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Dnr 11.620‐53

Yttrande angående bildande av regional kollektivtrafik‐
myndighet
Bilagor:
Förbundsordning
Samarbetsavtal
Reglemente för förbundsdirektionen
Reglemente för revisorerna
Kriterier för fördelning av kostnadsansvar

Ärendebeskrivning
En politisk styrgrupp har arbetat med frågan om bildande av en regional
kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län. Den politiska styrgruppen har
bestått av Kent Ögren (s), Agneta Granström (mp) och Jens Sundström (fp)
från landstinget och Peter Roslund (s), Tommy Nyström (s) och Yvonne
Stålnacke (s) från kommunerna.
Eftersom enighet inte kunde uppnås kring förslaget om att landstinget skulle
utgöra kollektivtrafikmyndighet måste myndigheten enligt kollektivtrafik‐
lagen organiseras i form av ett kommunalförbund, med länets samtliga
kommuner och landstinget. Nuvarande finansieringsmodell kommer att
tillämpas.
Fullmäktige i varje kommun och i landstinget ska besluta om bildande av
myndigheten senast i december. Samtliga kommuner och landstinget måste
fatta samstämmiga beslut.
Val av ledamot och ersättare till förbundets direktion ska ske i respektive
medlems fullmäktige och valbar är endast den som är ledamot eller ersättare i
medlems fullmäktige
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Stadsbyggnadskontoret har följande kommentar till förslaget.
Vi anser att förslaget till förbundsordning och samarbetsavtal i allt väsentligt
stämmer överens med de synpunkter vi tidigare framfört från Luleå kom‐
muns sida under arbetets gång. Vi ser det som värdefullt att den nuvarande
finansieringsmodellen kan fortsätta att tillämpas. Vi anser att modellen med
politiskt och kostnadsmässigt ansvar för inomkommunala linjer är bra för alla
kommuner för att få engagemang, känna ansvar och säkra kompetens på lokal
nivå.
Vi har inga kommentarer till övriga bilagor till förbundsordningen.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför kommunstyrelsen besluta att rekom‐
mendera kommunfullmäktige besluta i enlighet med det utskickade förslaget
att godkänna förbundsordning med tillhörande samarbetsavtal och bilagor för
kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till kollektiv‐
trafikmyndigheten till nominellt värde
att säga upp gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB i
samband med överlåtelsen av aktierna per den 31 december 2011
att välja en ledamot samt ersättare för perioden 2012‐01‐01 till 2014‐12‐31till
kommunalförbundets direktion.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Arbets‐ och personalutskottets föreslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐

i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____

Yrkanden
Karl Petersen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt nominerar
Yvonne Stålnacke (S) till ledamot i direktionen.
Nina Berggård (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt nominerar
Anders Josefsson (M) till ersättare i direktionen.
Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

godkänna förbundsordning med tillhörande samarbetsavtal och
bilagor för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektiv‐
trafikmyndighet

‐

överlåta kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till
kollektivtrafikmyndigheten till nominellt värde

‐

säga upp gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB i
samband med överlåtelsen av aktierna per den 31 december 2011

‐

välja Yvonne Stålnacke (S) till ledamot samt Anders Josefsson (M) till
ersättare i direktionen för perioden 2012‐01‐01 till 2014‐12‐31.

_____

Beslutsexpediering
Stadsbyggnadskontoret, Länstrafiken i Norrbotten AB, Landstinget,
Anita Lindfors Kommunförbundet Norrbotten
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