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N4prbotlen 

Tid och plats 

10 maj 2016, k1.10:00-16:00, Styrelserummet Norrbottens läns landsting, Luleå 

Närvarande beslutande Norrbottens läns landsting Närvarande beslutande kommuner 
Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare 

4- Johannes-8~de~ Arjeplog Britta Flinkfeldt (S) Aliskert-hoostander-(V) Anite-Gestninsen-(--S) 
2 Mär48-gtenberg-E9 Gustav Uusihatinu (S) Arvidsjaur e4er-Rykir~ Be-Landmark--(G)  
3 Anders-Gherg-(-8) Mid Haanda (S) Boden Gösta Eriksson  (MP)  Jörgen-Johanssen-(FP) 
4 Agneta  Lipkin (S) Eivy-Blemdahl-(8)- Gtillivare bars-Alfikssen-(M) Themas-NileSOn-(-S)  
5 Glenn Berggård (V) Be-Engström-(9 Haparanda Peter Waara (S) Janne Lind (C) 
6 Elisabeth Bramfeldt (V)  Kriatina-Nilssen-(-V-) Jeklenekk Rehert-Bor-R~Son-(8) Peter-Lagerqvist-(16412) 
7 Agneta Granström (154-2)  Kalix Ellinor Söderlund (S) Tommy Nilsson (S) Mats  Dahlborg  (MP) 
8 Catarina Ask (MP) Ayse-13~— Kiruna  Kristina-Zakrissen-(8) Ndelas-,84~9 
9  Kenneth-Bookgård Erkki Bergman (NS) Luleå Yvonne Stålnacke (S) Anders-Josefssett-(M)- 
44 Bo-Bic-(NS) Margareta-Dahlon-(NS) P-ajala Harry-Rantal~) Britta--Te~nienn-(V-) 
11 
12 

Johnny  Åström  (NS) Christer-Bergdahl-(4-S) Piteå 
Älvsbyn 

Helena Stenberg (S) från pkt 10 
Helena öhlund (S) 

Brith-Földt-(-V) 
Dan Ankarholm (NS) bennart-gonlo~- Sara Risberg (5) --I 

13 Anders Rönnqvist (M) Anna-84ino4ordmark-Nilsson-(G) Overkalix Mikael Larsson (V) Birgitta Persson (S) 
14 Per-Arne Kerttu (C) Jons Sundström (FP) Overtomeå Tomas Mörtberg (C)  Rokinii-K~en  (S)  

Övriga närvarande 
Namn Organisation Anmärkning 
Kenneth Johansson RKM 

Charlotte Reinholdt RKM 
Tomas Widetun Länstratiken 
Helena Persson Länstrafiken 

Elisabeth Eriksson Länstrafiken 
Sara Rahm Länstrafiken 
Ulrika Nilsson Norrbottens läns landsting 

Anders Åknert Revisionsordförande RKM 

1. Mötet öppnas 

Vice Ordförande Yvonne Stålnacke öppnar mötet. 

2. Närvaroupprop 

Charlotte Reinholdt genomför närvarouppropet. 

3. Val av sekreterare 

Till sekreterare utses Charlotte Reinholdt. 



4. Val av justerare 
Till justerare utses Ellinor Söderlund och Erkki Haarala. 

5. Dagordningen godkännes 
Tillägg till dagordningen: 

Punkt 11 blir Punkt ha. Finansieringsbeslut Haparandabanan T17 Luleå — Boden 
och Punkt 11 b. Trafikstart T18 Luleå-Boden-Kalix-Haparanda 

Punkt 13 Myndighetschefen informerar 
Haparandabanan 
—117 Luleå-Boden, T18 Luleå-Boden-Kalix-Haparanda blir Punkt Ila och  lib.  

Punkt 14 Norrtåg stryks. 
Ny Punkt 14 Skrivelse från privatperson gällande fårdtjänst. 

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna och fastställa dagordningen efter följande justeringar: 

Punkt 11 blir ny punkt lla och 11 b: 

11a. Finansieringsbeslut Haparandabanan T17 Luleå — Boden 

11b. Trafikstart T18 Luleå-Boden-Kalix-Haparanda 

Punkt 13 Myndighetschefen informerar 
Haparandabanan 
— T17 Luleå-Boden, T18 Luleå-Boden-Kalix-Haparanda blir Punkt I I a och  lib.  

Punkt 14 Norrtåg stryks. 
Ny Punkt 14 Skrivelse från privatperson gällande fårdtjänst. 

6. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkännes. 

Beslut: Direktionen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. 

7. Allmän trafikplikt 
Begäran om allmän trafikplikt har inkommit från Luleå kommun till den Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten gällande upphandling av trafik och beslut om trafikplikt fcir 
linje 220 och linje 221 inom Luleå kommun. 

Befintliga trafikeringsavtal för linjerna 220 (Mörön-Antnäs-Luleå) och 221 (Klöverträsk - Selet - Ale - 
Alvik - Antnäs - Kallax — Luleå) är på väg att löpa ut. Luleå kommun står för finansiering av linje 220 
och linje 221. 

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna begäran om allmän trafikplikt för linje 220 
(Mörön-Antnäs-Luleå) och linje 221 (Klöverträsk - Selet - Ale - Alvik - Antnäs - Kallax — Luleå) som 
kommer att finansieras av Luleå kommun. Länstrafiken i Norrbotten upphandlar linje 220 och linje 
221. 
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8. Budget och VEP 2017-2019 
Charlotte Reinholdt presenterar budget och verksamhetsplanering, VEP 2017-2019, en treårsplan för 
verksamheten. Vad gäller fårdtjänst kan Piteå och eventuellt Boden bli aktuella att tillhöra myndigheten 
från 2018/2019. 

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna förslaget till Budget och Verksamhetsplanering för 
2017-2019. 

9. AB Transitio Styrdokument 
Vid AB Transitio bolagsstämma 2014-06-12 beslutade bolagsstämman att genomföra förändringar 
avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse. 

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna förslag om förändringar avseende valberedningen för bolagets 
styrelse. 

10. Remissvar Nattågsutredning från Trafikverket 
Trafikverket har skickat ut ett meddelande om att den pågående Nattågsutredningens rapport planeras att 
skickas ut för remiss under vecka 19, vilket innebär att remisstiden förlängs till den 31 augusti 2016. 
RKM mailar ut rapporten till direktionsmedlemmarna (då den kommit RKM tillhanda). Medlemmarna 
skickar synpunkter, förslag till skrivelse till Charlotte Reinholdt. Viktigt att remissvar kommer från 
RKM men även från kommuner, transportpolitiska rådet med fler. 
Några inkomna synpunkter under mötet; viktigt att tåget är driftsäkert och pålitligt och går vid varje 
avgång. Koppla till Haparandabanan och Norrbotniabanan. 

Beslut: Direktionen beslutar att tjänstemän på RKM sammanställer alla inkomna synpunkter och skickar 
in ett remissvar till Trafikverket senast den 31 augusti 2016. 

11 a. Finansieringsbeslut Haparandabanan T17 Luleå — Boden 
Tjänstemännen på Luleå kommun vill veta om den statliga finansieringen för Haparandabana är klar. 
Detta for att kunna finansiera delar av Haparandabanan T17. Regeringen kommer i höstbudgeten 2016 
att presentera budget och där finns i så fall statlig finansiering för Haparandabanan med. Luleå 
kommun måste innan november 2016 få kännedom om statlig finansiering finns för Haparandabanan 
detta för att kunna fastslå sin budget. 

RKM kommer att lämna in en ansökan till Strukturfonden i augusti 2016 gällande 50 % finansiering 
under tre år för projektet pendeltågstrafik Luleå-Boden-Kalix-Haparanda, 2018, 2019 och 2020. 

Beslut: Direktionen beslutar att invänta beslut gällande statlig finansiering för Haparandabanan. 
Under hösten 2016 fås besked från staten då höstbudget presenteras. 



11 b. Trafikstart T18 Luleå-Boden-Kalix-Haparanda 
Kalix kommun anser att det är bekymmersamt att finansieringen inte är klar, vilken kan komma att 
förskjuta hela byggprocessen och färdigställande av Kalix resecentra. Kalix kommun behöver 
komma igång och bygga redan under 2016, vilket de inte gör om inte finansiering av tågtrafiken är 
klar. Trafikverket påbörjar inte byggnation av plattform i Kalix förrän RKM kan visa att all 
finansiering är klar. Vilka möjligheter finns för att påbörja byggnation 2016? 

Finland har signalerat att de arbetar  Rix  elektrifiering sträckan Torneå-Kemi. RKM med fler behöver 
träffa Finland för att driva frågan ytterligare. 

Trafikstart är samma datum som allmän trafikplikt börjar gälla för Haparandabanan. 

Allmän trafilcpliktsbeslut för persontrafik på Haparandabanan är taget på Direktionen den 8 december 
2015 under förutsättning att RKM får ett statligt driftbidrag med 10,3 mkr per år under åren 
2017-2021.Luleå-Boden T17 och Luleå-Haparanda T18. 

Beslut: Direktionen beslutar att allmän trafikplikt och trafikstart är samma datum, det vill säga 
trafikstart Luleå — Boden T17 (tidtabell 2017) samt trafikstart Luleå-Boden-Kalix-Haparanda TI8 
(tidtabell 2018) under förutsättning att RKM får ett statligt driftbidrag med 10,3 mkr per år under åren 
2017-2021.Luleå-Boden 117 och Luleå-Haparanda  TI  8. 

12. Länstrafiken informerar 
Skolkort / Ungdomskort 
Länstrafiken har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med en ny produkt som ska ersätta dagen skolkort i 
Norrbotten. Tomas Widetun på Länstrafiken ingår i arbetsgruppen med arbetsnamn "619" vilken ser 
över möjligheten att införa ett ungdomskort för barn/ungdomar mellan 6 till 19 år. Ungdomskort ska 
gälla i hela Norrbotten för fritt resande med läns- och lokaltrafiken. 

Ett underlag till politikerna håller på att arbetas fram, underlaget bör innehålla vad detta kommer att 
kosta, vilken volymökning förväntas, beteendeförändring, marknadsföring, hur det ser ut i andra 
län/kommuner där detta införts. Effekten kan bli sådan att föräldrar oftare låter barn/ungdomar, på egen 
hand, ta buss än att skjutsa dem samt att föräldrar väjer att åka buss med barnen istället för att ta bilen. 
Några frågor som diskuteras just nu är, skolungdon är det upp till 19 år, hur ska kortet se ut, kortet måste 
fungera på "E4"-bussarna där kortläsaren är kopplad till Västerbotten, etc. Om skolkortet blir aktuellt 
kommer detta troligen i drift årsskiftet 2016/2017. 

Marknadssatsning 
Kollektivtrafikbarometern visar att andelen nöjda kunder som reser med kollektivtrafiken har minskat 
med 5 % mellan år 2014 och 2015. Länstrafiken i Norrbotten ligger på en tredjeplats i Sverige vad gäller 
nöjdheten, etc. Elisabeth Eriksson på Länstrafiken berättar om ny lag som har börjat gälla den I april 
2016. En ny lag där bland annat kunden Mr en förseningsersättning, vilket kommer att slå hårt på 
Länstrafiken. Är bussen försenad 20 till 39 minuter till slutmålet kompenserar Länstrafiken och 
återbetalning av biljettpriset 50% av biljettpriset för resan, försenad 40 till 59 minuter kompenseras 
kunden 75% av biljettpriset för resan och mer än 60 minuter försenad få kunden tillbaka hela biljettpriset 
för resan. De fyra nordligaste länen har bildat en arbetsgrupp för att jobba med denna lag.  

Event,  Länstrafiken tillsammans med Bussgods hade tillsammans ett  event  då Luleå basket, damerna 
spelade sin tredje finalmatch i Luleå. Det var rätt kundgrupp, barn, ungdomar och familjer som 
Länstrafiken och Bussgods träffade. 
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Kontaktstopp 
Norrbotten ska införa kontantstopp på Länstrafikens bussar från och med 1 september 2016, vilket 
innebär att alla de fyra nordligaste länen har kontantstopp från och med hösten 2016. Marknadsföring av 
detta kommer att ske under sommaren. 

Audiovisuellt utrop i stomlinjetrafiken  
Av länstrafikens totala 90 bussar har 14 bussar installerat audiovisuellt utrop. De resterande kommer att 
få audiovisuellt utrop senast under 2017. Detta innebär att, i princip alla, bussar är fullt tillgängliga. Det 
har varit problem med GPS-mottagning och antennplacering i bussen, detta har dock lösts. 

Flygbil  
Trafikstart av fiygbilsprojektet den 4 april 2016. Viktigt att resebyråer i och utanför länet känner till flygbilen för 
att kunna erbjuda denna service. Flygbilen kommer till Luleå  Airport  minst 40 minuter innan flygavgång. 
Länstrafiken ser över möjligheterna att få med flygbilen i Resrobot och Amadeus. Statistik för den första månaden 
kommer att presenteras under kommande vecka och då kommer resandet att analyseras och eventuella 
marknadsföringsåtgärder vidtas. 

Upphandlingar av kollektivtrafik 
Helena Persson från Länstrafiken presenterar kommande upphandlingar. Ett problem som är växande i länet är att 
priserna bara blir dyrare och dyrare och få anbudslämnare. Kommande upphandlingar med: 
-Trafikstart 2017 är fyra lokala linjer i Arjeplog och tre i Överkalix. 
-Trafikstart 2018 är fyra lokala linjer i Kalix, tre i Haparanda, fyra i Kiruna och två i Pajala. 
-Trafikstart 2019 är tre lokala linjer i Gällivare, en i Arvidsjaur, tre i Övertorneå och en i Luleå. Samma år 
upphandlas också stomlinjer 17, 18, 22, 42, 52, 61 samt 45. 
-Trafikstart 2020 är det tio lokala linjer Piteå, två i Boden, två i Älvsbyn, tre i Arvidsjaur, en i Överkalix och tre i 
Jokkmokk. Samma år upphandlas också stomlinjer 44, 53, 54, 63 samt stomlinjer 14, 21, 25, 26, 31, 32, 36, 23, 
28-30, 43, 47, 94,46 samt 20/100. 

Beslut: Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

13. Myndighetschefen informerar 
Pensionärsrabatter inom Länstrafiken i Norrbotten 

Hur ser det ut i de 4 nordligaste länen? 
Charlotte Reinholdt redovisar hur det ser ut gällande seniorrabatt på läns- och lokaltrafik i 
Norrbotten, Västerbotten, Västemorrland och Jämtland/Härjedalen samt för Skåne, Värmland och 
Stockholm. De flesta länen har seniorrabatt från 65 år och äldre. Av de fyra nordligaste länen är det 
endast Västemorrland som har rabatt för förtidspensionärer. Pensionärer som reser med 
Länstrafiken i Norrbotten får från den 20 juni samma rabatt som pensionärer som reser med 
Norrlandsresan, vilket är 25 % rabatt på ordinarie bussbiljett. Det är samma rabatt som ungdomar 
<19 år har. 

Haparandabanan 
Tåglägesansökan för 2017 (117) har lämnats in till Trafikverket för pendeltåg Luleå-Boden tur och retur. 



Styrgrunnsmöte Haparandabanan mars 2016  
Styrgruppsmedlemmar i persontrafik Haparandabanan kallades till styrgruppsmöte den 5 april 
2016. De som ingår i styrgruppen är: 

Styrande i styrgrupp 
Landstingsråd, NLL, ordförande i RKMs Direktion, Maria Stenberg 
Kommunalråd i Luleå kommun, vice ordförande RKMs Direktion, Yvonne Stålnacke 

Övriga i styrgrupp 
Landshövdingen, Sven-Erik Österberg 
Kommunalråd i Luleå, Yvonne Stålnacke 
Kommunalråd i Boden, Inge Andersson 
Kommunalråd i Kalix, Tommy Nilsson 
Kommunalråd i Haparanda, Peter Waara 
Landstingsråd, Norrbottens läns landsting; Anders Öberg, Agneta Granström, Glenn Berggård 

Frågor som diskuterades var: 
• Finansiering (finansiering från staten, finansiering via Strukturfonden) 
• Tidplan (tåglägesansökan för 2017 och 2018) 
• Finland (Finland arbetar för att elektrifiera, viktigt att träffa Finland inom kort, de har 

"sprungit" om oss) 
• Trafikverket (samverkan med Trafikverket, möte bör initieras) 
• Gemensamt månadskort (då pendeltågstrafik mellan Luleå-Boden startar 2017 är det 

viktigt att det finns ett gemensamt månadskort som gäller för resa med Norrtåg, 
Länstrafiken, lokaltrafik i Boden och Luleå) 

Möte Bodens kommun  
Ett möte med Bodens kommunledning skulle ha genomförts den 27 april 2016. Mötet blev inställt. 
RKM har lämnat besked till Bodens kommun att de får ta initiativet till ett nytt möte. På mötet 
skulle alternativa järnvägsstationer i Boden diskuterats. 

Färdgänstråd 19 maj  
RKM och Länstrafiken har kallat handikapporganisationerna med fler till RKMs fårdtjänstråd som är den 19 
maj 2016 kl 10-13 på Landstingshuset. RKM har övertagit 12 av 14 kommuner i länet. De kommuner som 
RKM inte har är Piteå och Bodens kommuner. 

Utredning gemensamt ägande av Bussgods i norr 
Kenneth Johansson informerar om den gemensamma utredningen "Gemensamt ägande av 
Bussgods i norr". I samband med den 4-läns träff som var i Norrbotten i Luleå den 17-18 februari 
2016 fick VD, Harriet Söder. för Länstrafiken i Västerbotten i uppdrag att vara sammankallande och 
leda en nybildad arbetsgrupp for Bussgods i de 4 nordligaste länen. Från Norrbotten deltar Kenneth 
Johansson, VD för Länstrafiken, Helena Persson, kontorschef Länstrafiken och Nina  Collin,  
bussgodschef  aft  delta i detta arbete. 

El-bussar inom Luleå kommun / LLT  
Luleå kommun har fat pengar för att komma igång med el-bussar inom Luleå lokaltrafik, stadsmiljöavtal. 
Full el-bussar kommer  aft  köpas in och trafikera linje 6, el-bussen kommer  aft  börja köras i början av 2017. 
Pengar från stadsmiljöavtal erhålls under tre år. 

Beslut: Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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harlotte Rei ldt, Sekreterare 

14. Skrivelse från privatperson gällande färdtjänst 
En skrivelse har inkommit från en privatperson. Skrivelsen gäller egenavgiften för fårdtjänstresenärer. 
Egenavgiften är Länstrafikens taxa multiplicerat med 75% (dvs 75% dyrare än en bussbiljett med 
Länstrafiken). Privatpersonen anser att denna avgift är för hög då många fiirdtjänstberättigade har låga 
ersättningar. Det finns fler fårdtjänstberättigade som anser att denna kostnad är för hög. Privatpersonen 
vill ha svar på hur Direktionen kommer att behandla frågan. Förslaget är att direktionens ordförande 
tillsammans med tjänstemän på RKM besvarar frågan. 

Beslut Direktionen beslutar att ordförande Maria Stenberg tillsammans med tjänstemännen ger 
privatpersonen svar på frågan. 

15. Avrapportering från revisorerna 
Revisionsordförande för RKM Anders Åknert presenterar revisionsberättelsen för RKM. Beslut om 
denna kommer att tas på respektive kommuns fullmäktige/styrelse samt på landstingets 
fullmäktige/styrelse. Revisorerna har följt RK.Ms arbete under året och sett att det utvecklas i enighet 
med revisorernas önskemål. Budget och verksamhetsplaneringen har utvecklats, det finansiella målet 
fanns inte tidigare men  firms  nu med, vilket är positivt. Det är dock viktigt att RKM lämnar en 
delårsrapport till kommunerna, vilket inte har gjorts. Tydliga mål och hur dessa mål följs upp kan också 
utvecklas. Färdtjänstövertagandet fungerar bra och det gör även Länstrafiken. 

Beslut: Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

16. Övriga frågor 
Inga inkomna övriga frågor 

17. Mötet avslutas 
Vice Ordförande avslutar mötet. 

Nästa Direktion 2016-11-01, Luleå kl 10:00- 15:00 

_ 
YVonne Stålnacke, Vice Ordförande 

Ellinor Söderlund, Justerare Erk i Haarala, Justerare 
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