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Reservation 
 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
ersättare § 85 § 

  

Ledamöter (7) 
Erik Bergkvist S 1    

Anders Ågren M 1    
Hans Lindberg S 1    
Lilly Bäcklund S 1    
Maria Marklund  S 1    
Tomas Mörtsell C 1 X   
Nicke Grahn L 1    
 
Patrik Nilsson S     
Janet Ågren S     
Karin Malmfjord S     
Janeth Lundberg S     
Andreas Löwenhöök M     
Ewa-May Karlsson C     
Hans-Inge Smetana KD     
Övriga närvarande 
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 84-85 
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 84-85 
Rachel Nygren, kanslichef, §§ 84-85 
Heidi Thörnberg, kollektivtrafikchef, §§ 84-85 
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§ 84 
Fastställande av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet fastställer föredragningslistan.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har att fastställa föredragningslistan och besluta om eventuella förändringar.  
____ 
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§ 85  
Gratis kollektivtrafik under sommarlovet 
Dnr: 18RKTM0028 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet uppdrar till kollektivtrafikmyndighetens organisation genomföra avgiftsfri 
kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet 2018 (18:e juni – 19:e augusti) med 
inriktning att det omfattar ett länsövergripande resande i den regionala kollektivtrafiken 
samt stadstrafiken i Skellefteå och Umeå, med undantag av tåg.  
 
• Den regionala kollektivtrafiken innefattar även anropsstyrd trafik, i Västerbotten så kallad 

Ringbil med undantag av förbindelsen till färjetrafiken mot Vasa och särskilt anordnade 
så kallade marktransporter för anslutning till vissa flyglinjer. 

• De ungdomar som omfattas är enligt regeringens beslut samt alla ungdomar som är födda 
mellan 2000 och 2005. 

• Avgiftsfritt resande under sommarlovet omfattar även de ungdomar som på grund av att 
de inte kan åka kollektivtrafik har färdtjänst, med undantag av riksfärdtjänst, vilket 
innebär att ingen egenavgift ska erläggas under perioden ovan.  

• Detta beslut omfattar sommarlovet 2018 och kollektivtrafik-myndigheten återkommer 
inför nästa sommar för förnyat ställningstagande 

 
Ärendebeskrivning 
I huvudsak är regeringens förslag att låta skolungdomar åka kostnadsfritt med 
kollektivtrafiken under sommarloven positivt. Om alla i målgruppen ska kunna nyttja 
erbjudandet måste ungdomarna få möjlighet att åka inom hela länet, dvs över 
kommungränserna och inte enbart vara hänvisad till den egna kommunen. Till denna 
möjlighet bedöms bidraget vara för lågt, beräknat per ungdom i Västerbotten. Bra för orter 
som har mycket kollektivtrafik och man vill hänvisa ungdomar till att använda  den, men 
fungerar inte i mindre kommuner som har väldigt lite trafik under sommarlovet. Stödet 
gäller för resa i allmän kollektivtrafik vilket innebär att målgruppen kan använda den s.k. 
anropsstyrda trafiken som dock i Västerbottens kommuner är kraftigt begränsad även på 
sommaren, i förhållande till ordinarie linjetrafik under icke skollov. 
 
Eleverna blir behandlade på olika sätt beroende på var de bor i länet. Om man skulle vilja 
behandla eleverna på lika grunder skulle det kräva omorganiseringen av trafiken, nya 
upphandlingar mm. Detta är mycket kostnadskrävande för kommunerna, trots bidraget. 
Den enklaste hanteringen skulle vara att låta alla ungdomar, som avses i förslaget, åka gratis 
i den regionala kollektivtrafiken under sommarlovet mot uppvisande av legitimation för 
fastställande av ålder. Det är dock inte genomförbart för regionala tågresor då gällande 
överenskommelse betyder att operatören ska ersättas för varje resa, då måste resan vara 
viserad för att ett underlag för fakturering ska skapas. 
 
Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och 
som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskola, 
specialskolan eller gymnasieskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig 
till de elever som lämnar årskurs 10.  
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SKL:s jurist inom området rekommenderar att ett inriktningsbeslut tas i nämnden. Dvs 
ett preliminärt beslut om att uppdra till förvaltningen att göra förberedande åtgärder 
och att budget för dessa åtgärder finns. I ett sådant beslut kan man ange att det finns 
tillräckliga indikationer på att stödet kommer att gå att söka och att man avser att göra 
det, men att det förutsätter att förberedelser vidtas. 
 
Kollektivtrafiktrafikutskottets behandling av ärendet 
Under sammanträdets behandling av ärendet inkommer ett pressmeddelande om att 
regeringsbeslut fattats om förordning om att skolungdomar från årskurs 6-9 i 
grundskolan och 1-2 i gymnasiet får möjlighet till fri kollektivtrafik under 
sommarlovet, samt att Trafikverket kommer att administrera utbetalningen. 
Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med 
övriga berörda parter i länet avgöra tid och omfattning samt vad som i respektive län 
ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik.  
 
Kollektivtrafikutskottet är överens om att överlämna ärendet till Förbundsstyrelsen 
utan eget ställningstagande med anledning av att direktiv för uttolkning inkommit för 
sent för att bereda ett förslag till Förbundsstyrelsen. Ärendet bereds vidare inför 
Förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsstyrelsens behandling av ärendet  
Tjänsteskrivelsens förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutar uppdra till 
kollektivtrafikmyndighetens organisation genomföra gratis kollektivtrafik för 
ungdomar under sommarlovet 2018 (18 maj-19 augusti). Detta med inriktning att det 
omfattar ett länsövergripande resande i den regionala kollektivtrafiknen med undantag 
av tåg. Den regionala kollektivtrafiken innefattar även avropstyrd trafik, i Västerbotten 
så kallad ringbil. De ungdomar som omfattas är enligt regeringens beslut samt alla 
ungdomar som inför sommarlovet 2018 är födda mellan år 2000-2005. Avgiftsfritt 
resande under sommarlovet innefattar även de ungdomar som, på grund av att de inte 
kan åka kollektivtrafik, har färdtjänst med undantag av riksfärdtjänst.  
 
Filip Palukka (V) yrkar bifall till förslaget.  
 
Lennart Holmlund (S) Peder Westerberg (L) och Hans Lindberg (S) yrkar återremiss 
till arbetsutskottet.  
 
Carina Sundbom (C) yrkar avslag till förslaget.  
 
Orföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska 
avgöras senare.  
Omröstning begärs.  
Följande beslutsgång godkänns: 
Nej- ärendet ska avgöras idag   
Ja- ärendet ska avgöras senare.  
Med 17-jaröster mot 5-nejröster finner ordföranden att ärendet ska avgöras senare.  
  

Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

  
ProSale Signing Referensnummer: 552586



   PROTOKOLL  7 (7) 
 Sammanträdesdatum  Sammanträdesdatum 
  Arbetsutskottet    2018-05-30 
 
   

Carina Sundbom (C), Ewa-May Karlsson (C) och Filip Palukka (V), Rikard 
Lädhekorpi (V) och Lennart Arvidsson (V) reserverar sig mot beslutet till fördel för 
eget yrkande. 
 
Förbundsstyrelsens beslut  
Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet. Förbundsstyrelsen ger 
arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet.   
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Tomas Mörtsell (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-05-21 
Förbundsstyrelsens protokoll 2018-05-08, § 45 
Tjänsteskrivelse 2018-05-07  
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-04-26, § 23  
Tjänsteskrivelse gratis kollektivtrafik under sommarlovet 
Antaget yttrande på remiss – Förslag till förordning om stöd för att främja fri 
kollektivtrafik för ungdomar under lov. 
______ 
Beslutsexpediering 
Heidi Thörnberg 
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