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Sammanfattning

Inför regionbildningen 2019 så påbörjades arbetet med att se över hur
kollektivtrafiken skulle organiseras och finansieras. Beslut om en
övergångslösning med organisering inom Region Västerbotten men med
oförändrad finansieringsmodell fattades.
Arbetet med en långsiktig modell för organisering och finansiering fortsatte,
vilket i februari 2019 resultera i att konsensus nåddes kring att delskatteväxla
de gemensamma kostnaderna och att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten fortsatt organiseras hos Region Västerbotten.
I samband med att beslut fattades om delskatteväxling och organisation
fattade regionfullmäktige även beslut om att Västerbottensmodellen skulle
utvärderas av Region Västerbotten och kommunerna gemensamt.
Utvärderingen av Västerbottensmodellen har genomförts dels genom
framtagande av ett kunskapsunderlag, inhämtande av inspel och synpunkter
från kommunerna och Region Västerbotten utifrån kunskapsunderlaget.
Primärkommunala beredningen önskade, vid redovisning av
kunskapsunderlag och inkomna synpunkter i februari 2020, att en gemensam
hearing skulle genomföras. Hearingen genomfördes 2021-01-13 och
resulterade i att konsensus uppnåddes avseende att:
Utvärderingen av Västerbottensmodellen är slutförd genom genomförandet
av hearingen









Västerbottensmodellen förändras inte
En enkel och tydlig dokumentation som beskriver
Västerbottensmodellen per 2021 tas fram som rapport till
regionfullmäktige
Dokumentationen ska innehålla en beskrivning av
Västerbottensmodellen samt de tre överenskommelser som idag
finns utöver Västerbottensmodellen
Dokumentationen av Västerbottensmodellen till Regionfullmäktige
sänds även ut till länets kommuner
Dokumentationen redovisas i Primärkommunala beredningen
Regionfullmäktiges beslut fastställer Västerbottensmodellen 2021
såsom underlag för beställaransvar och finansiering för allmän
kollektivtrafik i Västerbotten.
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Regionala utvecklingsnämndens har vid sammanträdet den 17 februari 2021,
§ 35, föreslagit att regionfullmäktige fastställer organisation och finansiering
av kollektivtrafiken enligt förslag Västerbottensmodellen 2021.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Organisation och finansiering av kollektivtrafiken fastställs enligt förslag
Västerbottensmodellen 2021.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Organisation och finansiering av kollektivtrafiken fastställs enligt förslag
Västerbottensmodellen 2021.
Beslutsunderlag
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