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RKM Direktionsmöte nr 3
tor 16 juni 2022, 10:00 - 15:15
Sessionssalen, Regionhuset (Luleå, Robertsviksgatan 7) alt via Teams

Deltagare
Styrelsemedlemmar
Anders Öberg (Ordförande), Anita Gustavsson (Ordinarie ledamot), Anna-Carin Aaro (Ordinarie ledamot), Christer Bergdahl (Ordinarie ledamot),
Elisabeth Bramfeldt Lestander (Ordinarie ledamot), Helena Öhlund (Ordinarie ledamot), Johnny Åström (Ordinarie ledamot),
Kenneth Backgård (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 50.1, § 51, § 52, § 53),
Perarne Kerttu (Ordinarie ledamot), Sören Sidér (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38), Anne Jakobsson (Ordinarie ledamot),
Birgitta Larsson (Ordinarie ledamot), Fredrik Hansson (Ordinarie ledamot), Helena Stenberg (Ordinarie ledamot), Johan Gröhn (Ordinarie ledamot),
Lars Ralph (Ordinarie ledamot), Mats Abrahamsson (Ordinarie ledamot), Robert Bernhardsson (Ordinarie ledamot),
Sven Tornberg (Ordinarie ledamot), Tomas Egmark (Ordinarie ledamot),
Tommy Nilsson (Ordinarie ledamot, Deltog ej i: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43), Ulrica Hammarström (Ordinarie ledamot),
Doris Messner (Ersättare, Deltog ej i: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40), Magnus Häggblad (Ersättare, Deltog ej i: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38),
Erik Söderlund (Ersättare)
Frånvarande: Lennart Ojanlatva (Ordinarie ledamot), ilkka isaksson (Ordinarie ledamot), Johannes Sundelin (Ordinarie ledamot),
Tomas Mörtberg (Ordinarie ledamot), Roland Nordin (Ordinarie ledamot)

Övriga deltagare
Iana Svanberg (Sekreterare RKM), Mats Aspemo (Myndighetschef), Malin Fältmark (Trafikchef Länstrafiken),
Markus Vuopio (Ekonomichef Länstrafiken), Viktoria Mettävainio (Kollektivtrafikstrateg)

Övriga deltagare
Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector, Närvarande vid: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42),
Annika Garpefjäll (Verksamhetsutvecklare/ekonomichef Norrtåg, Närvarande vid: § 43), Olle Tiderman (Teknisk chef Norrtåg, Närvarande vid: § 43),
Niclas Strandberg (VD Bussgods, Närvarande vid: § 43, § 44), Anna Hövenmark (Revisor PWC, Närvarande vid: § 44, § 45, § 46),
Bjarne Hald (Revisor PWC, Närvarande vid: § 44, § 45, § 46), Bo Rehnberg (Revisor PWC, Närvarande vid: § 44, § 45, § 46)

Mötesprotokoll
§ 34
Mötet öppnas

Anders Öberg

Ordförande Anders Öberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Närvarande: Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector)

§ 35
Närvaroupprop

Iana Svanberg

Iana Svanberg genomförde närvaroupprop.
Närvarande: Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector)

§ 36
Val av sekreterare

Anders Öberg

Direktionen utser Iana Svanberg som mötessekreterare.
Närvarande: Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector)

§ 37
Val av justerare

Anders Öberg

Direktionen utser Mats Abrahamsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Närvarande: Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector)
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§ 38
Godkännande av dagordning

Anders Öberg

Ordförande Anders Öberg föreslår att punkter ÅKERbär slutrapport och Trafikförsörjningsprogrammet ska hanteras som
två separata punkter, och att punkten Fyllnadsval tas direkt efter Godkännande av dagordning, punkten ska förklaras
omedelbart justerad.
Direktionen godkänner därefter reviderad dagordning.
Närvarande: Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector)

§ 39
Fyllnadsval

Beslut
Iana Svanberg

Ärendebeskrivning
Sekreterare RKM Iana Svanberg informerade om att Jan Nilsson (S), Kalix kommun har avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i Kommunalförbundet Norrbottens län kollektivtrafiksmyndighet från och med den 1 juli 2022.
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 att utse Mikael Engren (S) som ersättare efter Jan Nilsson för period
fram till 2022-12-31.
Valutskottet beslutade att Bengt Westman (S) ska utses som ersättare efter Daniel Persson (S).
Valutskottet beslutade att Birgitta Siljelöf (S) ska utses som ersättare efter Ann-Sofie Isaksson (S).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Direktionens beslut
Direktionen tackar för informationen kring nya val av ersättare till direktionen Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
RKM Bilaga 11 § 49 Fyllnadsval.pdf
Närvarande: Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector)

§ 40
Myndighetschefens rapport

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om:
Bothnian Arc
Ukraina
Färdtjänstläget
Brandskyddsarbete RKM
Punktlighet tåg
Projekt RÖRLa
Tunnll - dymanisk tätortstrafik
Personal
Statistikrapport
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att vid nästa ägaruppföljning Länstrafiken i Norrbotten AB bli informerade om bolagets krisplan
kopplat mot händelser med anledning av kriget i Ukraina.
Direktionen beslutar vidare att tacka för informationen avseende övriga punkter och lägga dessa till handlingarna.
RKM Bilaga 1 § 39 Myndighetschefens rapport.pdf
Närvarande: Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector)

§ 41
Förbundsordning

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om tidplan för fortsatt process Förbundsordning och att Region Västerbotten
bjudits in att informera om sin organisation och resan dit vid nästa direktionsmöte den 25 oktober. MC informerade
vidare att kontakter med potentiella processledare tagits utan resultat vilket gör sökande efter processledare fortsätter.
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att godkänna tidplanen och uppdra till myndighetschefen att fortsätta arbeta enligt denna.
Direktionen beslutar vidare att ge Anders Öberg, Birgitta Larsson och Nils-Olov Lindfors befogenhet att besluta om en
processledare som kan presenteras vid nästa direktionens möte den 25 oktober 2022.
RKM Bilaga 2 § 40 Ärendebeskrivning Förbundsordning RKM.pdf
Närvarande: Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector)
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§ 42
ÅKERbär, slutrapport

Beslut
Mats Aspemo, Mats Ameen

Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om projektet ÅKERbär.
Trafikkonsult Trivector Mats Ameen informerade om slutrapport projekt ÅKERbär.
Särskilt yrkande kring projekt ÅKERbär inlämnades av Bodens kommun via Johan Gröhn den 15 juni kl 21.00.
Yrkanden besvarades av RKM på mötet och återges i protokollet enligt följande:
Yrkande: Tabell 1-1 är felaktig då den inkluderar Stadstrafik, trots att RKM inte har rådighet över respektive kommuns
stadstrafik. Vi yrkar därför att Tabell 1-1 omarbetas, så att den blir korrekt.
Svar: Lag om kollektivtrafik säger att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska besluta om trafikplikt och taxor för
länets kollektivtrafik. RKM kan delegera sådan beslutsrätt. RKM har delegerat beslut om trafikplikt till LLT tom 2030-1017 och att taxor LLT ska beslutas tillsammans med RKM. Någon övrig delegation har inte kunnat spåras. Medlemmarna
har utsett 28 ledamöter i en direktion att hantera dessa frågor. Förbundsordning och Reglemente för förbundsdirektion
beslutade 14 okt 2011 bekräftar lagens intentioner. Finansiering av trafik är inte att sammanblanda med rätten att
besluta densamma. Det förhindrar naturligtvis inte att en god dialog med respektive finansiär måste hållas. Lag om
kollektivtrafik säger vidare att myndigheten i ett Trafikförsörjningsprogram ska fastställa mål över den regionala
kollektivtrafiken. Med regional kollektivtrafik menas den trafik som drivs inom länets gränser. RKM torde därför i någon
mån ha rådighet över länets tätortstrafik även om man historiskt inte greppat denna uppgift och inte heller följt syftet i
Lag om kollektivtrafik och inte heller internt överenskomna samarbetsdokument. Målet med ÅKERbär är vidare att öka
resorna med 50% och minska kostnaderna med 20%. Ett sådant mål kan inte nås utan samordning av resurser och
behov av annan finansieringsform av trafiken kommer då att uppstå. Så länge målet är att öka antalet resor i länet går
en ensidig besparing i LTN i motsatt riktning målet. En ensidig besparing i Länstrafikens linjenät innebär
erfarenhetsmässigt en successiv avveckling av denna trafik. I en samordnad trafik finns möjlighet till både en ökad
resenärsattraktivitet och lägre nettokostnader för att driva trafiken.
Yrkande: Busstrafiken mellan Boden och Luleå är mycket viktig för Länstrafikens lönsamhet. Enligt ÅKERbär ska
möjligheterna att nyttja buss försämras för boende längs linje 28, då det planeras att bussen inte längre ska gå in i
Södra Svartbyn/Torpgärdan, trots att många av resenärerna på linje 28 finns där. Vi yrkar på att linje 28 fortsatt ska gå
in i Södra Svartbyn/Torpgärdan.
Svar: Busstrafiken Boden-Luleå är viktig och föreslagen lösning syftar till att kraftigt öka resandet. Det uppnås genom
att koncentrera resurserna till färre och genare linjer med högre turutbud. Exakt utformning av trafiken behöver utredas
vidare.
Yrkande: Överhuvudtaget saknar vi ett resenärsperspektiv i rapporten. Vi yrkar därför att det planerade upplägget för
ÅKERbär på ett seriöst sätt avstäms med olika resenärsgrupper innan inriktningen för ÅKERbär fastställs.
Svar: Rapporten syftar till att öka attraktiviteten i länets kollektivtrafik. Resenärsperspektivet har beaktats genom de
löpande kundundersökningar som görs (Kollbar) samt inhämtande av uppgifter från studier genomförda inom
branschen. Vidare har synpunkter inhämtats från forskningsrapporter för en bättre förståelse över hur man för
resenären skapar en större attraktivitet. Uttryckt i mål och visioner, nuvarande TFP och RUS ska antalet resor öka
kraftigt inom kollektivtrafiken. Att endast förlita sig på att fråga befintliga resenärsgrupper innebär att det blir svårt att
hitta resenärsattraktivitet för de som idag inte åker i kollektivtrafiken, vilket är den absoluta majoriteten. Ett bredare
perspektiv och analys krävs därför vilket har beaktats i förslag till TFP. Med det inte sagt att TFP inte kan utvecklas med
djupintervjuer med fler resenärer. Det kräver dock att resenären ställs inför seriösa frågeställningar med alternativa val
då fria önskemål inte är förenligt med ekonomisk hållbarhet.
Yrkande: Vi kan se i underlaget att flera av dagens busslinjer planeras att dras in. Bland annat planeras busslinjen
mellan Överkalix och Gällivare att försvinna, men även andra busslinjer kommer att försvinna enligt underlaget. Många
av dessa busslinjer används för skolskjuts. En analys av de ekonomiska konsekvenserna för respektive kommun saknas
dock i underlaget. Vi yrkar att en analys av de ekonomisk konsekvenserna av ÅKERbär för respektive kommun tillförs
utredningen innan inriktningen för ÅKERbär fastställs.
Svar: ÅKERbär är en projektrapport som ger en idé till hur framtida trafik skulle kunna se ut. ÅKERbär är däremot inte
beslutad och således finns ingen plan ännu. ÅKERbär har som mål att öka antalet resor med 50% och minska
nettokostnaden med 20%. Möjlighet till ökad attraktivitet har därför tagits fram i ÅKERbär som ett exempel på hur dessa
mål kan uppnås. Projektmålen i ÅKERbär, både ökat antal resor och minskade nettokostnader går inte att nå utan
omfördelning av resurser, vilket innebär att det är ofrånkomligt att det finns resandegrupper som kommer att påverkas
negativt samtidigt som flertalet upplever att trafiken blir bättre. ÅKERbär har genomförts under en kortare period med
begränsade resurser. Inom ramen för resurserna har ett huvudlnjenät målats upp. Skoltrafik och mindre linjer har inte
hunnit beaktas i sin helhet. Nämnda linje ingår inte i huvudlinjenätet då både dagens resande och potentialen för ett
utvecklat resande bedöms litet. Med det inte sagt att det kan finnas trafik utanför huvudlinjenätet vilket skulle behöva
kompletteras i rapporten enligt de nivåer för trafik som beskrivs i förslag TFP.
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Direktionens beslut
Direktionen tackar för ett bra arbetsmaterial som Mats Ameen har haft i uppdrag att jobba med och många
spännande inspel.
Direktionen beslutar vidare att hantering av projekt ÅKERbärs utveckling av en ny trafikkarta för Norrbottens län ska
fortsätta i särskild ordning.
RKM Bilaga 3.3 § 41.1 Rapport ÅKERbär trafikutredning.pdf
Närvarande: Mats Ameen (Trafikkonsult, Trivector)

§ 43
Norrtåg

Beslut

Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare/ekonomichef Norrtåg Annika Garpefjäll presenterade årsredovisning 2021 och tertial 1 ekonomi
samt informerade om trafiken per 2022-05-31.
Teknisk chef Norrtåg Olle Tiderman informerade om tågstrategi Norrtåg.

Annika Garpefjäll, Olle
Tiderman

Direktionens beslut
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.
RKM Bilaga 4 § 42 Årsredovisning Norrtåg AB 2021.pdf
RKM Bilaga 4.1 § 42 Revisionsberättelse Norrtåg AB 2021.pdf
RKM Bilaga 4.2 § 42 Bilaga 1a Granskningsrapport år 2021 för Norrtåg AB.pdf
RKM Bilaga 4.3 § 42 Bilaga 1b Missiv - Iakttagelser i 2021 års granskning av Norrtåg AB.pdf
RKM Bilaga 4.4 § 42 Bilaga 1d Handlingsplan granskning allmänna handlingar.pdf
RKM Bilaga 4.5 § 42 Bilaga 1c Grundläggande granskning år 2021.pdf
Närvarande: Annika Garpefjäll (Verksamhetsutvecklare/ekonomichef Norrtåg), Olle Tiderman (Teknisk chef Norrtåg),
Niclas Strandberg (VD Bussgods)

§ 44
Bussgods

Beslut
Niclas Strandberg

Ärendebeskrivning
VD Bussgods Niclas Strandberg informerade om verksamheten och dess utveckling samt genomförda riskanalyser där
särskilt betydligt högre drivmedelspriser med nödvändiga prishöjningar samt den akuta lokalfrågan i Kiruna kommun
beskrevs.
Direktionens beslut
Direktionen tackar för informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.
RKM Bilaga 5 § 43 Årsredovisning 2021 Bussgods i Norr AB.pdf
RKM Bilaga 5.1 § 43 Granskningrapport 2021 Bussgods.pdf
Närvarande: Niclas Strandberg (VD Bussgods), Anna Hövenmark (Revisor PWC), Bjarne Hald (Revisor PWC), Bo
Rehnberg (Revisor PWC)

§ 45
Trafikförsörjningsprogram

Beslut
Viktoria Mettävainio

Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikstrateg Viktoria Mettävainio informerade om att arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet är i sitt
slutskede. Ett flertal dialogmöten har hållits med tjänstemän och politiker i länet. Behovet av en förbättrad samordning
mellan trafikbolag i syfte att förenkla för resenären, och på så sätt attrahera fler att resa med kollektivtrafiken, är ett
område som har lyfts upp i samtliga dialoger.
Projektet ÅKERbär utgör ett underlag för Trafikförsörjningsprogrammet. Av den anledningen bör tidplanen för
Trafikförsörjningsprogrammet och ÅKERbär synkroniseras. Ett förslag till tidplan presenteras, i den framgår det att
förslaget är en remiss skickas ut 12 september och att remisstiden pågår till 15 november. Även förslaget till
remissinstanser presenteras.
Särskilt yttrande av Doris Messner:
I trafikförsörjningsprogrammet visas på sida 23, under rubriken Demografi, en karta över sjukhusen i länet, förutom för
Kiruna. Det föreligger alltså ett bristande underlag av hur trafikströmmarna påverkas av sjukhusens placering. Inom kort
skall ett nytt sjukhus att byggas i Kiruna med ett utökat antal specialiteter och därmed också ett ökat antal patienter och
ett ökat resande.
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att godkänna den föreslagna tidplanen för arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet.
Direktionen beslutar att Trafikförsörjningsprogrammet ska skickas ut på remiss så snart som möjligt med remisstiden till
den 30 november till de föreslagna remissinstanserna efter att föreslagna förändringar och kompletteringar är
omhändertagna.
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RKM Bilaga 3 § 41 Ärendebeskrivning Trafikförsörjningsprogram.pdf
RKM Bilaga 3.1 § 41 TFP Beslutsdokument - vision, mål och strategier.pdf
RKM Bilaga 3.2 § 41 Planeringsdokument - bakgrund och nuläge.pdf
Närvarande: Anna Hövenmark (Revisor PWC), Bjarne Hald (Revisor PWC), Bo Rehnberg (Revisor PWC)

§ 46
Revisionsrapport PWC

Beslut

Ärendebeskrivning
Revisorer PWC Bjarne Hald, Anna Hövenmark och Bo Rehnberg presenterade revisorernas redogörelse 2021.

Bjarne Hald, Anna
Hövenmark, Bo Rehnberg

Direktionens beslut
Direktion tackar revisorerna för informationen och beslutar att uppdra till myndighetschefen att säkerställa och
kvalitetssäkra rutiner enligt rapporterna.
Direktionen beslutar vidare att uppdra till myndighetschefen att skicka ut revisionsberättelsen, årsredovisningen samt
det missiv till RKMs medlemmar för beslut om ansvarsfrihet för direktionens ledamöter för verksamhets 2021.
RKM Bilaga 6 § 44 Ärendebeskrivning Revisionsrapport PWC.pdf
RKM Bilaga 6.1 § 44 Missiv till medlemmarna RKM 2021.pdf
RKM Bilaga 6.2 § 44 Revisionsrapport Grundläggande granskning 2021 RKM.pdf
RKM Bilaga 6.3 § 44 Skrivelse grundläggande granskning 2021 RKM - undertecknad.pdf
RKM Bilaga 6.4 § 44 Revisionsrapport Ägarstyrning o bolagens följsamhet till ägardirektiv RKM 2022.pdf
RKM Bilaga 6.5 § 44 Skrivelse Ägarstyrning o uppsikt RKM - undertecknad.pdf
RKM Bilaga 6.6 § 44 Revisionsrapport God ekonomisk hushållning 2021 RKM.pdf
RKM Bilaga 6.7 § 44 Revisionsberättelse RKM 2021 - undertecknad.pdf
RKM Bilaga 6.8 § 44 Revisorernas redogörelse RKM 2021.pdf
RKM Bilaga 6.9 § 44 Revisionssrapport ; granskning av årsredovisning RKM 2021.pdf
RKM Bilaga 6.10 § 44 Skrivelse Årsredovisning RKM 2021 - undertecknad.pdf
RKM Bilaga 6.11 § 44 Årsredovisning 2021 RKM.pdf
RKM Bilaga 6.12 § 44 Årsredovisning 2021 Bussgods.pdf
RKM Bilaga 6.13 § 44 Granskningrapport 2021 Bussgods.pdf
RKM Bilaga 6.14 § 44 Årsredovisning 2021 Länstrafiken.pdf
RKM Bilaga 6.15 § 44 Årsredovisning 2021 Norrtåg AB.pdf
RKM Bilaga 6.16 § 44 Revisionsberättelse Norrtåg AB 2021.pdf
RKM Bilaga 6.17 § 44 Granskningsrapport 2021 Norrtåg AB.pdf
RKM Bilaga 6.18 § 44 Grundläggande granskning 2021 Norrtåg AB.pdf
Närvarande: Anna Hövenmark (Revisor PWC), Bjarne Hald (Revisor PWC), Bo Rehnberg (Revisor PWC)

§ 47
Delårsrapport 1 RKM och prognos samt internkontrollplan

Beslut
Markus Vuopio

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Länstrafiken Markus Vuopio informerade om utfall per 2022-04-30 och helårsprognos 2022 för RKM.
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 1 per 2022-04-30.
Direktionen beslutar vidare att uppdra till myndighetschefen att fortsatt bevaka resultatutvecklingen och likviditeten i
kommunalförbundet samt det helägda dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB.
Direktionen tackar för informationen och beslutar att godkänna och fastställa RKM:s internkontrollplanen.
RKM Bilaga 7 § 45 Ärendebeskrivning RKM Delårsrapport 1.pdf
RKM Bilaga 7.1 § 45 Internkontrollplan RKM.pdf
RKM Bilaga 7.2 § 45 RKM Internkontrollplan 2022.pdf

§ 48
Delårsrapport 1 LTN och prognos samt internkontrollplan

Beslut
Markus Vuopio

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Länstrafiken Markus Vuopio informerade om utfall per 2022-04-30 och helårsprognos 2022 för
Länstrafiken samt internkontrollplan.
Direktionens beslut
Direktion beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 1 och Länstrafikens internkontrollplan per 2022-04-30.
Direktionen beslutar om att Länstrafikens styrelse vidtar åtgärder för att minska underskottet i bolaget senast den 25
oktober 2022.
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RKM Bilaga 8 § 46 Ärendebeskrivning Länstrafiken Delårsrapport 1.pdf
RKM Bilaga 8.1 § 46 Delårsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2022-04-30.pdf
RKM Bilaga 8.2 § 46 Internkontrollplan Länstrafiken 2022.pdf

§ 49
Budget 2023 RKM

Beslut
Markus Vuopio

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Länstrafiken Markus Vuopio presenterade budgetförslaget 2023-2025.
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att godkänna budgetförslag 2023-2025.
Direktionen beslutar att uppdra till myndighetschefen att på mötet i oktober presentera en komplett verksamhetsplan
2023-2025 för beslut.
Direktionen beslutar vidare att uppdra till ekonomichefen att inför mötet i oktober återkomma med förslag på finansiering
via kreditmarknaden alternativt lån från medlemmarna för investeringsbehov i RKM och Länstrafiken.
Direktionen tackar för informationen om budgetförslag för Länstrafiken och beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
RKM Bilaga 9 § 47 Ärendebeskrivning RKM Budget 2023-2025.pdf
RKM Bilaga 9.1 § 47 LTN Budget 2023-2025.pdf

§ 50
Upphandlingar och trafikplikt

Beslut
Malin Fältmark

Ärendebeskrivning
Trafikchef Länstrafiken Malin Fältmark informerade om vilka avtal på stomlinjer som löper ut i närtid och därmed behöver
arbetet med upphandlingar starta. De områden som är aktuella för upphandling och beslut om allmän trafikplikt är:
Arvidsjaur – Luleå, Luleå – Boden, Gällivare – Luleå, Kiruna – Haparanda och Pajala – Luleå.
Upphandlingen av dessa linjer/områden kommer att beakta den rapport och utredning som utgör projekt ÅKERbär.
Vidare delges information om upphandling Norrlandskusten där avtal tecknats med ny entreprenör på sträckan.
Särskilt yrkande inlämnades av Bodens kommun via Johan Gröhn den 15 juni kl 21.00.
Yrkanden besvarades av RKM på mötet och återges i protokollet enligt följande:
Yrkande: På andra sidan, tredje stycket i §48 Information upphandlingar och beslut om trafikplikt står det så här:
"...behöver ställning tas till förslaget om förändrad körväg för linje 21 (Arvidsjaur - Luleå), där förslaget är att inte gå via
Boden fortsättningsvis. Det leder till att ingen befintlig trafik finns mellan Älvsbyn och Boden framöver." Här är det viktigt
att man inte upphandlar linje 21 så att den bara trafikerar Älvsbyn - Luleå innan den nya linje 24 Älvsbyn - Boden som
föreslås i Åkerbär är på plats Vi yrkar linje 21 och 24 upphandlas samtidigt.
Svar: Älvsbyn-Boden ingår i huvudlinjenätet och föreslås få en utvecklad trafik som bl a möjliggör arbetspendling på ett
bättre sätt än idag. Förslaget innebär att linjen Arvidsjaur-Luleå dras direkt från Älvsbyn till Luleå, men med anslutningar
i Älvsbyn t/fr Boden.
Tomas Egmark lyfter vikten av att Älvsbyn ska vara med i beslutstexten.
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att godkänna trafikplikt av stomlinjer mellan följande orter Arvidsjaur - Luleå, Luleå – Boden,
Gällivare – Luleå, Kiruna – Haparanda och Pajala – Luleå och linje mellan Boden - Älvsbyn samt uppdrar därmed till
Länstrafiken att påbörja och genomföra upphandling av dessa.
Direktionen tackar för informationen gällande kommande upphandlingar med information om hur ÅKERbär kommer
beaktas och lägger den till handlingarna.
Direktionen beslutar också att upphandlingsmaterialet för ovan linjer och fastställda linjenummer beskrivs med
genomförda val i upphandlingarna vid nästkommande direktionsmöte.
Direktionen tackar för informationen gällande upphandling Norrlandskusten och lägger den till handlingarna.
RKM Bilaga 10 § 48 Info upphandlingar.pdf
RKM Bilaga 10.1 § 48 Linjeförteckning, kostnader, intäkter inför upphandling.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
017F84D4B7CE48FC8D0C0752F757D59C

§ 50.1

Beslut
Malin Fältmark

Yttrande från Bodens kommun avseende T23 och turtäthet tåg och buss
Ärendebeskrivning
Trafikchef Länstrafiken Malin Fältmark redogör för en beskrivning av förväntat utfall gällande reducerade turer på
sträckan Luleå – Boden i kombination med nedlagt pendeltåg.
Direktionens beslut
Direktionen tackar för informationen gällande turtäthet tåg och buss och lägger den till handlingarna.

§ 51
Deltagande prisrevideringsprojekt

Beslut
Mats Aspemo

Ärendebeskrivning
Myndighetschef Mats Aspemo informerade om att RKM har i uppgift (VEP) att se över priser under 2022. Västerbotten
handlar upp konsult, samordningsfördelar finns genom bl.a. projekt Snowracer. RKM, Länstrafiken och LLT avser delta i
projektet, finansieringsfrågan behöver beslutas.
Direktionens beslut
Direktionen beslutar deltagande i projektet och uppdrar till myndighetschefen att vid RKM direktionsmöte den 25 oktober
2022 presentera ett förslag till finansiering av projektet.

§ 52
Nästa sammanträde 2022-10-25

Anders Öberg

Nästa sammanträde sker enligt sammanträdesplanen 2022-10-25.

§ 53
Mötet avslutas

Anders Öberg

Ordförande Anders Öberg förklarade mötet avslutat.
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