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Sammanfattning
Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) är behörig myndighet beträffande
frågor om kollektivtrafik och biljettpriser i länet. Länstrafiken är utförare och genomför
det som kollektivtrafikmyndigheten beslutat. En kommun kan begära avgiftsfrihet för
ungdomar och erbjuda sig att finansiera det, beslut behöver dock fattas av den
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Skellefteå kommun har, i skrivelse till regionen, meddelat att de har som målsättning
att erbjuda avgiftsfri buss till ungdomar i gymnasieåldern och har därför upprättat ett
förslag till ekonomisk modell för detta. Kommunen vill med detta beslut beställa
nödvändiga åtgärder hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt föreslår att
myndigheten godkänner ekonomisk modell framtagen av Skellefteå kommun.
Eftersom regionfullmäktige beslutat om avgiftsnivåer för Regionala
kollektivtrafikmyndigheten behöver fullmäktige fatta beslut i detta ärende då det är ett
avsteg från avgiftsbeslutet.
Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019, § 240, berett ärendet och
till regionstyrelsens sammanträde har en konsekvensanalys tagits fram över vad det
skulle innebära om fler kommuner inför avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet framkommer att sista lydelsen i förslag till
beslut från regionala utvecklingsnämnden "Beslutet är möjligt att tillämpa på andra
kommuner i Västerbotten." ska utgå.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med
följande förutsättningar:
Införandet sker med start höstterminen 2020
Begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska
gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå
Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken
Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för
ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB
Enkelbiljettspriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten
Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut
så att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med
följande förutsättningar:
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Införandet sker med start höstterminen 2020
Begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska
gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå
Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken
Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för
ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB
Enkelbiljettspriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten
Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut
så att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla
Beslutsunderlag
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