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Initiativärende - Avbryt utredning om serviceresor i egen regi
RUN 283-2022
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden fattade 2022-05-25 beslut om att regionala
utvecklingsförvaltningen skulle bereda initiativärende från Moderaterna om att avbryta utredningen
om serviceresor i egen regi.
Förvaltningen kan i beredningen av initiativärendet konstatera att utredningen av serviceresor i
egen regi har slutförts av Länstrafiken och överlämnats till Region Västerbotten 2022-06-03. Under
utredningstiden har förnyad upphandling av serviceresor genomförts och tilldelningsbeslut fattats
202205-31utifrån inkomna anbud.
Länstrafiken rekommenderar i utredningen, med kännedom om de priser som låg till grund för
tilldelningsbeslutet 2022-05-31 att inga motiv fanns att rekommendera verksamhet i egen regi.
Denna rekommendation byggde på de beräkningar av kostnader för drift i egen regi som
genomförts under utredningsarbetet.
Länstrafiken konstaterar i utredningen att drift i egen regi skulle påverka taxibranschen i betydande
omfattning, men hur stor denna påverkan skulle vara, varierar beroende på vilken service som
finns på orten idag.
I utredningen konstateras även att den regionala kollektivtrafikmyndigheten har ett ansvar enligt
kollektivtrafiklagen att verka för en god taxiförsörjning, vilket gör att drift i egen regi bör ske som en
sista utväg.
Utredningen rekommenderar att beräkningar och analyser av de slag som gjorts i
utredningsarbetet bör genomföras inför varje kommande upphandling av serviceresor för att ge
beslutsfattare goda underlag om vad den alternativa kostnaden i förhållande till upphandling är.
Utifrån att utredningen är genomförd och överlämnad 2022-06-03 så finner förvaltningen att det
inte går att avbryta utredningen. Förvaltningen konstaterar att flera av de aspekter som lyfts fram i
initiativärendet även belyses i utredningen och att rekommendationen från Länstrafiken är att egen
regi är att betrakta som en sista utväg.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar avslå initiativärendet om att avbryta utredningen om
serviceresor i egen regi då utredningen redan är slutförd och överlämnad till Region Västerbotten.
Bedömda resultat och konsekvenser
Inga konsekvenser
Resurser och finansiering
Inga konsekvenser
Jämställdhet
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Inga konsekvenser
Beredningsansvariga
Beredningsansvarig är strateg vid regionala kollektivtrafikmyndigheten
Beslutsunderlag
Inga underlag bifogas
Beslutet expedieras till
Regionala kollektivtrafikmyndigheten

