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§1

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning
Enligt reglemente för utskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöterna.

Beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
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§2

Diskussion kring utskottets roll och arbetssätt
Sammanfattning
Utskotts för kollektivtrafikfrågors första sammanträde inleds med en diskussion kring
utskottets roll och arbetssätt. Utgångspunkt för diskussionen är det uppdrag utskottet har
enligt Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022
(RS/2343/2016):
"Utskottet har som uppgift att inom kollektivtrafikområdet arbeta med:
 Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
 framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
 inspel till regionala utvecklingsnämndens arbete med planering och uppföljning, i
synnerhet nämndens verksamhetsplan, samt
 bevaka att uppdraget som Regional kollektivtrafikmyndighet fullföljs.
Utskottet ska vara referensgrupp i upphandlingsfrågor inom kollektivtrafikområdet.
En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med är de strategier och
övergripande mål som finns fastställda i regionplanen och nämndens verksamhetsplaner."
Utskottets ledamöter för en diskussion kring arbetssätt och att detta är något som kommer att
behöva utvecklas med tiden. Ledamöterna är eniga om att utskottets uppdrag, ansvar och
rollbeskrivning behöver komma från nämnden, och att nämnden som helhet behöver vara
eniga om gränsdragningen mellan vad som ska hanteras i utskottet och vad som ska hanteras i
nämnden. Utskottet diskuterar även beslutsmandat och det faktum att nämnden i dagsläget
valt att inte delegera några beslut till utskottet.
Ordförande framför att han ser att utskottets roll är att driva det strategiska arbetet utifrån den
inriktning som fastställs i trafikförsörjningsprogrammet. Utskottet ska också vara beredande i
de ärenden inom kollektivtrafikområdet som ska beslutas i nämnden alternativt i
regionfullmäktige. Utskottet har också möjlighet att bli mer insatta i de
upphandlingsprocesser som rör kollektivtrafiken.
Ledamöterna är eniga om att frågan om utskottets roll och uppdrag bör diskuteras vidare vid
nämndens fördjupningsdag den 14 oktober. Som underlag bör de uppföljningsrapporter som
gjordes för tidigare utskott under förra mandatperioden skickas med.
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Beslut
Utskottets roll och uppdrag tas upp för vidare diskussion vid regionala utvecklingsnämndens
fördjupningsdag om kollektivtrafik den 14 oktober.
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§3

Informations- och diskussionsärenden (RUN/522/2020)
Sammanfattning
Marie Nordmark, områdeschef Kollektivtrafik, inleder med att ge en kort beskrivning av vad
regionens uppdrag som Regional Kollektivtrafikmyndighet (RKM) innebär, och hur man
arbetar med dessa frågor inom område Kollektivtrafik.
Utskottet får en uppdatering av det ekonomiska läget och de osäkerheter som finns kopplade
till Corona. Prognosen som lämnades i delårsbokslutet är på minus 20 miljoner.
Underskottet bygger i stort på det stora intäktstapp som varit sedan Coronautbrottet - det rör
sig om ungefär 2 miljoner kronor per månad sedan slutet på mars. Norrtåg har också tappat i
intäkter, liksom Vy och Stadstrafiken. Regionen kommer att ansöka om ersättning för
intäktstapp mars-juni från Trafikverket och det statliga stödet (ansökan baseras på
mellanskillnaden 2020 mot 2019). Stödet ska fördelas ut utifrån behov, och uppfattningen är
att det stöd som utlovats förmodligen inte räcker för att täcka det tapp som finns nationellt. Vi
kan därför inte räkna med att få full täckning för våra intäktstapp. För perioden juni-december
finns inga löften om ersättning från statligt håll, men Svensk Kollektivtrafik arbetar med
påverkansarbete i frågan.
Östersundslänken. Marie ger en kort introduktion kring planerna för ombyggnad av
Östersunds centrum och hur det påverkar kollektivtrafiken och resandet inom samt till och
från staden. Henrik Strömberg och Erik Sjaunja, område Kollektivtrafik, presenterar hur
arbetet kring detta kommer att läggas upp framåt - bland annat nämns kommande möten
med Östersunds kommun och trafikföretagen. Utskottet får även ta del av tidplanen för
den fortsatta processen. Kollektivtrafiken har inte varit tillräckligt inblandade hittills och
måste nu försöka hinna ikapp. Henrik och Erik går igenom de ingångsvärden som finns med i
arbetet; Samhällets behov av kollektivtrafik, Resenärens behov samt Kollektivtrafikens
behov. Erik går även igenom de möjliga trafiklösningar som presenterats i olika utredningar
under de senare åren. Dessa diskuteras, bland annat utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och
utifrån utformningen av hållplatser.
Erik går igenom processen för den nya Trafikförsörjningsprogrammet (RUN/287/2019).
Programmet är ute på remiss just nu med sista svarsdag 16 oktober. En samrådskonferens är
planerad till hösten, men datum är inte satt ännu. Programmet ska fastställas av
regionfullmäktige i februari 2021. Erik går igenom övergripande vision och mål så som de är
formulerade i remissversionen, samt strategier och prioriterade åtgärder.
Erik presenterar det arbete som pågår kring nytt biljett- och betalsystem. En förstudie
(samverkansprojekt) har genomförts med norrlandslänen, och de prioriteringar och politiska
ambitioner som varit styrande för förstudiearbetet gås igenom. Olika alternativ och vägar
framåt har studerats och rangordnats inom projektet. Länen arbetar även med ett gemensamt
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yttrande över betänkandet av Utredningen om ett nationellt biljettsystem i hela Sverige
(SOU 2020:25). Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag om hur behovet av
ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige kan tillgodoses. Region Jämtland
Härjedalens yttrande kommer att behandlas av regionala utvecklingsnämnden i oktober
(RUN/483/2020).
Marie går igenom en flerårsplan utifrån gällande trafikavtal och de kommande
upphandlingar som kommer att aktualiseras utifrån dessa, samt lyfter en del frågeställningar
som kommer att bli aktuella utifrån detta. Utskottet diskuterar även kort hur organisationen
ser ut kring trafikupphandlingar idag och de planer som finns för att utveckla detta framåt.
Marie avslutar informationen med att ge en kort lägesbild över organisationen och hur
övergången från bolag till förvaltning fortskrider. Det finns även planer på en kommande
omorganisation inom regionstaben och inrättandet av en regiongemensam Reseservice, och
utifrån det förs diskussioner om att flytta över verksamhet från område Kollektivtrafik.
Utredning pågår fortfarande.
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§4

Utskottet för kollektivtrafikfrågors sammanträdestider 2021
(RUN/17/2020)
Sammanfattning
Enligt punkt 4.4 och punkt 5.1.4 i regionala utvecklingsnämndens reglemente ska nämnden
och dess utskott för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.
Ett förslag till sammanträdestider 2021 för regionala utvecklingsnämnden och dess utskott för
kollektivtrafikfrågor har upprättats. I förslaget har kommunallagens (2017:725) föreskrifter
om den ekonomiska förvaltningen beaktats samt andra viktiga hålltider i Region Jämtland
Härjedalens planerings- och uppföljningsprocess. En samordning med regionfullmäktige,
regionstyrelse och övriga nämnder har också gjorts i syfte att skapa en väl fungerande
ärendehanteringsprocess. Hänsyn har även tagits till SKL:s och Norra
Sjukvårdsregionförbundets sammanträdestider. Regionfullmäktige fastställde sina
sammanträdesdatum vid fullmäktiges möte den 17 juni, § 57, och regionstyrelsens datum
fastställdes den 26 maj, § 86. Regionstyrelsen har även planerat in en gemensam budgetdag
för regionstyrelsen och nämnderna den 9 juni. Regionala utvecklingsnämndens
sammanträdesdatum fastställdes den 9 juni, § 72.
Då utskottet övertagit en del av de uppgifter som tidigare hanterats av bolagsstyrelsen för
Länstrafiken i Jämtlands län AB har utskottets sammanträdesplan baserats på tidigare års
sammanträdesplanering för bolagets styrelse. Vid två tillfällen föreslås även att länets
kommunstyrelseordföringar bjuds in till gemensam dialog kring kollektivtrafiken i länet.

Förslag till beslut
1. Följande sammanträdesdagar fastställs för utskottet för kollektivtrafikfrågor 2021:
18 februari
15 april
27 maj
23 september
28 oktober
9 december
2. Länets kommuner bjuds in till gemensam dialog om kollektivtrafiken i samband med
sammanträdet i februari och i september.
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Beslut
1. Följande sammanträdesdagar fastställs för utskottet för kollektivtrafikfrågor 2021:
18 februari
15 april
27 maj
23 september
28 oktober
9 december
2. Länets kommuner bjuds in till gemensam dialog om kollektivtrafiken i samband med
sammanträdet i februari och i september.

Expedieras till
Regional utvecklingsdirektör
Områdeschef Kollektivtrafik
Regionstabschef
Sekretariatet
Länets kommuner

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Utskottet för kollektivtrafikfrågors sammanträdestider 2021
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