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RUN/1082/2015
Revidering av mål i Regionalt trafikförsörjningsprogram
2016-2020

Ärendebeskrivning
Det nu gällande trafikförsörjningsprogrammet antogs av regionfullmäktige 201604-11—12, §59. Programmet utarbetades under 2015, och mål för trafikens
utveckling är satta för åren 2016, 2018 och 2020.
I kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) 2 kap 8 § framgår att Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov
uppdateras.
Målen och utfallet för 2016 följdes upp vid regionala utvecklingsnämndens
sammanträde i september 2017, § 126. Utifrån utfallet för såväl 2016 som 2017
föreslås att ett antal av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet
revideras. Anledning till att målen behöver revideras är flera. Mål om
självfinansieringsgrad är satt innan den felaktiga fördelningen mellan
Norrlandslänen upptäcktes, vilket innebär att självfinansieringsgraden är lägre än
vad som angivits och antagits. Mål som är satta utifrån värden i kundbarometern
KOLBAR har fått förändrade värden på grund av att mätmetoden har förändrats.
Miljömålet formulerat som minskade nettoutsläpp av CO2 har med råge uppfyllts,
tack vare att fordonen körs på HVO i större utsträckning än vad som tidigare
antagits.
Ärendet behandlades av regionala utvecklingsnämnden den 16 oktober 2018, § 161,
nämnden beslutade då att återremittera ärendet med följande motivering:
”Regionen måste ha en målsättning att Länstrafiken ska ha så hög
självfinansieringsgrad som möjligt. Om de mål som finns i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet inte nås kan inte lösningen vara att ta bort målet.
Målet bör istället revideras. ”
Trafikförsörjningsprogram ska ha mål för verksamheten – den regionala
kollektivtrafiken. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur bolaget bedriver
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verksamheten. Förslaget är att målet utgår ur Trafikförsörjningsprogrammet och
läggs till i ägardirektivet.
Utskottet för infrastruktur behandlade ärendet den 26 oktober 2018, § 41, och
utifrån utskottets beslut har justeringar gjorts i beslutsunderlaget. Reviderade mål
sätts för år 2020.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Reviderat Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020 antas.
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