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Beslut fattat per capsulam 2022-08-01
mån 01 augusti 2022, 12:00 - 16:00
Per capsulam

Deltagare
Styrelsemedlemmar
Robert Bernhardsson (Ordinarie ledamot), Tommy Nilsson (Ordinarie ledamot), Anders Öberg (Ordförande), Helena Öhlund (Ordinarie ledamot),
Kenneth Backgård (Ordinarie ledamot), Christer Bergdahl (Ordinarie ledamot), Elisabeth Bramfeldt Lestander (Ordinarie ledamot),
Birgitta Larsson (Ordinarie ledamot), Fredrik Hansson (Ordinarie ledamot)

Övriga deltagare
Mats Aspemo (Myndighetschef), Iana Svanberg (Sekreterare RKM)

Mötesprotokoll
§ 52
Beslut per capsulam - snabbare avveckling av Boden-pendeln

Beslut

Ärendebeskrivning
På uppdrag av ordförande Anders Öberg och myndighetschef Mats Aspemo skickades underlaget till ordinarie
ledamöter i RKM:s arbetsutskott, där det önskades att de godkänner förslaget till beslut med ett ok (per capsulam) med
vändande mail till Iana Svanberg.
Frågan togs tidigare upp på Länstrafikens styrelsemöte 2022-06-30, som informationspunkt.
Utdrag ur e-post:
Norrtåg önskar snabbare avveckling av Bodenpendeln än tidigare beslutat med avveckling start T23, dec -22. Fördelar
enligt Norrtåg är att undvika tomkörningar med tåg vilket binder arbetsresurser hos Norrtåg. Vissa besparingar kan
göras vilka ännu inte är kalkylerade av Norrtåg samt att större reserver avseende fordon uppnås. Uppgradering av
reservkapacitet i Notviken ges i och med detta. En planerad avveckling tar mellan 1-2 månader. Norrtåg kan därför inte
idag exakt säga när trafik upphör. Norrtåg önskar mandat att upprätta plan för snabb avveckling avseende personal och
kommunikation till resenärer m.m. Besparing för Norrbotten är inte kalkylerad, bedömning av Norrtåg är att besparing
görs.
Förslag till beslut: RKM arbetsutskott beslutar att ge Norrtåg mandat att snabbavveckla Bodenpendeln och uppdrar
vidare till Norrtåg att kommunicera avvecklingsplanen, den ekonomiska besparingen samt andra konsekvenser av
avvecklingen till myndighetschefen RKM. RKM AU förutsätter vidare att Norrtåg informerar resenärerna på ett bra sätt.
Arbetsutskottet har godkänt beslutsförslaget enligt ovan. Se bifogad e-post.
AU Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge Norrtåg mandat att snabbavveckla Bodenpendeln och uppdrar vidare till Norrtåg att
kommunicera avvecklingsplanen, den ekonomiska besparingen samt andra konsekvenser av avvecklingen till
myndighetschefen RKM. Arbetsutskottet förutsätter vidare att Norrtåg informerar resenärerna på ett bra sätt.
AU, Beslut per capsulam - Boden pendeln, underlag samt förslag till beslut via e-post.pdf
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