
   2013-03-06 
 

1 

Protokoll till 

AU i kollektivtrafikmyndigheten 
Tid och plats 

6 februari 2013, kl.14:00-16.00, styrelserummet, Landstingshuset, Luleå 

Beslutande 

Kent Ögren (s)  

Hans Swedell (m)  

Agneta Granström (mp) 

Birgitta Persson (s)  

Britta Flinkfeldt Jansson (s)   

Tommy Nyström (s) 

Övriga närvarande 

Jens Sundström (fp) ersättare 

Kenneth Johansson, RKM 

 

Anita Lindfors, Kommunförbundet 

 

                                                          

1 Mötet öppnas 

Ordförande Kent Ögren öppnar sammanträdet. 

 

2 Val av sekreterare 
Till sekreterare utses Anita Lindfors. 

 

3 Val av justerare 
     Till justerare utses Hans Svedell. 

 

4 Dagordningen godkännes 
AU fastställer dagordningen med tillägg under övriga frågor avseende ett mail om flygbuss  

Piteå- Luleå Airport.  

 

5  Föregående protokoll 
 Föregående protokoll justeras med anmärkningen att Per-Arne Kerttu företräder centerpartiet         

 därefter godkänns föregående protokoll. 

                                  

6  Information från Norrtåg AB 
Olle Tiderman, Annika Garpenfjäll, Norrtåg AB samt Per Nyström, Botniatåg deltar.  

 

Olle Tiderman informerar om tågsituationen.  I dagsläget har man underskott på fordon pga.  

brister med tekniklösningar, älgpåkörningar och andra inkörningsproblem. Trafiken Umeå - 

Luleå körs nu med bussar och beräknas starta upp 11 mars. Det jobbas med ett antal processer 

mycket intensivt och krismedvetenheten hos alla inblandade parter är hög. Nu är toaletterna åt-

gärdade på tågen, en ventil som fanns under tåget har rättats till och omplacerats. Hjulen är 

fortfarande ett bekymmer och kommer inte bli klart rent tekniskt fullt ut i vinter.  

Organisationen trimmas för att kunna genomföra snabbare beslut, då många parter är inblanda-

de. De tittar också över bemanningen på serviceverkstaden samt svarvningen av tåghjul kan få 

en lösning i Luleå, förhandlingar pågår. Avisningskapaciteten i Norr och söder är under utred-

ning. 

 

Politikerna frågar hur man planerar för att vintersäkra tågen, förbereder man processer via 

Transitio och finns det risk att leverantörer går i konkurs. Olle Tiderman informerar att det pla-

neras för att köpa in extra tåg, fler avisningsanläggningar och ev. en verkstad i Luleå samt att 
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man för en bra dialog med leverantörer för att hitta lösningar. Informationen till kunderna ska 

förbättras. Alla fel dokumenteras och klassificeras, drygt 20% av köpesumman hålls inne och 

det finns en garantitid på två år för att lösa inkörningsproblemen för leverantörer. Det kommer 

att föras flera processer då olika leverantörer ansvarar för fordon och andra system. 

 

Avseende tågplaneprocessen T14 (dec 2013-dec2014) sker det inga större förändringar i trafi-

ken. Intressant i framtiden att få igång persontrafik på Haparandabanan och in i Finland. Gene-

rellt är ambitionen att långsiktigt förtäta med spårbunden trafik med koppling till samhällsut-

vecklingen och behov av arbetspendling. 

 

 AU beslutar  

 

 att lägga informationen till handlingarna.   

 

7 Myndighetschefen informerar 
Kenneth Johansson informerar att lokalfrågan för RKM är löst och att lokalen ligger i kors-

ningen Storgatan/Smedjegatan.  Förhoppningsvis kan AU mötena hållas där i framtiden. 

 

Till konferensen 28 februari ”Kollektivtrafik en självklar del i vardagen” är det drygt 60 st  

anmälda och anmälningstiden har inte gått ut. 

 

Avseende turistlinjen Kiruna-Riksgränsen  ”Karven” arbetar man för att hitta en lösning. Tidi-

gare har det gått tåg men i avtalet om persontågsförsöket saknas det 2,5 miljoner för driften. 

Det kan bli en busslösning som är ett billigare alternativ. Kontakt kommer att tas med Kiruna 

kommun och näringen. 

 

    AU beslutar  

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

8 Skrivelse från Hakkas socialdemokratiska förening   
Kenneth Johansson föredrar skrivelsen som inkommit med önskemål om flytt av  

busshållplats på E10 så att linje 10 ska gå genom Hakkas by. 
 

AU beslutar 

 

att uppdra till myndighetschefen att svara på skrivelsen samt delegera till Länstrafiken i  

Norrbotten att utreda frågan och se vilka möjligheter som finnas att tillmötesgå önskemål  

om ändring av linje 10. 

 

9   Beslut om sakattesträtt 

     AU beslutar  

 

    att utse Tomas Videtun och Charlotte Reinholdt som sakattestanter.  
    

10 Bokslut 2012 för myndigheten 

     Tomas Videtun, ekonomichef Länstrafiken i Norrbotten redogör för bokslutet för hela  

     koncernen och myndigheten. Ekonomin är god.      

 

     AU beslutar 

 

     att föreslå Direktionen att godkänna bokslut 2012. 
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11 Beslut om allmän trafikplikt 

     Två ansökningar om allmän trafikplikt har inkommit.  Kenneth Johansson redogör  

     för ärendet. Hemställan om allmän trafikplikt i Gällivare kommun avser  

     linje 423 Ullatti-Hakkas, linje 424 Gällivare-Dokkas-Hakkas samt linje 425  

     Nattavaara – Hakkas. 
 

     Hemställan om allmän trafikplikt i Kiruna kommun avser linje 502 Kurravaara – Kiruna 

     och linje 503 Lainio - Vittangi 

  

     AU beslutar 

 

     att föreslå  Direktionen besluta om allmän trafikplikt på föreslagna linjer i Gällivare  

     respektive Kiruna kommun.      

 

12 Anställning av myndighetschef 

     Ordförande informerar om uppdraget att anställa en myndighetschef. Annonsering  

     har skett via dagstidningar och rekryteringsföretaget Cesab har köpts in för att sköta    

     hela rekryteringsprocessen. 21 st ansökningar inkom och sedan har gallringsfaser skett  

     och slutligen har anställningsintervjuer genomförts med tre personer. Enighet kring  

     förslaget om den mest lämplige som myndighetschef resulterade i Kenneth Johansson.      

     Kenneth Johansson har varit förordnad from. 2012-03-01 tom 2013-03-31.  

     Förslaget är att han anställs formellt som myndighetschef from 2013-04-01.  

      

    AU beslutar  

 

    att uppdra till ordförande att slutföra anställningen av Kenneth Johansson som  

    myndighetschef samt ansvara för processen kring anställningen. 
 

13 Förslag att ta fram underlag avseende gemensamma taxor och produkter i Norrland 
      Kenneth Johansson informerar att diskussioner pågått länge i länsbolagen om en  

      harmonisering av taxor och produkter i de fyra nordliga länen. Förslaget är att ta fram ett  

      underlag avseende detta och därför föreslås att myndigheterna upphandlar en konsult.  

      Västernorrlands myndighetschef ska samordna detta 

 

      Arbetsutskottet beslutar 

 

      att uppdra till myndighetschefen att tillsammans med Västerbotten, Västernorrland och  

      Jämtland tillsätta en utredning som belyser möjligheterna till en gemensam taxa och ett      

      gemensamt produktutbud i Norrland.   

 

      att förfrågningsunderlaget och de ekonomiska ramarna ska godkännas av samtliga myndig-     

      hetschefer innan en utredning eventuellt kan påbörjas. 

 

att i första hand genomlysa våra egna produkter och taxor hur vi ska ha det innan vi   

tar gemensamma beslut med övriga län. 

       
14  Norrtåg T14 - stråkmöten 

       Kenneth Johansson informerar om att på förmiddan har Norrtåg AB genomfört möte med    

       tjänstemän med liknande information som getts till myndigheten idag om utvecklingsmöjlig- 

       heter. En fråga som lyftes var att utreda mer spårbunden pendling Boden-Luleå.  

       Persontrafiken på Haparandabanan diskuterades även som en stor möjlighet. 
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       AU beslutar 

        

       att lägga informationen till handlingarna. 

 

15  Övriga frågor 

       Ett mail har inkommit från en privatperson om flygbussar mellan Piteå och Luleå Airport. 

             

            AU beslutar  

 

        att lägga mailet till handlingarna utan åtgärd samt informera Piteå kommun att om de ser ett  

            behov att i så fall ta upp det i deras trafikplan. 

     

       

            Ordförande avslutar mötet. 

         

                                                                      
             

            Kent Ögren            Hans Svedell 

      Ordförande            Justerare 

 

 

 
 

       Anita Lindfors 

 Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


