Initiativärende
Umeå den 23 maj 2022

Avbryt utredning om serviceresor i egen regi
Inom Region Västerbotten pågår ett uppdrag hos Länstrafiken i Västerbotten AB om att
utreda möjligheten att bedriva serviceresor i egen regi. Från Moderaternas sida motsätter vi
oss att Region Västerbotten ska konkurrera ut taxinäringen i länet.
Västerbottens geografi och befolkningsunderlag ser olika ut beroende på vilket område i
länet man tittar på. Att då ställa exakt samma krav i områden med färre invånare blir inte
likvärdigt och rättvist då basnäringen taxi riskerar att försvinna och slås ut. Det finns helt
enkelt inte samma volym av resor totalt i inlandet jämfört med kusten.
Omvärldsläget är svårt att bedöma givet kriget i Ukraina, inflation, priser på drivmedel och
liknande. Då är det viktigt att ställa relevanta krav i stället för kostnadsdrivande i en
upphandling, och inte skärpa kraven för att i nästa läge kunna säga att anbuden som svarar
på frågorna i upphandlingen blev för höga.
När den politiska majoriteten valde att överta ambulansverksamheten i egen regi så blev
resultatet kraftigt ökade kostnader samtidigt som företag i inlandet inte längre hade
verksamhet kvar. Detta rimmar illa med att kunna ge förutsättningar för tillväxt, jobb och
service i hela länet. Konsekvenserna för det lokala näringslivet om Region Västerbotten ska
ta över serviceresorna och i praktiken starta taxiverksamhet i egen regi blir tuffa och
kommer att drabba utvecklingen i hela länet.
Med anledning av detta kräver Moderaterna att utredningen om att överta serviceresor i
egen regi avbryts. Näringslivet i länet måste få rimliga förutsättningar och inte bli
utkonkurrerat av offentlig sektor.
Moderaterna föreslår därför
att Regionala Utvecklingsnämnden beslutar att avbryta utredningen om att ta över
serviceresor i egen regi.
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