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RKM3x. PROTOKOLL 1(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2016-11-01 

Direktionen 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdestid 

Sammanträdesplats 

Beslutande 

Övriga närvarande 

tisdagen den 1 november 2016 

kl.13.00-15.00 

Styrelserummet, Landstingshuset, Luleå 

Enligt närvarolistan på sidan 2 

Kenneth Johansson, myndighetschef 
Charlotte Reinholdt, kollektivtrafikstrateg 
Tomas Widetun, Länstrafiken 
Sara Rahm, Länstrafiken 

Johannes Sundelin (s) 
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Justering har tillkännagivits genom anslag på Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM):s anslagstavla 
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2016- /2-2' 
Protokollets förvaringsplats Regio ala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå 

Underskrift 

Sara Rahm 
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Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare 

Ledamöter - Kommuner (14) 
Britta Flinkfeldt s 1 

Peter Rydfjäll s 1 

Gösta Eriksson mp 1 
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Peter Waara s 1 

Robert Bernhardsson s 1 

Tommy Nilsson s 1 
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Helena Stenberg 

Helena Öhlund  

Mikael Larsson 
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Ledamöter — Landstinget (14)  

Johannes Sundelin  

Maria Stenberg  
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Agneta  Lipkin 

Glenn Berggård 

Elisabeth Bramfeldt 

Agneta-GFEW1544R+  

Catarina  Ask 

Kenneth Backgård 

Bo Ek 

Johnny Åström 

Dan Ankarholm 

Anders Rönnqvist 

Per-ArneKerttu 

PROTOKOLL 2(19) 

Sammanträdesdatum 
2016-11-01 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 
NORRBOTTEN 

Direktionen 

Närvarolista 

Justerare Utdragsbestyrkande 



RKM3x. 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

PROTOKOLL 3(19) 

Sammanträdesdatum 
2016-11-01 

Direktionen 

Ersättare — Kommuner (14) 
Albert-haestander 

1343-6101.difififk  

Jörgen Johansson 
Birgitta Larsson 

Janne Lind 

Peter-hagererAst  
Jan Nilsson 

Nildas 

Anders Josefsson 

Bfitta~anierrti 

Brirh-Fäldt 

Sara Risberg 

Birgitta Persson 
Relanel-Kefiippaifiefl 

Ersättare — landstinget (14)  
Anita Gustavsson  
Gustav-UtiSihafwit+  
Erkki Haarala  
F~leradahl  
Bo Engström  
Kristina Nilsson  
Mats Dahlberg  
PrySe~  
grkki-gergraaa  
Margareta-Dahten  
Christer Bergdahl  
hennart-Ojenlatva  
Anna-Stina-Nerdmark-Nilssea  
Jens Sundström 

Justerare Utdragsbestyrkande ,}, 



RKM3A., PROTOKOLL 4(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2016-11-01  

Direktionen 

Ärendelista Sida 

§ I Mötet öppnas  5 
§ 2 Närvaroupprop  5 

§ 3 Val av sekreterare  5 
§ 4 Val av justerare  5 

§ 5 Godkännande av dagordning  5 
§ 6 Föregående protokoll  5 

§ 7 Beslut om allmän trafikplikt  6 
§ 8 Trafikförsörjningsprogram: revidering 2016-2017  7 

§ 9 Delårsbokslut per 2016-08-31  10 
§ 10 Indexuppräkning biljettpriser 2017  11 
§11 Budget 2017  12 
§ 12 Inriktningsbeslut — Gemensam bussgodsorganisation i Norr  13 
§ /3 Direktjusterad, se separat protokoll  
§ 14 Sammanträdesplan 2017  15 
§ 15 Fyllnadsval direktionens arbetsutskott  16 
§ 16 Myndighetschefen informerar  17 
§ 17 Övriga frågor  18 
§ 18 Mötet avslutas  19 

Justerare lltdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 5(19) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

Direktionen 

§1 
Mötet öppnas 

Ordförande Maria Stenberg förklarar mötet öppnat k1.13.00. 

§ 2 
Närvaroupprop 

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

§3 
Val av sekreterare 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen utser Sara Rahm som mötessekreterare. 

§4 
Val av justerare 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen utser Johannes Sundelin (s) och Anders Josefsson (m) att tillsammans med 
ordförande justera protokollet. 

§5 
Godkännande av dagordning 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen godkänner utskickad dagordning. 

§6 
Föregående protokoll 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen har inget att invända mot föregående protokoll. 

Justerare Utdragsbestyrkande 

1—____)  0 



RKM PROTOKOLL 6(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 

Direktionen 
2016-11-01 

§7  

Beslut om allmän trafikplikt 

Ingen ansökan om allmän trafikplikt har inkommit till detta sammanträde. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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RKM -3k  
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

PROTOKOLL 7(19) 

Sarnmanträdesdatum 
2016-11-01 

Direktionen 

§8 

Trafikförsörjningsprogram: revidering 2016-2017 
Dnr: 50:2016 02 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen beslutar om en revidering och omarbetning av nuvarande 
trafikförsörjningsprogram. 

Direktionen uppdrar till myndighetschefen att verkställa arbetet inför antagande av program 
och direktionsbeslut i oktober 2017. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår direktionen att beslutar om en revidering och omarbetning av 
nuvarande trafikförsörjningsprogrammet. Samt att uppdra till myndighetschefen att verkställa 
arbetet inför antagande av program och direktionsbeslut i augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

Kollektivtrafiklagen (Lag 2010:1065 om kollektivtrafik) trädde i kraft 1:a januari 2012. I 
varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) som ansvarar för att ett 
regionalt trafikförsörjningsprogram upprättas i regionen. Trafikförsörjningsprogrammet ska 
beskriva och omfatta mål och inriktning av all regional kollektivtrafik, dvs även sådan trafik 
som är länsgränsöverskridande eftersom dagens regioner ofta sträcker sig utanför länsgränsen 
när människor dagligen pendlar till och från sina arbeten och/eller studier. 

Regionala trafikförsörjningsprogrammet ska ses som en grund/plattform för hur 
kollektivtrafiken ska bidra till den lokala och regionala samhällsutvecklingen genom att skapa 
förutsättningar till attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga kollektivtrafiklösningar. 
Programmet ska ses som ett övergripande politiskt styrdokument som innehåller en långsiktig 
strategisk planering av vad politiken vill uppnå med kollektivtrafik, där andra mer detaljerade 
planeringsdokument kompletterar trafikförsörjningsprogrammet (mer i detalj, såsom 
exempelvis verksamhetsplaner och marknadsplaner och trafikplaner/-strategier i respektive 
kommun). 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har enligt lagstiftningen ett ansvar att samråda med 
en mängd olika aktörer så som myndigheter, medlemmar (landstinget och kommunerna), 
trafikföretag, företrädare  RV  näringsliv, intresseorganisationer, handikapporganisationer, 
resenärer och medborgare. För att lyckas i processen med framtagande eller revidering av ett 
trafikförsörjningsprogram är det viktigt att information från dessa aktörer beaktas tidigt i 
arbetet. Varje kollektivtrafikmyndighet ska även samråda med angränsande läns myndighet 
innan programmet upprättas. Länsstyrelsens Regionala utvecklings plan, RUP, och 
Trafikverkets stödjande roll är viktiga delar i framtagande av trafikförsörjningsprogrammet. 

Justerare 

MS 
7 

Utdragsbestyrkande 



RKM.3x PROTOKOLL 8(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 

Direktionen 
2016-11-01  

Kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige har till stor del reviderat eller påbörjat en revidering 
av tidigare fastställda program. Bedömningen är nu att det även för Norrbottens är aktuellt 
med en revidering av trafikförsörjningsprogrammet. 

En revidering av programmet är en omfattande process med ett tidsperspektiv om ca ett år. Ett 
beslut om revidering bör nu fattas med utgångspunkt att starta upp i juni 2016 för att sedan 
slutföras och antas av direktionen i augusti 2017. 
För att lyckas i detta arbete behöver det tillsättas olika typer av arbetsgrupperingar som jobbar 
med revideringen av programmet. RKM har det övergripande ansvaret och är 
sammankallande part. Det är nödvändigt att medlemmar (landstinget och kommunerna) utser 
en representant vardera som kan medverka i arbetet bland annat via regelbundna arbetsmöten 
under året. Vidare är det också nödvändigt att medlemmarna upprättar övergripande 
trafikplaner i respektive kommun, detta eftersom stora delar av ett trafikförsörjningsprogram 
ska avspegla det framtida behovet av kollektivtrafiksatsningar i den allmänna 
samhällsutvecklingen och samhällsplaneringen i länet/regionen. 

Under hösten 2016 och våren 2017 bör det planeras in ett antal politiska beredningar både i 
direktionens arbetsutskott, samt i direktionen. Förslagsvis sker detta inom ordinarie mötesplan 
där trafikförsörjningsprogrammet far ett större utrymme i dagordningen vid dessa tillfållen. 
Den planerade kollektivtrafikkonferensen som genomförs 13 september 2016 kommer också 
avspegla revideringen av trafikförsörjningsprogram. 

Det behövs även ett samarbete med ett antal statliga myndigheter som direkt och eller indirekt 
jobbar med kollektivtrafikfrågor. Trafikverket har förutom sitt infrastrukturansvar även att 
ansvar (enligt SFS 2010:185§ 2 punkt 12) att verka för kollektivtrafikens utveckling genom 
att ge råd och stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Detta består exempelvis av 
tillstånds- och bristanalyser, systemanalyser, trafikstrategier och information om framtida 
infrastruktursatsningar. 

Myndigheten Trafikanalys, som är statens myndighet för statistik inhämtning och uppföljning 
av landets transportpolitik, är också en viktig informationskälla vid revideringen av 
programmet. 

Transportstyrelsen som är den myndighet som ansvarar for tillsyn av de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna utgör också en källa till information i arbetet. Transportstyrelsen 
har sedan 2012 utfört ett antal revisioner av landets befintliga trafikförsörjningsprogram vilket 
innebär att en stor mängd information om eventuella utvecklingsmöjligheter och brister kan 
införskaffas via denna myndighet. 

En annan viktig informationskälla är Sveriges kommuner och landsting (SKL) och det arbete 
med Öppna Jämförelser av kollektivtrafiken som påbörjats de senaste åren. Detta arbete har 
tillkommit efter det att de regionala trafikförsörjningsprogrammen antogs i oktober 2012. 
Öppna Jämförelser kan framförallt visa på bra och relevanta nyckeltal/indikatorer som kan 
utveckla och förbättra uppföljningen av de olika typer av mål som 
kollektivtrafikmyndigheterna fattat i sina program. Dessa indikatorer är dessutom jämförbara 

.Justerare Utdragsbestyrkande 



RKM.)x. PROTOKOLL 9(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2016-11-01 

Direktionen 

med övriga regionen, vilket ger en bra möjlighet till jämförelser/benchmarking mellan 
regionerna i landet. 

Beslutsunderlag 
RKM:s nuvarande trafikrörsörjningsprogram 

Beslutsexpediering 
Norrbottens läns landsting, kommunerna i Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Västerbotten, Trafikverket och Transportstyrelsen. 

Justerare Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 10(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 

Direktionen 
2016-11-01 

§9 

Delårsbokslut per 2016-08-31 
Dnr: 76:2016 03 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen fastställer upprättat delårsbokslut per 2016-08-31 samt skickar ut detta för 
kännedom till förbundets medlemmar. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Direktionen fastställer upprättat delårsbokslut per 2016-08-31 samt 
skickar ut detta för kännedom till förbundets medlemmar. 

Beslutsunderlag 
Tertialbokslut 2016-08-31 
Ändring Tertialbokslut 2016-08-31 
Presentationsmaterial Bokslut T2 2016 

Beslutsexpediering 
Förbundets medlemmar 

Justerare Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 11(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 
Direktionen 

§ 10  

Indexuppräkning biljettpriser 2017 
Dnr: 77:2016 03 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen att beslutar om en indexuppräkning på 2,5 % avseende Länstrafiken i Norrbotten 
AB:s biljettpriser för 2017. 

Arbetsutskottets till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Direktionen att besluta om en indexuppräkning på 2,5 % avseende 
Länstrafiken i Norrbotten AB:s biljettpriser för 2017 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 12(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 
NORRBOTTEN 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 
Direktionen 

§ 11 

Budget 2017 
Dnr: 78:2016 03 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen godkänner föreslagen budget för 2017 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Direktionen fastställer föreslagen budget för 2017 

Beslutsunderlag 
Presentationsmaterial Budget 2017 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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RKM PROTOKOLL 13(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 20 16-1 1-01 

Direktionen 

§ 12 

Inriktningsbeslut - Gemensam bussgodsorganisation i Norr 
Dnr: LTN 43:201602 
Dnr: RKM 81:2016 02 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen ställer sig positiv till utredningen om ett gemensamt bussgodsbolag tillsammans 
med de tre övriga länen (Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen). 

Direktionen ställer sig positiv till utredningens förslag och är beredd att förvärva 25 % av 
aktierna i det blivande gemensamma bolaget. 

Direktionen är som blivande ägare beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det nya 
bussgodsbolaget, eftersom bolagets verksamhet kommer att kräva det. Hur stort belopp som 
behövs kommer utredas av extern revisor. 

Länstrafikens styrelsebeslut 

Styrelsen föreslår att den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ställer sig positiv 
till utredningen om ett gemensamt bussgodsbolag tillsammans med de tre övriga länen 
(Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen) och beslutar i enlighet med förslag 
till inriktningsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
I februari 2016 träffades presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och Länstrafikbolagen i 
de fyra nordligaste länen i Luleå. 1 samband med detta gavs ett uppdrag till 
vd/myndighetschefer — att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i de 
fyra olika länen till en gemensam organisation. Motivet bakom uppdraget var att man såg 
samordningsmöjligheter som kan innebära kostnadsbesparingar, men också att en gemensam 
organisation skulle innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov och därigenom 
kunna öka försäljningen. 

Utredningen har bedrivits med personal från dels en ägargrupp där Länstrafikbolagen eller 
myndighet har varit representerade och dels en grupp bestående av verksamhetscheferna inom 
Bussgods. 

Förslag till inriktningsbeslut: 

att man ställer sig positiv till utredningens förslag och är beredd att förvärva 25 % av 
aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods Norr AB (eller ett liknande 
namn som godkänns av Bolagsverket). 

att man som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det nya 
bussgodsbolaget, eftersom bolagets verksamhet kommer att kräva det. Hur stort 
belopp som behövs kommer utredas av extern revisor. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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RKM3s, PROTOKOLL 14(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2016-11-01 

Direktionen 

Beslutsunderlag 
Utredning gemensam bussgodsorganisation i Norr, Dnr 43:2016 02 
Missiv — Utredning gemensam bussgodsorganisation i Norr, Dnr 43:2016 02 

Beslutsexpediering: 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Västernorrland och 
Jämtland/Härjedalen. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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RKM3x. PROTOKOLL 15(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIWYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2016-11-01 

Direktionen 

§ 14 

Sammanträdesplan 2017 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen beslutar om följande sammanträdestider för 2017 

Direktionen sammanträder: 

Tisdag 21 februari i Luleå k1.10-15 
Onsdag 17 maj i Luleå k1.10-15 
Tisdag 10 oktober i Luleå k1.10-16 (Direktion kl.10-12 konferens 10-11 oktober) 
Tisdag 5 december i Luleå k1.10-15 

Arbetsutskottet sammanträder: 

Torsdag 26 januari i Luleå k1.10-15 
Torsdag 4 maj i Överkalix k1.10-15 (inkl. årsstämmor) 
Torsdag 15 juni i Överkalix k1.10-15 
Torsdag 24 augusti i Överkalix k1.10-15 
Torsdag 21 september i Luleå k1.10-15 
Torsdag 15 november i Luleå k1.10-15 

Förslag till beslut 

Direktionen sammanträder: 

Tisdag 21 februari i Luleå k1.10-15 
Onsdag 17 maj i Luleå k1.10-15 
Tisdag 10 oktober i Luleå k1.10-16 (Direktion k1.10-12 konferens 10-11 oktober) 
Tisdag 5 december i Luleå k1.10-15 

Arbetsutskottet sammanträder: 

Torsdag 26 januari i Luleå k1.10-15 
Torsdag 4 maj i Överkalix k1.10-15 (inkl. årsstämmor) 
Torsdag 15 juni i Överkalix k1.10-15 
Torsdag 24 augusti i Överkalix k1.10-15 
Torsdag 21 september i Luleå k1.10-15 
Torsdag 15 november i Luleå k1.10-15 

Justerare 
, 

Utdragsbestyrkande 
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RKM3k. PROTOKOLL 16(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 

Direktionen 
2016-11-01 

§15  

Fyllnadsval direktionens arbetsutskott 
Dnr: 79:2016 02 

DIREKTIONENS BESLUT 

Direktionen utser Helena Öhlund (s) som ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 

Uppdrar till förbundet Norrbottens kommuner att föreslå ny personlig ersättare i RKM:s 
arbetsutskott för Helena Öhlund. 

Förslag till beslut 

Direktionen utser Helena Öhlund (s) som ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 

Direktionen utser xxx som ny ersättare från kommun i arbetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 
Britta Flinkfeldt (s) har begärt befrielse från uppdraget som ordinarie ledamot i Direktionens 
arbetsutskott. 

Beslutsexpediering: 
Förbundet Norrbottens kommuner 

Justerare Utdragsbestyrkande 

/ 

..___, .,. ‘,...-9 



RKM3k. PROTOKOLL 17(19) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 

Direktionen 
2016-11-01 

§16 

Myndighetschefen informerar 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Sparkrav på Bussgods i Norrbotten AB  

Kenneth Johansson informerade om bakgrunden till det sparkrav som läggs på Bussgods i 
Norrbotten AB i budget för 2017 samt hur detta kan komma att genomföras. 

Pendeltåg Luleå-Boden-Kalix-Haparanda  
Kenneth Johansson informerade om Tillväxtverkets avslag av RKM:s strukturfondsansökan 

avseende trafik- och infrastruktursatsningar på sträckan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda. 1 och 
med att trafiken inte finansieras på föreslaget sätt har även Trafikverket meddelat att 

påbyggnation inte heller kan påbörjas innan banan trafikeras. Detta innebär att Trafikverkets 
finansiering riskerar att frysa inne eller skjutas på framtiden. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 18(19) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

Direktionen 

§17 

Övriga frågor 

DIREKTIONENS BESLUT 
Direktionen tackar för informationen. 

Biljettpriser  
Peter Rydfjäll (s) lyfter frågan om Länstrafikens biljettpriser som han anser vara för höga för 
att bussen ska vara ett alternativ till bilen för länsresor air en familj i exempelvis Arvidsjaur. 

Rydfjäll efterlyser en ny eller justerad taxemodell som förbilligar längre resor såväl inom 

länet som över länsgräns. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 19(19) 

Sammanträdesdatum 
2016-11-01 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 
NORRBOTTEN 

Direktionen 

§18 

Mötet avslutas 

Ordförande Maria Stenberg förklarar mötet avslutat. 

Justerare t ltdragsbestyrkande 
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