och leverantörsreskontra visar att det 
finns behov av att uppmärksamma punkterna men att resultaten av 
kontrollerna ofta kan förutses och är enkla att korrigera.

• De förvaltningsspecifika kontrollerna för entreprenörsavtal och försäljning 
görs generellt månadsvis i samband med utbetalning och avstämning av in-
och utbetalningar och följer de processer som byggts upp för at säkerställa 
att de kommersiella villkoren, i främst entreprenörsavtalen, fullföljs. Utöver 
detta har inga specifika kontroller genomförts.
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Redovisning av internkontroll 2019

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisning av intern kontroll 
2019 för Kalmar länstrafik



kalmarlanstrafik.se

Internkontroll 2020, Kalmar länstrafik

Planen för 2020 innefattar följande punkter:

- Processen kring löner – kontroll av personliga utlägg

- Leverantörsreskontra – kontroll av att inköp sker genom upphandlade leverantörer

- Resor – kontroll  av användandet av egen bil i tjänsten 

- Uppföljning av trafikavtal – kontroll av miljöredovisning

- Uppföljning Försäljning – kontroll av kontantredovisning från försäljningsställen
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Internkontroll 2020, Kalmar länstrafik

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden godkänner Internkontrollplan för Kalmar 
länstrafik 2020.
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Förslag dagordning

Anmälningsärenden

13 Remiss – Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021 – 2035 för Region Jönköpings län

14 Nyhetsbrev Nr 1 – AB Transitio

15 Förhandsinformation – Kallelse till AB Transitio årsstämma 2020

16 Svar på skrivelse om synpunkter på Närtrafiken
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