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Ledamöter - Kommuner (14)
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Peter Rydfjäll
Gösta Eriksson
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Peter Waara
Robert Bernhardsson
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Ledamöter — Region Norrbotten (14)
Johannes Sundelin
Maria Stenberg
Anders Öberg
Agneta Lipkin
Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Agneta Granström
Catarina Ask
Kenneth Backgård
Bo Ek
Johnny Åström
Dan Ankarholm
Anders Rönnqvist
Per-ArneKerttu
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Ersättare — Kommuner (14)
Albert Laestander
Bo Lundmark
Jörgen Johansson
Birgitta Larsson
Janne Lind
Peter Lagerqvist
Jan Nilsson
Niklas Sirn
Anders Josefsson
(vakant)
Brith Fäldt
Sara Risberg
Birgitta Persson
Roland Kemrn,ainen

Ersättare — Region Norrbotten (14)
Anita Gustavsson
Gustav Uusihannu
Erkki Haarala
Eivy Blomdahl
Bo Engström
Kristina Nilsson
Mats Dahlberg
Ayse Duyar
Erldci Bergman
Margareta Dahlin
Christer Bergdahl
Lennart Ojanlatva
Anna Stina Nordmark Nilsson
Jens Sundström
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§1
Mötet öppnas
Ordförande Maria Stenberg förklarar mötet öppnat k1.10.00

§2
Närvaroupprop
Närvaroupprop förrättas med närvaro enligt lista på sida två (2).

§3
Val av justerare
DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen utser Agneta Lipkin och Yvonne Stålnacke att tillsammans med ordförande
justera protokollet.

§4
Godkännande av dagordning
DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen godkänner utskickad dagordning med förändringen att årsredovisning en som var
punkt åtta i kallelsen stryks som beslutsärende och blir ett informationsärende. Övriga
beslutspunkter flyttar till följd av detta upp ett steg.

§5
Föregående protokoll
DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen har inget att invända mot föregående protokoll.
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§6
Allmän trafikplikt
Ingen ansökan om allmän trafikplikt har inkommit till dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(13)

PROTOKOLL
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
NO

7(13)

Sammanträdesdatum

2017-02-21

Direktionen

§7
Upphävande av trafikpliktsbeslut
DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen upphäver det villkorade beslutet om allmän trafikplikt som fattats gällande
pendeltåg Luleå — Boden — Kalix — Haparanda
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår Direktionen att upphäva det villkorade beslutet om allmän trafikplikt
som fattats gällande pendeltåg Luleå — Boden — Kalix — Haparanda
Arbetsutskottet uppdrar till myndighetschefen att omarbeta förslaget till pendeltågssatsning
och presentera nytt förslag med trafikstart tidigast 2019
Ärendebeskrivning
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) har den 10 maj 2016 beslutat om
allmän trafikplikt för tåg på sträckan Luleå — Boden — Kalix — Haparanda. Trafikens har
beräknats kosta 20,6 miljoner kronor per år att drifta. I RKM:s trafikpliktsbeslut finns en
villkorad förutsättning till beslut, att staten går in och medfinansierar 10,3 miljoner kronor för
pendeltågssatsningen.
RKM kan nu konstatera att någon statlig medfinansiering enligt tidigare villkorat
trafikpliktsbeslut inte finns för pendeltågssatsningen i Norrbotten och därmed saknas också 50
procent av finansieringen för pendeltågssatsningen.
Det av RKM tidigare villkorade trafikpliktsbeslutet kan härmed inte genomföras och bör
härmed upphävas.
Beslutsunderlag
Direktionens protokoll 2015-12-08
Direktionens protokoll 2016-05-10
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§8
Upprättande av bolag "Länstrafiken i Norrbotten Bussgods AB"
Dnr: 12:2017 02
DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen beslutar att bilda ett dotterbolag till Länstrafiken i Norrbotten AB, för att sedan;
- vid en extra bolagsstämma för bussgods besluta att ta fram en avvecklingsplan innefattande
en överlåtelse av verksamheten i Bussgods till antingen ett dotterbolag till Länstrafiken eller
alternativt direkt till en mellan de olika regionerna stiftad association,
- att verkställa de för denna verksamhetsövergång erforderliga åtgärderna
- att i anslutning till det efter genomförande av verksamhetsövergång vidta åtgärder för
likvidation av Bussgods i Norrbotten AB.

Förslag till beslut
- att bilda ett dotterbolag till Länstrafiken i Norrbotten AB, för att sedan;
- vid en extra bolagsstämma för bussgods beslutas att ta fram en avvecklingsplan innefattande
en överlåtelse av verksamheten i Bussgods till antingen ett dotterbolag till Länstrafiken eller
alternativt direkt till en mellan de olika regionerna stiftad association,
- att verkställa de för denna verksamhetsövergång erforderliga åtgärderna
- att i anslutning till det efter genomförande av verksamhetsövergång vidta åtgärder för
likvidation av Bussgods i Norrbotten AB.

Ärendebeskrivning
Bussgods i Norrbotten AB (Bussgods) är ett offentligt ägt bolag där Länstrafiken i Norrbotten
AB (Länstrafiken) som majoritetsägare innehar 51 procent av bolagets aktier. Bolaget har
också en kommersiell minoritetsaktieägare i form av Centralabuss i Norrbotten AB
(Centralabuss) som äger 49 procent av akterna. Samverkan regleras i två olika avtal. Avtalen
innehåller regler för verksamheten och dess ekonomiska förutsättningar såväl för Bussgods
som för dess ägare.

Länstrafiken i Norrbotten har tillsammans med de tre övriga länen i norra Sverige
(Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen) som äger och ansvarar för den
allmänna kollektivtrafiken och dess bussgodsverksamhet kommit fram till att det finns stora
fördelar med en framtida gemensam utveckling av bussgodsverksamheten. Via en gemensam
utredning (" Gemensam bussgodsorganisation i Norrland") har respektive län beslutat att gå
samman i ett gemensamägt bolag i Norra Sverige. Utredningen som genomförts under
Justerare
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verksamhetsåret 2016 bör ses som en redogörelse som kommer få en stor betydelse för
bussgodsverksamhetens framtida utveckling i Norrbotten och angränsande län.
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har under verksamhetsåret 2016 fattat ett
inriktningsbeslut att bilda ett gemensamt Bussgodsbolag med de övriga tre länen
(Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen)
Verksamhetsöverlåtelse, skäl för likvidation och fortsatt lösning för Bussgods:
För bussgods i Norrbotten krävs som första steg att Länstrafiken kan lösa ut Centralabuss som
ägare av Bussgods. Vid ett ägarsamråd har Länstrafiken redovisat för framtida planer och
ställt frågan till Centralabuss om parterna i konsensus kan komma överens om en lösning där
Länstrafiken blir ensam ägare av aktierna i Bussgods.
Vid ägarsamrådet framförde Länstrafiken ett förslag på ersättning som bygger på avtal som
reglerar de ekonomiska värdena som finns i bolaget vid en likvidation. Länstrafiken ersätter
då Centralabuss för sitt aktieinnehav om 98 000 skr, jämte ränta som också är reglerad i
avtalet.
Länstrafiken har i brev (daterat 2016-12-12) aviserat om uppsägning av avtal och erbjuder
Centralabuss en ersättning för sitt aktieinnehav enligt avtalet reglerad ersättning.
Centralabuss har i brev (daterat 2016-12-29) svarat att de ställer sig positiva till en överlåtelse
av akterna. Det framgår också att de inte kunnat utläsa någon ersättning i avtalen och föreslår
därmed en ersättning om 1 960 000 skr. En bedömning som Centralabuss anser motsvarar
marknadsvärdet av sina 49 procent i Bussgods.
Länstrafiken har i brev (daterat 2017-01-10) svarat att erbjudandet att förvärva aktierna i
Bussgods för 1 960 000skr inte är acceptabelt. Länstrafiken erbjuder en ersättning om 300 000
skr motsvarande drygt regleringen av 3§ i avtalet (98 000skr jämte ränta max 48 %). Det
framgår också att Länstrafiken emotser ett svar senast 2017-01-27, annars förfaller
erbjudandet. Centralabuss har inte återkopplat med besked enligt utsatt datum och därmed har
Länstrafikens erbjudande förfallit.
Återstående alternativ i den fortsatta processen är att Bussgods hela verksamhet genom en
verksamhetsöverlåtelse (inklusive firmanamn) övergår till ett dotterbolag till Länstrafiken
genom en sk inkråmsaffär och efter genomförd verksamhetsövergång vidtas nödvändiga
åtgärder för likvidation av Bussgods. Vid detta förfaringssätt ersätts också Centrala buss för
sitt aktieinnehav i Bussgods enligt avtal.
När Länstrafiken väl är ensam ägare av bussgodsverksamheten i Norrbotten kan det fortsatta
arbetet med bildandet av ett gemensamt bussgodsbolag i Norra Sverige fortsätta.
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§9
Prisjustering Linje 910, Flygbil Arvidsjaur — Arjeplog
Dnr: 07:2017 03
DIREKTIOENS BESLUT
Direktionen beslutar att justera enkelpris för en resa mellan Arjeplog busstation och
Arvidsjaurs flygplats till 310 kr för en vuxen, 155 kr för en ungdom (<19 år) och 620 kr för en
familj (max 5 personer). Det nya priset gäller från och med tidtabellsskiftet sommaren 2017.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår Direktionen att justera enkelpris för en resa mellan Arjeplog
busstation och Arvidsjaurs flygplats till 310 kr för en vuxen, 155 kr för en ungdom (<19 år)
och 620 kr för en familj (max 5 personer).
Förslag till beslut
Arbetsutskottet justerar enkelpris för en resa mellan Arjeplog busstation och Arvidsjaurs
flygplats till 310 kr för en vuxen, 155 kr för en ungdom (<19 år) och 620 kr för en familj
(max 5 personer).
Ärendebeskrivning
Linje 910, Flygbil Arvidsjaur — Arjeplog, är en efterfrågestyrd linje som beställs senast
klockan 17.00 dagen innan resa och på lördagar senast klockan 14.00 dagen innan. Resan
beställs via Länstrafikens kundservice på telefonnummer 0771-100 110. Priset har inte
justerats under många år. Biljettpris, enkelresa, för flygbussen Arjeplog-Arvidsjaur är 200 kr
för en vuxen och 100 kr för en ungdom.
Under 2016 startades flygbuss för linjer mellan Haparanda, Jokkmokk, Älvsbyn och
Övertomeå kommuner och Luleå Airport. Dessa linjer har ett fast pris utifrån kilometer samt
ett ungdoms- och familjepris. Samma prissystem föreslås för Flygbuss Arjeplog - Arvidsjaur.
Avståndet mellan Arjeplog busstation och Arvidsjaurs flygplats är cirka 100 km.
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§10
Fyllnadsval arbetsutskottet
Dnr: 61:201402 samt 79:201602
DIREKTIOENS BESLUT
Direktionen utser Kristina Zakrisson (s) som ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet tillika
Länstrafikens styrelse.
Direktionen utser Tommy Nilsson (s) som ny personliga ersättare för Kristinas Zalcrissons i
arbetsutskottet tillika Länstrafikens styrelse.
Direktionen utser även Gösta Eriksson (mp) som ny personlig ersättare för Helena Öhlund (s)
i arbetsutskottet tillika Länstrafikens styrelse.
Förslag till beslut
Direktionen utser Kristina Zakrisson (s) som ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet.
Direktionen uppdrar till förbundet Norrbottens kommuner att föreslå ny personlig ersättare i
RKM:s arbetsutskott for Kristina Zakrisson
Ärendebeskrivning
Harry Rantakyrö, ordinarie direktionsledamot från Pajala kommun, samt hans ersättare Britta
Tervaniemi, har båda frånsagt sig sina uppdrag för regionala kollektivtrafikmyndigheten,
RKM.
Pajala kommunfullmäktige godkände 2017-01-16 avsägelserna och kommer att meddela sina
fyllnadsval.
Avsägelsen innebär även att Rantakyrös plats som ordinarie ledamot i RKM:s arbetsutskott
samt Länstrafikens styrelse nu är vakant.
Vid direktionens sammanträde den 1 november 2016 (§ 15) utsåg Direktionen Helena Öhlund
(s) som ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet efter Britta Flinkfeldt (s) avsägelse samt
uppdrog till förbundet Norrbottens kommuner att föreslå ny personlig ersättare i RKM:s
arbetsutskott för Helena Öhlund.
Förbundet Norrbottens kommuner är dock inte valberedande till Regionala
kollektivtrafikmyndigheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

RKM

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
NORRBOTTEN

PROTOKOLL

12(13)

Sammanträdesdatum

2017-02-21

Direktionen

§ 11
Informationer

Årsredovisning 2016
Tomas Widetun föredrar bokslutet 2016 som visar ett underskott för koncernen. Charlotte
Reinholdt presenterar pendlingsstatitik för länet 2016 för all förekommande pendling.
Trafikinformation — Länstrafiken i Norrbotten AB
Elisabeth Eriksson informerade om en resandeökning på + 3,3 % för 2016 jämfört med 2015.
Totalt 75 400 fler resor jämfört med föregående år. Eriksson presenterade även aktuella
kommande upphandlingar såväl i närtid som under hela 2017.
Marknadsinformation — Länstrafiken i Norrbotten AB
Elisabeth Eriksson informerade om årets rankning i kollektivtrafikbarometern och dess olika
delar samt aktuella marknadsaktiviteter och kampanjer.
Skolkortsprojektet — Länstrafiken i Norrbotten AB
Tomas Widetun informerade om att et utskick med erbjudande till kommunerna kommer gå ut
i mars. Prisbilden är densamma som tidigare presenterats.
Översyn av taxesystemet
Kenneth Johansson informerade om pågående översyn av dagens 88-taxezoner som är
avståndsbaserade. Förslag till nytt taxesystem kommer att presenteras vid Direktionens
sammanträde i december i år.
Norrtåg inför T18
Charlotte Reinholdt informerade om att RKM och Norrtåg under april månad ska lämna in en
tåglägesansökan för 2018 för att i december starta trafik enligt fastställd tågplan.
Trafikförsörjningsprogrammet
Charlotte Reinholdt presenterade hur arbetet fortskrider med trafikförsörjningsprogrammet
och ordförande Maria Stenberg föreslog att såväl ordinarie ledamöter som ersättare i
arbetsutskottet kallas till nästkommande sammanträde för att ge politiska inspel då det vid
dagens sammanträde inte finns tillräckligt med tid för att genomföra den workshop som
annonserats i utskickad kallelse.
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§ 12

Övriga frågor
Kristina Nilsson (v) lyfter att hon önskar en rapportering från berörda tjänstemän till
direktionen avseende sjukresor och fårdtjänst i Kiruna.

§13
Mötet avslutas
Ordförande Maria Stenberg förklarar mötet avslutat.
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