PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNOIGHETEN
NORRBOTTEN

2016-12-07

Direktionen

Sammanträdesdatum

tisdagen den 7 december 2016

Sammanträdestid

k1.10.00-14.00

Sammanträdesplats

Styrelserummet, Landstingshuset, Luleå

Beslutande

Enligt närvarolistan på sidan 2

Övriga närvarande

Kenneth Johansson, myndighetschef
Charlotte Reinholdt, kollektivtrafikstrateg
Helena Persson, Länstrafiken
Elisabeth Eriksson, Länstrafiken
Maria Isaksson, Länstrafiken
011e Tiderman, Norrtåg AB (via konferenstelefon), § 9
Sara Rahm, Länstrafiken

Justerade paragrafer

§§ 1-9

Underskrifter

Sekreterare
Sara R

Ordförande

5.43

Maria Stenberg

Justerarelhet
Helena Öhlund (s)
Justerare
Gle Berggård

BEVIS OM ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag på Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM):s anslagstavla

Myndighet

RKM Direktionen

Sammanträdesdatum

2016-12-07

Anslaget

har satts upp
2017- 0

Protokollets förvaringsplats

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå

Underskrift

Sara Rahm

tas ner
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REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
NORRBOTTEN

2016-12-07

Direktionen

Närvarolista

:et

Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare

Namn
Ledamöter - Kommuner (14)
Britta Flinkfeldt
s
_
s
Peter Rydfjäll
mp
Gösta Eriksson
m
Lars Alriksson
Peter Waara
sJ
Robert Bernhardsson
s
Tommy Nilsson
sj
Kristina Zakrisson
s
Yvonne Stålnacke
s
Harry Rantakyrö
j
Helena Stenberg
s j
Helena Öhlund
s
Mikael Larsson
j vj
Tomas Mörtberg
cJ

1
1
1 i
- j
1
1j
1
- j
1 _j

Albert Laestander
Bo Lundmark

j
Närvarande §§ 8-9

Närvarande §§ 8-9

1J

J

- I

I
Ledamöter — Landstinget (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
Justerare

f\\'

j

j

mp

-J

ns I
ns
ns
ns_ j

Erkki Bergman
- j
1
1 j
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REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
NORRBOTTEN

2016-12-07

Direktionen
Ersättare — Kommuner (14) J
J v I 1 j
Albert Laestander
c I 1J
Bo Lundmark
Jörgen Johansson
J IJ -j
Birgitta Larsson
s
-J
Janne Lind
J c j Peter Lagerqvist
j ml)
Jan Nilsson
s] - J
Niklas Sir6n
I v
Anders Josefsson
Jm
Britta Tervaniemi
I v
Brith Fäldt
v J
Sara Risberg
s
Birgitta Persson
s
Roland Kemppainen
s j -

-

Ersättare — landstinget (14)
Anita Gustavsson
Gustav Uusihannu
Erkki Haarala
Eivy Blomdahl
Bo Engström
Kristina Nilsson

Mats Dahlber.

s

si
vj

J

vi

I

wJ-

Ayse Duyar
J 22.EJ ns
Erkki Bergman
1
Margareta DahMn
ns
ns I Christer Bergdahl
Lennart Ojanlatva
ns
Anna Stina Nordmark Nilsson j c
Jens Sundström
J
-

J

Ij

Justerare
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Direktionen
Ärendelista

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11

Sida

Mötet öppnas
Närvaroupprop
Val av sekreterare
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Föregående protokoll
Beslut om allmän trafikplikt
Nationella transportplanen
Informationer
Övriga frågor
Mötet avslutas

Justerare

5
5
5
5
5
5
6
7
8
10
11

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
NORRBOT TEN

2016-12-07

Direktionen

§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 sekreterare
DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen utser Sara Rahm som mötessekreterare.

§4
Val av justerare
DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen utser Helena Öhlund och Glenn Berggård 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
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REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
NORRBOTTEN

2016-12-07

Direktionen

§7

Dnr: 67:2016 053

Beslut om allmän trafikplikt linje 347, Överkalix kommun
DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen godkänner begäran om allmän trafikplikt för linje 347.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner begäran om allmän trafikplikt för den lokala linjen 347 i
Överkalix.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet godkänner begäran om allmän trafikplikt för den lokala linjen 347 i
Överkalix.
Ärendebeskrivning
Överkalix kommun anhåller om att Regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om
trafikplikt på den inomkommunala linjen 347 Lomträsk-Överkalix.
Anledning till anhållan är att avtalsperiod för trafikering av linje 347 upphör att gälla 201612-31.
När ett beslut om trafikplikt är fattat kommer Länstrafiken i Norrbotten att upphandla trafik
avseende aktuell linje.
Beslutsunderlag
Begäran från Överkalix kommun om allmän trafikplikt linje 347, Dnr 67:2016 053-1
Till den som vill överklaga beslutet
Den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol av den som på kommersiell grund tillhandahåller eller avser att
tillhandahålla kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten. Överklagan görs inom tre
veckor från det datum då beslutet delgetts enligt § 49 första och andra stycket
delgivningslagen 2010:1932
Beslutsexpediering
Överkalix kommun
Länstrafiken i Norrbotten AB

Justerare

4.

Utdragsbestyrkande
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Direktionen

Dnr: 66:2016 071

§8
Nationella transportplanen 2018-2029

DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen uppdrar till myndighetens kollektivtrafikstrateg att besvara remissen i fråga
senast den 15 december 2016.
Direktionen betonar vikten av remissvaret ska gå i linje med tidigare prioriteringar för
avhjälpande av flaskhalsar.
Ärendebeskrivning
Inom Trafikverket pågår förberedelserna inför arbetet att ta fram en ny nationell transportplan
för perioden 2018-2029.
Trafikverket har i enlighet med förordningen 2009:237 om statlig medfinansiering till
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. en möjlighet att medfinansiera åtgärder som
genomförs av annan part än Trafikverket under förutsättning att dessa finns upptagna i den
fastställda nationella planen respektive de regionala planerna. Exempel på sådana projekt kan
vara byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik och byggande av stationer,
terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande anläggningar för trafikanternas behov
vid regionalt kollektivt resande. Dessa objekt ska prioriteras på samma sätt som övriga projekt
i de nationella transportplanerna.
Vid årsskiftet 2016/2017 förväntas regeringen uppdra till Trafikverket att upprätta ett förslag
till nationell transportplan. Trafikverket gör dock i nuläget bedömningen att tiden för att ta
fram en nationell transportplan kommer att vara knapp varför det är angeläget att påbörja ett
förberedelsearbete för de projekt som med nuvarande regelsystem kan delfinansieras genom
statlig medfinansiering. Motsvarande förutsättningar gäller även fir de regionala
planupprättarna.
För att säkerställa tillgången på ett bra underlag behöver Trafikverket få en bild av vilka
potentiella objekt som planeras under perioden 2018-2029
Beslutsunderlag
Exempel på objekt för prioritering
Trafikverkets begäran om underlag
Beslutsexpediering
Trafikverket

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Direktionen

§9
Myndighetschefen informerar
DIREKTIONENS BESLUT
Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Norrtåg AB
011e Tiderman (som deltar över telefon) informerar om resandeutveckling, punktlighet,
restider etc. Tiderman informerar även om tankarna om att återgå till ett antal dubbelturer
Umeå-Luleå så snart spårproblematiken i Bastuträsk är avhjälpt (år 2018). På sträckan LuleåKiruna finns dubbelturer i nuläget samt en komparativ fördel mot biltrafik då sträckan med
tåg är kortare än sträckan med bil/buss. Nöjd kund index för Luleå-Kiruna trafiken ligger på
85 %. Tiderman informerar även om möjligheten att utveckla pendeltågstrafik Luleå-Boden
och i förlängningen Luleå-Boden-Kalix-Haparanda. Vid presentation av bolagets ekonomi
presenteras att ett prognostiserat överskott i slutet av året vilket kommer att behandlas som
skuld till ägarna. Budget för 2017 blir den samma som i maj. Värt att notera är att statens
finansiering minskar.
Koncessionsavtal Luleå kommun
Kenneth Johansson informerar om den utredning gällande möjligt koncessionsavtal med
Luleå kommun som han initierat. Utredningen fokuserar på ekonomiska och juridiska
aspekter av ett möjligt avtal. Johansson återkommer med mer information i ärendet längre
fram.
Linje 104 — flygbuss
Yvonne Stålnacke informerar om Luleå kommuns nya flygbusslinje som går förbi
järnvägsstationen och busstationen och därefter samma sträckning som linje 4 Smedjegatanflygplatsen.
Flygbilsprojektet
Charlotte Reinholdt, berättar om antal användare av flygbilen, antal personkilometer,
kostnadstäckning och övriga resultat. Kommunernas kostnader är mycket lägre än förväntat.
Trafikförsörjningsprogrammet
Charlotte Reinholdt, berättar om arbetsgruppens sammansättning och de initiala frågor som
gått ut till kommunerna som underlag för gruppens fortsatta arbete.
Haparandabanan
Charlotte Reinholdt, berättar om arbetet med pendeltåg Luleå-Boden samt två separata
ansökningar avseende etableringsbidrag och medfinansiering av satsningar på stationsområdet
i Boden.
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Trafikinformation — Länstrafiken i Norrbotten AB
Helena Persson, visar på ett axplock av länstrafikens linjer, både stomlinjer, lokala linjer och
fällinjer avseende kostnadstäckning, antal resande och oftast förekommande reserelationer.
Marknadsinformation — Länstrafiken i Norrbotten AB
Elisabeth Eriksson visar aktuella reklamfilmer som bland annat finns på företagets
facebooksida och deras koppling till aktuella marknadsföringskampanjer. Eriksson informerar
även om alternativa betalsätt som införs såsom Qvickomat-automater, uppdaterat utbud i
webbshop och mobilapp, kommande event och kampanjen "Utmaningen" där en barnfamilj i
Bensbyn utmanas att ställa bilen och istället använda kollektivtrafik under en period, en
kampanj som huvusakligen kommer att synas på sociala medier som Facebook och Instagram.
Sjukresor
Maria Isaksson inleder med en information om ett hedersomnämnande som getts för att
uppmärksamma Länstrafiken Norrbottens samarbete med Entrevärdarna. Vidare informerar
Isaksson om antal sjukresor och fårdtjänstresor samt hur dessa samordnas samt vad de
höga/låga samordningen kan ha för lokala orsaker.
Trafikincident
Helena Persson informerar om en trafikolycka som ägt rum den 5 december vid niotiden. I
enlighet med bolagets krishanteringsplan sattes krisledningsgruppen in och vidtog de åtgärder
som planen föreskriver, med fokus på passagerare och förare i bussen.

Justerare
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Direktionen

§10
Övriga frågor
Yvonne Stålnacke efterfrågar en återrapportering av skolkortsprojektet "619" till nästa
sammanträde.
Bo Lundmark efterfrågar en redovisning av CO2 utsläpp per person för olika transportslag för
resa Luleå-Stockholm.

Justerare
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Direktionen
§11
Mötet avslutas
Ordförande Maria Stenberg förklarar mötet avslutat.
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