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2018-01-15 
N2018/00192/SUBT 

Näringsdepartementet 

Remissmissiv Förslag till förordning om stöd för att främja fri 

kollektivtrafik för ungdomar 

Remissinstanser 

Myndigheten för delaktighet 
Statens skolverk - 
Trafikverket 
Statskontoret 
Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarnas län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Gotlands län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborgs län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Hallands  ran 
Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län 
Kollektivtraftkmyndigheten i Kronobergs län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Skåne län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmlands län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Uppsala län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Värmland 
Regionförbundet Västerbottens län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Örebro län 
Kollektivtrafikmyndigheten i Östergötlands län 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
Funktionsrätt Sverige 



Lika unika — Federationen mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 
DFIR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet 
Arboga kommun 
Arjeplog kommun 
Arvika kommun 
Borås kommun 
Emmaboda kommun 
Göteborgs kommun 
Hofors kommun 
Kiruna kommun 
Kungsbacka kommun 
Kungälvs kommun 
Leksands kommun 
Ljusdals kommun 
Lunds kommun 
Motala kommun 
Mönsterås kommun 
Strängnäs kommun 
Tanums kommun 
Tierps kommun 
Timrå kommun 
Trelleborgs kommun 
Vallentuna kommun 
Varbergs kommun 
Vännäs kommun 
Värnamo kommun 
Växjö kommun 
Ystads kommun 
Åre kommun 
Älvsbyns kommun 
Örnsköldsviks kommun 
Övertorneås kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 

9 mars 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange 

diarienummer N2018/00192/SUBT och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i förordningen. Om remissen är begränsad till en viss del av 
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stödordningen, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss — hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

f< 71---Lorey"  

Ulrika Rosenberg-Sand  --̀ 1 
Departementsråd 
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Promemoria 

Regeringskansliet 
2018-01-15 
N2018/00192/SUBT 

PM till förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för 
ungdomar 

Innehåll 

Inledning 2 

Förslag till förordning 2 

Inledande bestämmelser 2 

Kommentar 3 

Ansökan och beslut 4 

Kommentar 5 

Återbetalning och återkrav 5 

Kommentar 5 

Uppföljning 5 

Kommentar 5 

Bemyndigande 6 

Kommentar 6 

Överklagande 6 

Kommentar 6 



Inledning 

Riksdagen har den 12 december  (prop.  2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 

2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104) fattat beslut i enlighet med regeringens 

förslag i budgetpropositionen för 2018  (prop.  2017/18:1). Regeringen 

föreslår i BP-18 om att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs 

2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

under sommarlovet. Målgruppen är de skolungdomar som respektive 

vårtermin lämnar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan eller år 1 och 2 i 

gymnasieskolan. I denna promemoria ges kompletterande information om 

innehållet i förslaget. 

Förslag till förordning 

Inledande bestämmelser 

1§ Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet 

som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av 

tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda 

skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under 

sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är 

folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar 

antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 

sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För 

clever  i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till elever som lämnar 

årskurs 10. 

I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 

oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. 

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 

regeringsformen. 

3 § Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

4 § Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som 

ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för 

varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet 

skolungdomar per län enligt 1 §. 



Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6 5 går ut. 

Kommentar 

Vem får söka och hur avgränsas kollektivtrafik? 

Den regionala kollektivtrafilunyndigheten (RKM) i varje län får söka 

bidraget. 

Syftet med bidraget ska vara att R.KM i den ordinarie linjeförda 

kollektivtrafiken ska erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet. 

Det finns således inte krav på att RKM ska utöka redan fastställd och 

upphandlad kollektivtrafik 

Staten kan ge ett bidrag till finansieringen av en avgiftsfri kollektivtrafik för 

den utpekade målgruppen. 

Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i 

samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad 

som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns inget som 

hindrar R.KM att erbjuda målgruppen lösningar som inom ramen för 

bidragets avgränsningar skapar förutsättningar för exempelvis ungdomar 

med fårdtjänsttillstånd att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik. Det kan gälla 

att utnyttja kollektivtrafik bl.a. genom att medföljande (ledsagare) också får 

resa avgiftsfritt. 

Olika skolformer 

I budgetpropositionen för 2018 nämns endast skolformerna grundskola och 

gymnasieskola. Alla skolformer förutsätts omfattas av reformen: grundskola, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt år 1 och 2 i 

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Däremot ska bidraget inte omfatta 

särskole- eller specialskolelevers behov av andra transporter än linjeförd 

kollektivtrafik. 

Fördelningsnyckel 

Fördelningsnyckeln utgår från det totala antal ungdomar per län i den 

utpekade ålderskategorin. Den fördelning som framgår nedan grundas på 

uppgifter Regeringskansliet inhämtat från Skolverket med elevstatistik för 

läsåret 2016/17. Regeringskansliet kommer att slutligt beräkna fördelningen 

utifrån statistik för läsåret 2017/18 från den 15 oktober 2017. Denna statistik 

kommer att bearbetas av Skolverket och publiceras senast den 22 mars 2018. 



Regeringen kommer därefter i en särskild förordning fastställa den slutliga 

fördelningen. Det totala bidragsbeloppet minskas med 2 mnkr som avsätts 

för Trafikverkets administration och uppföljning. 

Fördelning av bidrag 
utifrån statistik inhämtad 
från Skolverket for läsåret 
2016/17. 

Tot  antal 
personer 

[ 695 2511 

Procent av 
totalt 

Indikation på 
preliminärt 
bidrag 
[348 mnkr] 

Blekinge län 11 195 1,61% 5,60 

Dalarnas län 20 625 2,97% 10,32 

Gotlands län 3 652 0,53% 1,83 

Gävleborgs län 20 338 2,93% 10,18 

Hallands län 23 235 3,34% 11,63 

Jämtlands län 9 039 1,30% 4,52 

Jönköpings län 26 190 3,77% 13,11 

Kalmar län 17 055 2,45% 8,54 

Kronobergs län 14 419 2,07% 7,22 

Norrbottens län 17 010 2,45% 8,51 

Skåne län 89 930 12,93% 45,01 

Stockholms län 154 796 22,26% 77,48 

Södermanlands län 20 933 3,01% 10,48 

Uppsala län 24 968 3,59% 12,50 

Värmlands län 19 051 2,74% 9,54 

Västerbottens län 18 067 2,60% 9,04 

Västernorrlands län 17 757 2,55% 8,89 

Västmanlands län 19 075 2,74% 9,55 

Västra Götalands län 115 457 16,61% 57,79 

Örebro län 21 302 3,06% 10,66 

Östergötlands län 31 157 4,48% 15,60 

Ansökan och beslut 

5 § En ansökan om bidrag ges in till och prövas av Trafikverket. 

6 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den xx. 

7 § När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva 

samtliga inkomna ansökningar. Trafikverket betalar ut bidraget. 



8 § Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den 

tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. 

Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt 

skick. 

Kommentar 

För 2018 kan datum i 6 § fastställas först efter remittering och när vi vet när 

beslut om förordning kan tas. För 2019 får en förordningsändring göras som 

blir mer allmän. 

Återbetalning och återkrav 

9 § Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om ersättningen har 

beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde 

ha insett detta. 

På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som 

infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en 

räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två 

procentenheter. 

Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att helt eller 

delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får 

Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. 

Kommentar 

Ingen kommentar. 

Uppföljning 

10 § Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen 

redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot 

bidraget är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av 

verksamheten som bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som 

Trafikverket begär. 

Kommentar 

Regeringen avser att i ett särskilt uppdrag till Trafikverket ge närmare 

direktiv om uppföljning och analys. 



Bemyndigande 

11§ Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna 

förordning. 

Kommentar 

Ingen kommentar 

Överklagande 

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018. 

2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den xx 

juni 2018. 

Kommentar 

Ingen kommentar 



Svensk författningssamling 
Ingnq 

 

   

SFS 
Utkom från trycket Förordning 

om stöd för att främja fri kollektivtrafik för 
ungdomar; 

utfärdad klicka ;0 allge (ta0111.. 

Regeringen föreskriver följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet 
som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av 
tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda 
skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under 
sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är 
folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar 
antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 
sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För 
elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de elever som 
lämnar årskurs 10. 

I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. 

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 
regeringsformen. 

3 § Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

4 § Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som 
ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för 
varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet 
skolungdomar per län, enligt 1 §. 

Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6 § går ut. 

Ansökan och beslut 

5 § Trafikverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 

6 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den xx 
innevarande år. 
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7 § När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva 
samtliga inkomna ansökningar. 

Trafikverket betalar ut bidraget. 

8 § Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den 
tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. 
Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt 
skick. 

Återbetalning och återkrav 

9 § Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har 
beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde 
ha insett detta. 

På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som 
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en 
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två 
procentenheter. 

Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att helt eller 
delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får 
Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. 

Uppföljning 

10 § Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen 
redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot 
bidraget är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av 
verksamheten som bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som 
Trafikverket begär. 

Bemyndigande 

11 § Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna 
förordning. 

Överklagande 

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

1.Denna förordning träder i kraft den xx 2018. 
2.Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den xx 

juni 
2018. 

På regeringens vägnar 

UNDERSKRIFT1 
Undersicrift2 
(Näringsdepartementet) 

SFS 
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Bussgods i Norrbotten, Bokslut 2017 
LTN Styrelse 2018-01-30 

  

Helår 

2016 

Budget 

2017 

Utfall 

2017 

 

Jmf budget - utfall 

TSEK Procent 

INTAKTER Diverse fraktintäkter 32 659 33 700 31 847 

 

-1 853 -5,5% 

 

Stora fraktavtal 1) 15 527 15 200 15 277 

 

77 0,5% 

 

Tjänster LTN, BSF 5 989 5 900 5 941 

 

41 0,7% 

 

Reklamation o avgifter 955 812 849 

 

37 4,6% 

 

Övriga intäkter 1 016 479 173 

 

-306 -63,9% 

SUMMA 

 

56 146 56 091 54 087 

 

-2004 -3,6% 

KOSTNADER Inköp transport LTN -9 885 -12 500 -8 026 

 

4 474 35,8% 

 

Inköp transporter övriga -8 519 -7 500 -7 587 

 

-87 -1,2% 

 

Inköp stationstj ombud -1 861 -2 000 -2 040 -40 -2,0% 

 

Reklamationer o avgifter -929 -800 -524 276 34,5% 

 

Övriga rörelsekostn 2) -12 266 -10 872 -11 972 -1100 -10,1% 

 

Personalkostnader -23 965 -21 591 -23 286 -1 695 -7,9% 

SUMMA 

 

-57 425 -55 263 -53 435 1 828 3,3% 

 

Avskrivningar -723 -828 -721 107 12,9% 

 

Räntenetto 35 0 69 69 0,0% 

RESULTAT 

 

-1 967 0 0 0 

 

Reducering av Inköp av transporter från Länstrafiken uppgår till 4 474 TSEK = negativ resultatavvikelse. 

LÄNSTRAFIKEN 
NORRBOTTEN 



Serviceresor i Norr, Bokslut 2017 
LTN Styrelse 2018-01-30 

 

Bokslut 

2016-12-31 

Budget 

2017-12-31 

Utfall 

2017-12-31 

Jmf budg 2017 

TSEK Procent 

INTÄKTER Serviceresor 4 296 4 544 4 032 -512 -11% 

Bidrag 180 100 97 -3 -3% 

Övriga intäkter 200 0 126 126 0% 

SUMMA 4 676 4 644 4 255 -389 -8% 

KOSTNADER Övriga rörelsekostnader -1 765 -1 410 -1 527 -117 -8% 

Personalkostnader -2 840 -3 164 -2 645 519 16% 

TOTALT -4 605 -4 574 -4 172 402 9% 

Avskrivningar -69 -70 -81 -11 -16% 

Räntenetto -4 0 0 0 0% 

Skatter/konc bidrag 0 0 -2 -2 0% 

RESULTAT -2 0 0 0 0% 

Underskott 825 Tkr har täcks av Regionen och Kiruna kommun. 

     

=CUE.  
LÄNSTRAFIKEN 

NORRBOTTEN 



Länstrafiken i Norrbotten, Bokslut 2017 
Styrelse 2018-01-30 

  

Bokslut 

2016-12-31 Budget 2017 

Bokslut 
2017-12-31 

Jmf budget 

TSEK 

bokslut 

Procent 

INTÄKTER Personbefordran 135 846 142 404 145 372 2 968 2,1% 

 

Godsbefordran, övrigt 684 700 624 -76 -10,9% 

 

Godsbefordran, Bussgods 9 885 12 500 8 026 -4 474 -35,8% 

 

Tjänster 12 713 13 000 12 289 -711 -5,5% 

 

Serviceresor 118 780 121 900 124 530 2 630 2,2% 

 

Internt dotterbolag mm 1 330 1 400 1 087 -313 -22,4% 

 

Hyresintäkter lokaler 481 1 000 478 -522 -52,2% 

 

Statliga bidrag 20 062 19 100 19 355 255 1,3% 

 

Underskottsbidrag * 134 596 134 400 156 520 22 120 16,5% 

 

Övriga intäkter 2 278 2 000 4 308 2 308 115,4% 

SUMMA 

 

436 655 448 404 472 589 24 185 5,4% 

KOSTNADER Linjetrafik kostnader -263 011 -273 700 -292 037 -18 337 -6,7% 

 

Busstationstjänster -8 876 -8 000 -9 295 -1 295 -16,2% 

 

Anropsstyrd trafik -2 750 -3 000 -3 651 -651 -21,7% 

 

Biljetter/biljettmaskiner -3 080 -4 000 -3 793 207 5,2% 

 

Serviceresor -118 780 -121 900 -123 002 -1102 -0,9% 

 

Övriga rörelsekostnader -15 324 -13 904 -13 962 -58 -0,4% 

 

Personalkostnader -19 989 -19 780 -20 625 -845 -4,3% 

TOTALT 

 

-431 810 -444 284 -466 365 -22 081 -5,0% 

 

Avskrivningar -4 795 -4 120 -6 110 -1 990 -48,3% 

 

Räntenetto -77 0 -49 -49 0,0% 

 

Skatter 27 0 -65 -65 0,0% 

 

Koncernbidrag lämnat 0 0 0 0 0,0% 
RESULTAT 
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LÄNSTRAFIKEN 
NORRBOTTEN 



REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 
NORRBOTTEN 

Resultaträkning 

 

RKM Utfall 

Myndigheten 

Helår 2016 

RKM Budget 

Myndigheten 

2017-12-31 

RKM Utfall 

Myndigheten 

2017-12-31 

Jmf budget - bokslut 

TSEK % 

INTÄKTER Nettoomsättning 2 858 2 900 2 892 -8 0% 

 

Underskotts- Driftsbidrag 5 121 5 444 5 444 0 0% 

 

Statliga bidrag 

    

0% 

 

Upplösn negativ Goodwill 

    

0% 

 

Övriga rörelseintäkter 407 

 

27 27 0% 

SUMMA 

 

8 386 8 344 8 363 19 0% 

KOSTNADER Trafikkostnader -148 

 

-89 -89 0% 

 

Övriga externa kostnader -1 584 -2 207 -2 148 59 3% 

 

Personalkostnader -6 127 -6067 -6096 -29 0% 

TOTALT 

 

-7 859 -8 274 -8 333 -59 -1% 

 

Avskrivningar -69 -70 -58 12 17% 

 

Räntenetto -1 0 -1 -1 0% 

 

Skatter 0 0 0 

 

0% 

RESULTAT 

 

457 0 -29 -29 

 



REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 
NORRBOTTEN 

Resultaträkning 

 

RKM Utfall 

Koncernen 

Helår 2016 

RKM Budget 

Koncernen 

2017-12-31 

RKM Utfall 

Koncernen 

2017-12-31 

Jmf budget - bokslut 

TSEK % 

INTÄKTER Nettoomsättning 342 003 355 960 353 327 -2633 -1% 

 

Underskotts- Driftsbidrag 139 717 139 844 161 856 22012 16% 

 

Statliga bidrag 20 062 19 100 19 355 255 1% 

 

Upplösn negativ Goodwill 0 0 0 

 

0% 

 

Övriga rörelseintäkter 3 901 2 479 4 634 2155 87% 

SUMMA 

 

505 683 517 383 539 172 21789 4% 

KOSTNADER Trafikkostnader -417 839 -433 400 -450 044 -16644 -4% 

 

Övriga externa kostnader -30 939 -28 393 -29 609 -1216 -4% 

 

Personalkostnader -52 741 -50 502 -52 555 -2053 -4% 

TOTALT 

 

-501 519 -512 295 -532 208 -19913 -4% 

 

Avskrivningar -5 656 -5 088 -6 970 -1882 -37% 

 

Räntenetto -47 0 19 19 0% 

 

Skatter 27 0 -42 -42 0% 

RESULTAT 

 

-1 512 0 -29 -29 

 



REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 
NORRBOTTEN 

Bokslut 2017 RKM Koncernen 

Specifikation av de stora kostnadsavvikelserna 

Summa resultatavvikelse: -22 000 

Kommentar 

Trafikkostnader: 

- Indexjustering -10 800 Ca 4% över budgeterat värde på 2,5% 

- Budgetneddragning Regionen -3 600 Minskat finansieringsbidrag 

- Extraordinärt  LTV -2 400 Kostnader från 2013 - 

Bussgods -4 500 Intäkter under, kostnader över budget 

Avskrivning på investeringar -1 200 Dubbelavskrivn bilj mask, Realtid dyrare 

Summa spec -22500 



Bilaga 9 

Datum: 2018-02-OS Beteckning: Charlotte Reinholdi 

Ert datum: Er beckning: RKM 
REGIONALA KOLLEAtiviRAENDAYNowNETEN 

NORRBOTTEN 

Plats: Clarion  hotell Luleå 
Tid: 12 mars 2018, kl 12.00 - 17.00 

13 mars 2018, kl 08.30- 13.00 

Program 

2018-03-12  

12.00 - 13.00 Lunch Clarion  hotell 

13.00 - 13.30 Inledning, lägesbeskrivning respektive län (5 min per län) 
13.30 - 14.30 Nya Kiruna, Göran  Cars 

14.30 - 15.00 Fika 

15.00 - 15.45 Norrtåg 
15.45 - 16.45 Förväntningar och utvecklingsmöjligheter på trafik 

i gles-/landsbygd, utveckla anropsstyrd trafik 
(15 min per län) 

16.45 - 17.00 Summering av dagen 

19.00 Middag  Clarion  hotell 

2018-03-13 

08.30 - 09.00 Bussgods 
09.00 - 09.30 Utveckling av besöksnäringen, Petronella Modin - 

Swedish  Lapland Visitors  Board 
09.30 - 09.45 Framtida biljettmaskinsystem i de fyra länen 

09.45 - 10.15 Fika 

10.15 - 10.30 Sjukresor med Norrtåg, Sara Engström - Region 
Norrbotten 

10.30 - 11.15 Fördjupat samråd Trafikförsörjningsprogram 
11.15 - 11.45 Norrbotniabanan, Elisabeth Sinclair 
11.45 - 12.00 Summering och avslut 
12.00 - 13.00 Lunch,  Clarion  hotell 

RKM • Smedjegatan 19 • 972 32 Luleå • 0926-756 80 I info(ffirkmbd.se I www.rkmbd.se I Org nr: 222000-2949 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

