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Ändringar i hanteringen av Norrlandsresans taxa.

Norrlandsresan är ett biljettsamarbete som omfattar den länsgränsöverskridande
kollektivtrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.
Justering av taxan har hittills gjorts årligen under augusti månad och den årliga
justeringen har enligt myndighetsbeslut i alla fyra länen följt konsumentprisindex (KPI).
Utvecklingen för KPI har de senaste åren varit blygsam och speglar inte den
kostnadsutveckling som trafikkostnaderna har haft. Utvecklingen för KPI har de senaste
åren legat runt 1–2 %. De trafikavtal vi alla tecknar med trafikföretagen följer en
indexkorg som ska spegla den faktiska kostnadsutvecklingen i den trafik som ett
specifikt avtal avser. Utvecklingen där har legat runt 2-4 %.
Detta riskerar att få till följd att självfinansieringsgraden sjunker till en icke
tillfredställande nivå där finansiärer till länens kollektivtrafik tvingas till större
underskottstäckning.
Justeringen som årligen skett under sommaren är också olycklig, då alla fyra län justerar
sina inomlänsliga taxor vid årsskiftet. Upplevelsen för resenärerna är att vi justerar
taxorna flera gånger per år.
Förslag till beslut:
Mot denna bakgrund föreslår myndighetscheferna i de fyra norrlandslänen följande
ändringar i hanteringen av Norrlandresans taxa:
-

Justering ska ske vid årsskiftet, med första justering 2020-01-01
Justering ska årligen ske utifrån följande indexkorg med september 2018 som
basmånad:
Index
AKI –
arbetskraftsindex
KPI konsumentprisindex
PPI/Bränsle
ITPI – inhemska
tillgångar
Total indexkorg
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-

Om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan
nedåt inte göras
Myndigheten ger Länstrafikbolaget eller den egna organisationen i uppdrag att
årligen genomföra justeringen enligt ovan

Förslag till beslut:
Att styrelsen beslutar enligt ovanstående förslag och hemställer till ägarna att fastställa de
föreslagna ändringarna i hantering av Norrlandresans taxa.
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