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§174

Avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa (RUN/619/2020)
Sammanfattning
Norrlandsresan är ett biljettsamarbete som omfattar den
länsgränsöverskridande kollektivtrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och
Västernorrland. Justering av taxan görs årligen.
Historiskt har taxehöjningarna baserat sig på KPI, men KPI speglar inte kostnadsutvecklingen
i kollektivtrafiken på ett bra sätt. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i
Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län ville därför att Norrlandsresans
taxa räknas upp årligen med en indexkorg som bättre motsvarar kostnadsutvecklingen i
trafiken och att prisjusteringarna görs samtidigt som den inomlänsliga taxan justeras, vid
årsskiftet. Den indexkorg som föreslogs baserades på Arbetskraftsindex (AKI),
Konsumentprisindex (KPI), Bränsleprisindex (PPI) och Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI).
Med anledning av detta beslutade regionfullmäktige i november 2018, § 152, att:
1. Norrlandsresans taxa ska justeras vid årsskiftet med första justering 2020-01-01.
2. Justering ska ske årligen utifrån indexkorgen AKI 55 %, KPI 10%, PPI 15%, ITPI 20%,
med september 2018 som basmånad.
3. Om indexkorgens utveckling blir negativ ska Norrlandsresans taxa inte justeras nedåt.
4. Regionala kollektivtrafikmyndigheten ger Länstrafiken i Jämtlands län AB i uppdrag att
årligen genomföra justeringen av Norrlandsresans taxa.
Under 2020 har indexutvecklingen enligt beslutad indexkorg varit negativ. Region Norrbotten
har föreslagit att ägarregionerna gör ett avsteg från 2018 års beslut och höjer taxan inför 2021
enligt index november 2019 jämfört med november 2018, vilket motsvarar 2,1 % i höjning.
Såväl Västerbotten som Västernorrland har beslutat i linje med Norrbottens förslag. Motivet
är dels att möta det intäktstapp som Corona orsakar, dels att index under år 2020 varit väldigt
instabilt och speciellt.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen gör ett avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa
genom att vid årsskiftet 2021-01-01 genomföra prisjustering utifrån jämförelse av index
november 2019 istället för november 2020, avseende indexkorg AKI 55 %, KPI 10%, PPI 15
%, ITPI 20 %, med september 2018 som basmånad.
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Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen gör ett avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa
genom att vid årsskiftet 2021-01-01 genomföra prisjustering utifrån jämförelse av index
november 2019 istället för november 2020, avseende indexkorg AKI 55 %, KPI 10%, PPI 15
%, ITPI 20 %, med september 2018 som basmånad.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Avsteg från beslutad hanteringen av Norrlandsresans taxa
Regionfullmäktige § 152/2018 Ändringar i hanteringen av Norrlandsresans taxa
(RUN/451/2018)
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