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• Överlåtelse av färdtjänst till RKM 

• Gemensamma taxor i de fyra 
nordligaste länen 

• Flygbussar/Flygbilar 

• Resecentrum 

• Direktbuss Luleå – Kalix 

• Marknadsundersökning 

• Elektroniska utrop 

• Utan min bil v38 

 

RKM under 2013 



Uppdrag 

 RKM övertar färdtjänsthantering i länets 
14 kommuner,  

  -tillståndsgivning 

  -beställningscentral 

 

   



Vad innebär Centraliserad 
färdtjänsthantering i länet 

  9 kommuner 5 kommuner 

  Arvidsjaur  Arjeplog 

  Gällivare  Boden 

  Haparanda  Kiruna 

  Jokkmokk  Luleå 

  Kalix   Piteå 

  Pajala    

  Älvsbyn 

  Överkalix 

  Övertorneå 



Registrerade beställningar 2012 
•Sjukresor 177 199 st 

varav 161 980 taxi, 15 219 linjer 

•Färdtjänst  53 085 st 

Arvidsjaur 

Gällivare 

Haparanda 

Jokkmokk 

Kalix 

Pajala 

Älvsbyn 

Överkalix 

Övertorneå 

•Övriga resor 9 338 st 

 

Diagrammet visar andel beställningar i 

procent 

74

22

4

Sjukresor

Färdtjänst

Övriga

Samordnad upphandling under samma trafikavtal 

Potential 

14 kommuner = 253 000 st 

Sjukresor        = 177 000 st 

Övriga resor   =   10 000 st 

Summa 440 000 st

    



Övertorneå 
Kommunfull-

mäktige  
24 feb 2014 

20 feb 2014 

Våren/Hösten 2013 
Besöker alla 14 

kommuner 

December 2013 
Missiv och brev 

Överkalix tar som första 
kommun beslut i 

kommunfullmäktige 
25 nov 2013 

RKM 
rekrytera 
personal 

Våren 2014 
Kommunerna 

agerar 

Skrivelse till 
Kommunförbundet 
Norrbotten oktober 

2013  

Älvsbyn 
Beslut om 

överlåtande 
17 feb 2014 



Nästa steg 

• Tillsätta tjänster 

• Idag cirka 12 personer i framtiden 
cirka 6-7 personer 

• Enhetschef  

• Färdtjänsthandläggare 

• Administrativpersonal  



Gemensamma taxor 



Uppdrag 

De fyra nordligaste länen har enats om att 
gemensamt tillsätta en utredning som 
belyser möjligheterna till en gemensam 
taxa och ett gemensamt produktutbud i 
Norrland. 

 

 

   



Biljetter 

Län Periodkort Rabatt biljett Kontant biljett

Västernorrland

länskort; 

Lågprisrabatt 

stadsbuss 31 zoner (km-avstånd) 31 zoner (km-avstånd)

Jämtland 5, 15, 30-dars kort 31 zoner (km-avstånd) 31 zoner (km-avstånd)

Västerbotten 9 zoner skort 30 zoner, minst 6 resor 30 zoner

Norrbotten 8 zoner länskort 41 km-zoner 10, 20, 40 resors kort 41 zoner

arbetsmaterial 



Stora skillnader mellan utbuds- & 
efterfrågeutvecklingen i de fyra länen 

 

 

 

arbetsmaterial 



3 av 4 Norrlandslän: Kraftiga intäktsökningar 

 

 

 



3 av 4 Norrlandslän: Kraftiga prishöjningar & 
resandeökningar! 

 

 

 



3 av 4 Norrlandslän har ökat kollektiv  
resandet per invånare sedan 2000 

 

 

 



Norrbotten: med 2 pers/bil => resor upp  
till 6 mil billigare med bil än med buss 

 

 

 

Med 2 pers/bil är bil billigare än buss upp till 60 km 



Summering 

• För kortare resor (och inom tätorterna) är bilresan billigare än att åka med 
buss i Norrlandslänen och i regel snabbare.  

 

• Med periodkort är resor med buss och tåg väsentligt billigare än med bil. 

 

• Sänkta priser för enkelbiljetter och rabattkort och eventuellt höjda priser för 
längre resor med periodkort. 

 

• Med likartade (”medelvärdespriser)” priser i alla fyra Norrlandslänen beräknas 
både resor och intäkter öka totalt sett. Totalt för de fyra länen ökar 
kollektivresandet med 14 %, medan biljettintäkterna enbart ökar med 0,5 %. 
Detta motsvarar 1 310 000 fler resor per år och 1,7 Mkr i ökade intäkter.  

 

• Rekommenderar att välja trimmade taxan som utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet med taxesamordningen. 



Förslag till nya trimmade Enkelbiljettpriser för Norrbotten 

I Norrbotten föreslås taxan sänkas för resor längre än 10 km 



 

Tack! 
charlotte.reinholdt@rkmbd.se 
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