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RKM Direktionsmöte nr 2
ons 31 mars 2021, 10:00 - ons 31 mars 2021, 15:00
Via Teams

Deltagare
Ledamöter Direktionen
Anders Öberg (S) (Ordförande), Helena Ölund (S) (Ordinarie ledamot), Johannes Sundelin (S) (Ordinarie ledamot),
Anita Gustavsson (S) (Ordinarie ledamot), Anna-Carin Aaro (S) (Ordinarie ledamot), Johnny Åström (NS) (Ordinarie ledamot),
Christer Bergdahl (NS) (Ordinarie ledamot), Perarne Kerttu (C) (Ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander (V) (Ordinarie ledamot),
ilkka isaksson (SD) (Ordinarie ledamot), Mats Abrahamsson (S) (Ordinarie ledamot), Peter Rydfjäll (S) (Ordinarie ledamot),
Johan Gröhn (C) (Ordinarie ledamot), Birgitta Larsson (S), Sven Tornberg (C) (Ordinarie ledamot),
Robert Bernhardsson (S) (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 31, § 32),
Tommy Nilsson (S) (Ordinarie ledamot), Fredrik Hansson (S) (Ordinarie ledamot), Ulrica Hammarström (S) (Ordinarie ledamot),
Helena Stenberg (S) (Ordinarie ledamot), Anne Jakobsson (S) (Ordinarie ledamot), Tomas Mörtberg (C) (Ordinarie ledamot),
Kenneth Backgård (NS) (Ordinarie ledamot), Sören Sidér (NS) (Tjänstgörande ersättare), Cecilia Lundin (MP) (Tjänstgörande ersättare),
Sarah Karlsson (C) (Tjänstgörande ersättare)

Övriga Deltagare
Mats Aspemo (Myndighetschef), Ingela Karlsson (Ekonomichef Länstrafiken), Matilda Lövgren (Verksamhetsutvecklare Länstrafiken),
Malin Fältmark (Trafikchef Länstrafiken), Maria Marjai (Färdtjänsthandläggnings chef RKM), Viktoria Mettävainio (Projektledare RKM),
Joakim Berg (Kommunikationsansvarig Norrtåg), Sara Engström (Regionen)

Frånvarande ledamöter och ersättare
Bo Ek (NS) (Ordinarie ledamot), Roland Nordin (M) (Ordinarie ledamot), Lennart Ojanlatva (NS) (Ordinarie ledamot),
Tomas Egmark (S) (Ordinarie ledamot), Isaksson Ann-Sofie (S) (Ersättare), Erik Söderlund (S) (Ersättare), Evelina Rydeker (S) (Ersättare),
Anders Burman (S) (Ersättare), Eivy Birgitta Elisabet Blomdahl (S) (Ersättare), Niclas Sjöö (NS) (Ersättare), William Torikka (NS) (Ersättare),
Martin Åström (NS) (Ersättare), Monika Hedström (M) (Ersättare), Sari Hedlund (M) (Ersättare), Majvor Sjölund (C) (Ersättare),
Sten Stridsman (V) (Ersättare), Denise Magnusson (SD) (Ersättare), Albert Lestander (V) (Ersättare), Bo Lundmark (C) (Ersättare),
Lena Goldkuhl (S) (Ersättare), Dagmar Nyman (MP) (Ersättare), Nina Pörhölä (S) (Ersättare), Jan Nilsson (S) (Ersättare), Stefan Sydberg (M),
Anders Josefsson (M) (Ersättare), Stig Töyrä (KD) (Ersättare), Mats Dahlberg (MP) (Ersättare), Sara Risberg (S) (Ersättare),
Roland Kemppainen (S) (Ersättare)

Mötesprotokoll
§ 13
Mötet öppnas
Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 14
Närvaroupprop
Matilda Lövgren genomförde närvaroupprop

§ 15
Val av sekreterare
Direktionen utser Matilda Lövgren som mötessekreterare

§ 16
Val av justerare
Direktionen utser Tommy Nilsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 17
Godkännande av dagordning
Direktionen godkänner fastslagen dagordning.
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§ 18
Föregående protokoll 2021-01-12
Föregående protokoll från 2021-01-12 godkändes och lades till handlingarna.
RKM Dir Bilaga 1. Protokoll Extrainsatt RKM Direktion möte nummer 1 21-01-12.pdf

§ 19
Internkontroll RKM 2021
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att komplettera internkontrollplanen RKM för 2021 med de punkter som den fördjupade
granskningen rekommenderar, för att ytterligare stärka arbetet med uppföljning och kontroll.
Direktionen uppdrar till myndighetschefen att redovisa status på planerade
åtgärder för 2021 vid nästa direktionsmöte den 15 juni.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ingela Karlsson informerade om bakgrunden till en fördjupad granskning av styrning, ledning och
internkontroll som genomfördes 2019, samt vilka åtgärder som vidtagits utifrån anmärkningarna som uppkom under
interkontrollen 2019.
Med anledning av den riktade anmärkningen har följande genomförts;
Ledningen för Länstrafiken i Norrbotten AB har utifrån revisionsrapporten och egen bedömning utvecklat arbetet med
internkontrollen och den ekonomiska rapporteringen under 2020 för både Länstrafiken som kommunalt aktiebolag
såsom RKM Norrbotten som kommunalförbund.
Fördjupad internkontrollgranskning inom Länstrafiken i Norrbotten AB samt
Kommunalförbundet i Norrbottens län – genomförd hösten 2020 av KomRedo
AB, Camilla Karlsson.
Rekommendationer/åtgärder att ta hänsyn till utifrån den fördjupade
internkontroll granskningen – kompletteras i internkontrollplanen för 2021;
• Översyn av gällande avtal behöver genomföras
• Upphandling av varor och tjänster bör genomföras enligt LOU
• Projektredovisning bör följa god redovisningssed och interna
sponsringsregler
• Anställningsavtal bör säkras för framtiden och sparas ned elektroniskt
• Översyn av hantering av lönetillägg samt kompensations- och flextider
• Kontrollera om Centrala Buss i Norrbotten AB har en konkurrensneutral
organisation
• Säkerställ att bilden av underentreprenörer hos Centrala Buss i
Norrbotten AB blir tydlig
• Säkerställ att bisysslor och ev jäv hanteras i samband styrelsemöten i
RKM och Länstrafik som protokollförs.
• För att stärka arbetet med den interna kontrollen inom RKM och
Länstrafik bör man undvika personunion i styrelser och ledande
tjänsteroller.
RKM Dir Bilaga 2. Ärendebeskrivning Intern kontroll RKM 2021 uppdaterad.pdf
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§ 20
Arkivreglemente och dokumenthanteringsplan RKM
Direktionens beslut
RKM direktionen beslutar att uppdra till Myndighetschefen att göra en översyn av dokumenten arkivreglemente samt
dokumenthanteringsplan för RKM, dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB och föreslå förbättringar att besluta vid
direktionens möte den 15 juni 2021.
Direktionen beslutar också att uppdra till Myndighetschefen att utreda var
slutarkiv bör placeras och ger Myndighetschefen möjlighet att också utreda
externa alternativ.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Verksamhetutvecklare Matilda Lövgren informerade om att i genomlysningen av arkivet så framkom det att
arkivreglementet upprättades 2014 och behöver förnyas utifrån nuvarande organisation. Det framkom även att tidigare
dokumenthanteringsplan var i behov av en uppdatering, samt att det bör utredas var slutarkivet ska placeras.
RKM Dir Bilaga 3. Ärendebeskrivning Arkivreglemente och dokumenthanteringsplan RKM..pdf
RKM Dir Bilaga 3.1 Beslutsunderlag Arkivbeskrivning RKM.pdf
RKM Dir Bilaga 3.2 Beslutsunderlag RKM Dokumenthanteringsplan 2021 2021-03-17.pdf
RKM Dir Bilaga 3.3 Beslutsunderlag LTN Dokumenthanteringsplan 2021 2021-03-17.pdf

§ 21
Ledning och styrning RKM
Direktionens beslut
Direktionen beslutar uppdra till ordförande och vice ordförande i RKM att bereda ett förslag till beslut om uppdelning av
tjänst mellan VD i Länstrafiken och Myndighetschef RKM att presenteras vid direktionens möte den 15 juni 2021.
Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att utreda och presentera ett förslag på organisation för RKM
Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten AB, senast tertial 1 2022. Målet med utredningen är att ha en ny effektiv
organisationsstruktur för styrning av kollektivtrafiken i Norrbotten med start 1 januari 2023.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att direktionen 2020-10-20 beslutade att uppdra till myndighetschefen att
se över ansvarsområden i RKM och återrapportera senast under tertial två 2021. Med anledning
av det uppdraget och den anmärkning som riktats gällande styrning, ledning och internkontroll av revisorerna för 2019
redovisas nu ett förslag till att se över rollerna av myndighetschef för RKM och VD för Länstrafiken i Norrbotten AB.
Förslag till att dela upp rollerna myndighetschef och VD är för att renodla rollerna samt effektivisera respektive
verksamhet.
RKM Dir Bilaga 4. Ärendebeskrivning Ledning och styrning RKM.pdf

§ 22
Årsredovisning RKM 2020
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att fastställa årsredovisning RKM Norrbotten 2020 och
uppdrar till myndighetschefen att fortsätta arbetet med en kostnadseffektiv och tillgänglig allmän och särskild
kollektivtrafik i Norrbotten.
Direktionen beslutar fastställa slutligt finansieringsbidrag 2020 enligt upprättad trafikekonomibokslut 2020.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ingela Karlsson informerade om årsredovisning för RKM 2020.
Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning koncernen:
Den pågående Covid-19 pandemin har påverkat kollektivtrafiken så kraftfullt under året att alla mål ställts på ända och
bidrar till den samlade bedömningen att både de verksamhetsmässiga målen och de ekonomiska målen för koncernen
påverkats negativt under året. Bedömningen är att god ekonomisk hushållning för året ej uppnås.
RKM Dir Bilaga 5. Ärendebeskrivning Årsredovisning RKM 2020 uppdaterad.pdf
RKM Dir Bilaga 5.1 Årsredovisning 2020-12-31 - 2021-03-24.pdf
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§ 23
Årsredovisning 2020 Länstrafiken i Norrbotten AB
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att tacka för informationen gällande årsredovisningen för Länstrafiken i Norrbotten AB och uppdrar
till styrelsen i Länstrafiken att fortsätta arbetet med de pågående åtgärderna för att nå en kostnadseffektiv och
tillgänglig kollektivtrafik i Norrbotten.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ingela Karlsson informerade om årsredovisningen 2020 Länstrafiken i Norrbotten AB. Styrelsen för
Länstrafiken i Norrbotten AB har godkänt upprättad årsredovisning för Länstrafiken i Norrbotten AB 2020-12-31 den 3
mars 2021. Granskningsrapport och revisionsberättelse avlämnas av revisorerna inför bolagsstämman den 11 maj
2021.
RKM Dir Bilaga 6. Ärendebeskrivning Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB uppdaterad.pdf
RKM Dir Bilaga 6.1 Beslutsunderlag Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2020-12-31 för underskrift.pdf

§ 24
Prognos och finansiering 2021
Direktionens beslut
o Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att informera
medlemmarna i RKM om;
a. Bortfallet av resenärsintäkter 2021 vilket i nuläget är större än den i
budget bedömda minskningen om 25 procent på helårsbasis, totalt
– 14,6 mkr mindre intäkter för 2021 enligt prognosen, och därav behov
av eventuell tilläggsfinansiering för verksamhetsåret 2021.
b. Region Norrbottens del av finansieringen för 2021 visar en negativ
avvikelse med - 30,0 mkr med anledning av Regionens beslut att endast
betala 79,5 mkr av 109,5 mkr enligt beräknad budget för 2021.
c. Intäkterna för färdtjänsthandläggning visar en negativ avvikelse mot
budget med -3,4 mkr.
d. Intäkterna för den rörliga delen av beställningscentralen visar en negativ
avvikelse mot budget med – 5,0 mkr.
o Direktionen uppdrar till myndighetschefen att se över de intäkter och kostnader som kan påverkas för 2021 och vidta
åtgärder för att minska underskottet för innevarande år.
o Direktionen beslutar vidare att uppdra till myndighetschefen att efter
information till finansiärerna bedöma behovet och utföra tilläggsfinansiering då behov konstateras enligt gällande avtal.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ingela Karlsson informerade om att prognosen för 2021 per 2021-02-28 visade en negativ avvikelse mot
budget på totalt -51,1 mkr totalt för RKM Norrbotten.
RKM Dir Bilaga 7. Ärendebeskrivning Prognos och finansiering 2021 uppdaterad.pdf
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§ 25
Förslag till val av styrelseledamöter Bussgods i Norr AB
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att föreslå att Länstrafiken i Norrbotten AB nominerar
styrelseledamot
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att nuvarande styrelse består av för Västerbottens del: Harriet Söder,
ordförande, Tommy Laestander och Helena Björn. För Norrbottens del Mats Aspemo, vice ordförande och
Helena Persson. Helena Persson har bytt tjänst och bedömning är därför att hon behöver ersättas. Förslag kommer att
lämnas till styrelsen i Länstrafiken i Norrbotten AB att ersätta Helena Persson som ledamot i Bussgods i Norr AB med
Ingela Karlsson, ekonomichef i Länstrafiken i Norrbotten AB.
Årsstämma i Bussgods i Norr AB planeras hållas den 8 juni då möjlighet till nyval styrelsen kan äga rum. Länstrafiken i
Norrbotten AB styrelse behöver ta ställning till förslaget den 11 maj vid sitt ordinarie styrelsemöte för att anmäla frågan
till årsstämman.
RKM Dir Bilaga 8. Ärendebeskrivning Förslag till val av styrelseledamöter i Bussgods i Norr AB.pdf

§ 26
Preliminära budgetförutsättningar RKM 2022-2024
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024 ska innehålla;
o Prioriterade aktiviteter enligt Verksamhetsplan och budget RKM (VEP)
2021-2023 för verksamhetsåren 2022 och 2023 som ingår i ny VEP 20222024 och uppdrar till myndighetschefen att komplettera planen med
prioriterade aktiviteter 2024.
o Mål 2022-2024 bättre anpassade för RKM uppdrag och läggs in i förslag
VEP 2022-2024.
o En analys av behovet färdtjänsthandläggare och dess organisation
genomförs, att antagande om att projektledare förlängs med tillsvidare
fr o m maj 2022 och ersättare för kollektivtrafikstrateg tas med och
beaktas i förslag till VEP 2022-2024.
o Lönejusteringar om 2,5 procent per år i budgetförutsättningar 20222024.
o En inventering och behov av investeringar i IT utrustning och därmed
effektivare arbetsprocesser med en upplevd bättre arbetsmiljö.
o Budget Norrtåg 2022 och ett alternativ med 5 dubbelturer Haparanda –
Luleå fr o m 2023 arbetas fram för att direktionen ska ha möjlighet att
besluta alternativ att gälla i för åren 2023 och 2024 i VEP 2022-2024.
Direktionen beslutade vidare att lämna över följande budgetförutsättningar till styrelsen i Länstrafiken i Norrbotten AB;
o Lönejusteringar om +2,5 procent årligen
o Kostnadsindexförändringar 2022: +2 procent, 2023: 3 procent, 2024: 3
procent.
o Resandeantal jämfört med 2019, 2022: -10 procent, 2023: -5 procent,
2024: lika som 2019.
o Gemensamma kostnader oförändrade där fortsatt effektivisering av
övriga kostnader finansierar en ökning av marknadsföring
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om preliminära budgetförutsättningar för RKM 2022-2024 för att få
möjligheter av direktionen att kunna arbeta mot dessa och ligga i fas.
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RKM Dir Bilaga 9. Ärendebeskrivning Preliminära budgetförutsättningar RKM 2022-2024.pdf
RKM Dir Bilaga 9.1 Beslutsunderlag RKM Budget och VEP 2021-23 rev 2020-10-14.pdf
RKM Dir Bilaga 9.2 Beslutsunderlag Bilaga Svensk kollektivtrafik avstämng Biljettintäkter 210310.pdf
RKM Dir Bilaga 9.3 Beslutsunderlag Bilaga Budgetramar 2022 Norrtåg AB.pdf

§ 27
Trafikplikt
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att bevilja trafikplikt på följande linjer 402, 406, 420, 422.
Direktionen beslutar att godkänna den inkomna anmälan om kommersiell trafik från 210622 på sträckan Kiruna –
Nikkaloukta med start den 22 juni 2021.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Trafikchef Malin Fältmark informerade om att nuvarande trafikavtal löper ut och avsikt finns att upphandla trafik på nytt,
vilket lett till att det inkommit ansökningar om trafikplikt på ett antal linjesträckningar.
Följande har kommit in till RKM per den 22 mars 2020:
Linje 402 Nedre Kuoka – Vuollerim
Linje 406 Jokkmokk – Purkijaur
Linje 420 Gällivare – Nilivaara
Linje 422 Nattavaara – Gällivare
RKM Dir Bilaga 10. Ärendebeskrivning trafikplikt.pdf
RKM Dir Bilaga 10.1 Beslutsunderlag Ansökan trafikplikt L420 422.pdf
RKM Dir Bilaga 10.2 Beslutsunderlag Ansökan trafikplikt L402 Nedre Kuoka - Vuollerim L406 Jokkmokk - Purkijaur.pdf
RKM Dir Bilaga 10.3 Beslutsunderlag Ansökan komersielltrafik 210329.pdf

§ 28
Upphörande av trafikplikt linje 241
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att trafikplikt på linje 241 upphör när nuvarande avtal löper ut.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att trafiken på linjen avvecklas sommaren 2021 enligt tidigare presenterat
material vid direktionsmöte 20 oktober 2020. Beslut om avvecklande av trafikplikt behöver tas vilket förbisågs vid
direktionsmöte den 20 oktober 2020.
RKM Dir Bilaga 11. Ärendebeskrivning upphörande trafikplikt L241.pdf
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§ 29
Finansiering särskild kollektivtrafik Överkalix
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att uppdra till Myndighetschefen vid direktionens möte den 15 juni 2021 att genomlysa, jämföra
med andra län och föreslå en ny finansieringsmodell för särskild kollektivtrafik/kundservice.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att RKM AU beslutade vid möte 17 november 2020 att myndighetschefen
analyserar om utfall intäkter och kostnader avseende särskildkollektivtrafik, sjukresor och färdtjänst är i balans för
verksamhetsåret 2020 och presenterar analysen vid direktionen RKM första möte 2021. AU beslutade vidare att om inte
intäkter och kostnader är i balans föreslå direktionen RKM att vid dess första möte 2021 besluta att tilläggsfakturera
eventuellt underskott utifrån avtalens förutsättningar. Vid bokslutet för Länstrafiken verksamhetsåret 2020
konstaterades att detta underskott kan tas ur balansräkningens reserver vilket har föreslagits och beslutats av styrelsen
i Länstrafiken och behöver således inte hanteras.
Vidare beslutade arbetsutskottet RKM att myndighetschefen uppdras analysera befintliga avtal sjukresor och färdtjänst
för att säkerställa att underskott inte bärs vidare tilladministrativa/gemensamma kostnader för allmän kollektivtrafik och
presentera denna analys vid arbetsutskottets första möte 2021. En internanalys har påbörjats vilken visar sig behöva
fördjupas med någon form av tidsstudie och jämförelse med övriga läns hantering. Myndighetschefen önskar därför
komma tillbaka med ett förslag till beslut vid direktionens möte den 15 juni 2021.
RKM Dir Bilaga 12. Ärendebeskrivning Finansiering särskild kollektivtrafik Överkalix.pdf
RKM Dir Bilaga 12.1 Beslutsunderlag Färdtjänst - Jokkmokks kommun_.pdf
RKM Dir Bilaga 12.2 Beslutsunderlag Norrbotten - Samverkansavtal om sjukresor_.pdf

§ 30
Färdtjänsthandläggning RKM
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att uppdra till Myndighetschefen vid direktionens möte den 15 juni 2021 att;
o Föreslå effektiviseringar och behov av investeringar i arbetsprocessen
Färdtjänsthandläggning utifrån genomförd analys.
o Föreslå ett mer homogent regelverk kring färdtjänst och riksfärdtjänst i
Norrbottens län vilket ger möjligheter till en effektivare hantering.
o Föreslå en ny modell för finansiering av färdtjänsthandläggning som beaktar behovet av antal av personer och rimliga
overheadkostnader för att driva verksamheten rationellt och med en god arbetsmiljö.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Färdtjänstchef Maria Marjai informerade om hur färdtjänsthandläggningen RKM ser ut idag samt frågeställningar som
direktionen behöver se över.
Administrationen behöver ses över och moderniseras. En analys av arbetsprocessen med förslag till åtgärder har
genomförts. Bedömning av föreslagna åtgärder ännu ej gjorda vilket beräknas ske inom de närmaste veckorna. En
analys av regelverken hos kommunerna har gjorts och konstaterats olika vilket är en orsak till effektivitetsbrister.
Huruvida kommunerna ställer sig positiva till en regelutjämning är inte klarlagt. Ett
utkast och förslag till åtgärd och fortsatt arbete kring dessa regelverk finns framme och föreslås presenteras för beslut
vid direktionsmöte RKM den 15 juni 2021.
Finansieringen av färdtjänsthandläggningen har flaggats för vara underfinansierad vid några tillfällen under det senaste
året. Djupare analys visar att så är fallet och förslaget till direktionen är att ta fram en ny önskad modell för finansiering
att besluta den 15 juni 2021.
RKM Dir Bilaga 13. Ärendebeskrivning Färdtjänsthandläggning RKM.pdf
RKM Dir Bilaga 13.1 Beslutsunderlag Kartläggning fakturering färdtjänst v1.1.pdf
RKM Dir Bilaga 13.2 Beslutsunderlag UTREDNING OM RABATTERADE RESOR.pdf
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§ 31
Pendlarkort tåg Luleå - Haparanda
Direktionens beslut
o Direktionen beslutar införa ett 30-dagars kombinationskort för tåg och buss i regional- samt tätortstrafik på sträckan
mellan Kalix-Haparanda att gälla fr o m den 1 maj 2021 till och med den 30 april 2022.
o Direktionen beslutar vidare att prissätta kombinationskortet till 1599 kr.
En utvärdering av kombinationskortet ska göras den 31 december 2021 och presenteras direktionen vid dess första
möte 2022.
o Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att arbeta vidare med den föreslagna ersättningsfördelningen av
kombinationskort mellan Länstrafiken och berörda parter avseende tätortstrafik och sluta avtal med respektive kommuns
tätortstrafik enligt principen antal genomförda resor samt ordinarie prissättning för enkelresor och på detta sätt fördela
intäkterna från kombinationskortet.
o Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att färdigställa
finansieringsavtalet avseende trafiken mellan Luleå-Haparanda.
o Direktionen uppdrar vidare till myndighetschefen att säkerställa finansieringen för trafiken Luleå-Haparanda åren
2022-2025 utifrån Norrtågs årliga budget för trafiken.
o Direktionen beslutar att ge i uppdrag till myndighetschefen att arbeta för att förlänga avtalet med Vy Tåg angående
testperioden av 40-kort på sträckan Luleå-Boden från att ett avtal börjar gälla till 30 april 2022.
o Direktionen beslutar vidare att uppdra till myndighetschefen att arbeta för att 40-korten även ska gälla på tåg för de
olika sträckorna på linjen Luleå-Haparanda från att ett avtal börjar gälla till 30 april 2022.
o En förnyad utvärdering av 40-korten på tåg ska göras den 31 december 2021 och presenteras direktionen vid dess
första möte 2022.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Projektledare Viktoria Mettävainio för RKM informerade om att persontågstrafiken till Kalix och Haparanda startar 1 april
2021. Detta innebär utökade möjligheter för resenärerna att färdas med tåg mellan orterna Luleå- Kalix.
Finansieringen för trafiken mellan Luleå-Haparanda har diskuterats mellan Länstrafiken och berörda parter avseende
tätortstrafik. Förslag bör tas till att myndighetschef för RKM färdigställer finansieringsavtalet avseende trafiken mellan
Luleå-Haparanda.
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att genomlysning av prissättningen för Kalix-Haparanda är nödvändig för
att underlätta för tågresenärer att köpa tågresor.
RKM Dir Bilaga 14. Ärendebeskrivning Pendlarkort tåg Luleå-Haparanda.pdf
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§ 32
Tågprojekt
Direktionens beslut
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Direktionen noterar
Direktionen noterar och avser återkomma till frågan om stationslägen i Morjärv och Niemisel samt behovet av
viltstängsel på sträckan Morjärv-Kalix. Frågan tas upp på kommande direktionsmöte och avser att påtala behoven till
trafikverket.
Ärendebeskrivning
Projektledare Viktoria Mettävainio för RKM informerade om tågprojektet och förberedelserna inför trafikstarten av
Haparandatrafiken den 1 april 2021. Med anledning av den pågående corona-pandemin kommer det ske en digital
liveinspelning vid invigningen den 1 april 2021.
Kommunikationsansvarig Joakim Berg för Norrtåg informerade om att tågen mellan Kalix - Haparanda i början av
uppstart kan bli 3-4 min sen. Detta kommer vara åtgärdat inom snar framtid.
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§ 33
Pågående upphandlingar
Direktionens beslut
o Direktionen tackar för informationen beträffande pågående upphandling, samt förlängning av nuvarande avtal, på
Norrlandskusten och lägger den till
handlingarna.
o Direktionen beslutar att finansieringen av kompletterande busstrafik längs
kusten på sträckan Luleå - Haparanda fördelas enligt nuvarande avtal om
fördelning av kostnader.
o Direktionen tackar för informationen beträffande upphandlingarna på linje 21,44, 53 och 54 och lägger den till
handlingarna.
o Direktionen tackar för informationen om kommande upphandling av
busstrafiken mellan Luleå – Boden och lägger den till handlingarna.
o Direktionen tackar för informationen om kommande upphandlingar busstrafik under perioden 2021 – 2024 och lägger
den till handlingarna.
o Direktionen tackar för informationen beträffande pågående upphandling, samt förlängning av nuvarande avtal, på
Norrlandskusten och lägger den till
handlingarna.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Direktionen noterar
Kenneth Backgård deltar ej i beslut på punkt 1 och 2.
Johnny Åström deltar ej i beslut på punkt 1 och 2.
Christer Bergdahl deltar ej i ej i beslut på punkt 1 och 2.
Ärendebeskrivning
Trafikchef Malin Fältmark informerade om pågående upphandlingar samt bakgrund till dessa.
Norrlandskusten – förlängning och konsekvens för kommunerna
Vid Länstrafiken i Norrbottens styrelsemöte 2 mars 2021 beslutades det att godkänna en förlängning av nuvarande
avtal och trafikvolym under första halvåret 2022. Prisuppgift är därför inhämtad från entreprenör och
beräkning/utvärdering av detta pågår.
Dialog har förts mellan Luleå, Kalix och Haparanda kommuner tillsammans med Länstrafiken för att se var luckorna i den
nya trafiken finns samt ta fram ett utkast till tidtabell som skulle tillgodose de basala behoven för arbets- och
studiependling.
Finansiering av den kompletterande trafiken är ej beslutad. Fyra alternativ till finansiering har ursprungligen identifierats
och presenterats vid föregående AU-möte i januari samt ovan nämnda styrelsemöte i mars.
Upphandlingar linje 21, 44, 53 och 54 samt Luleå – Boden
Trafiken på sträckan Luleå – Boden beslutades på styrelsemöte i Länstrafiken i Norrbotten den 2 mars 2021 att även
denna trafik ska upphandlas på två år, med avtalsstart sommaren 2022.
På ett kort avtal som två år anses det nödvändigt att undvika
kostnadsdrivande faktorer. Kraven på fordonen beslutades därför att sänkas där det tillåts äldre fordon med lägre
standard samt ges undantag för dekalering för att hålla nere kostnaderna. Kraven på drivmedel beslutades även de att
sänkas, därför ges även undantag för kravet på gas när denna trafik upphandlas. Upphandlingen av trafiken på
sträckan Luleå – Boden beräknas gå ut under våren 2021.
Kommande upphandlingar 2021 – 2024
Under de närmsta åren, från 2021 till slutet av december 2022, är det ett antal stomlinjer där avtalen löper ut (se bilaga
ärendebeskrivning). Flertalet av dessa linjer är aktuella för upphandling under våren 2021, där tvååriga avtal
upphandlas eller nuvarande avtal förlängs för att hamna i fas med övriga kommande upphandlingar samt möta
utvecklingen av Corona-pandemin och dess effekt på resandet och ge utrymme för implementation av
projekt ÅKERbär. Detta gör att de linjer som upphandlas på två år, med trafikstart december 2021 eller sommaren 2022
kommer att vara aktuella för upphandling på nytt redan innan den stomlinje (linje 10) som är näst på tur utanför denna
upphandlingsomgång.
RKM Dir Bilaga 16. Ärendebeskrivning pågående upphandlingar.pdf
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§ 34
Myndighetschefens rapport
Direktionens beslut
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om:
Resultatet av den årliga personalenkäten
Personalförändringar inom RKM
Påverkan av covid-19
Särskild kollektivtrafik
Gemensamt biljettsystem Norrland
Projekt Åkerbär samt uppföljning på tidigare beslut.
RKM Dir Bilaga 17. Ärendebeskrivning Myndighetschefens rapport.pdf
RKM Dir Bilaga 17.1 Beslutsunderlag Effektrapport ÅKERbär fas 1 2021.pdf
RKM Dir Bilaga 17.2 Beslutsunderlag Projektorganisation ÅKERbär fas 1 2021.pdf
RKM Dir Bilaga 17.3 Beslutsunderlag Delegationsordning Västernorrland fastställd 20200226 (002).pdf
RKM Dir Bilaga 17.4 Beslutsunderlag Bilaga Rapport Biljettprisenkät 2020.pdf

§ 35
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda.

§ 36
Nästa möte 2021-06-15
Ordförande Anders Öberg informerade om att nästa direktionsmöte sker enligt sammanträdesplan 2021-06-15.

§ 37
Mötet avslutas
Ordförande Anders Öberg förklarade mötet avslutat.
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