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 Datum 

2017-08-29  
Diarienr 

 

  
  

Camilla Norberg, 070-231 83 20   

   

 

Beslutsuppföljning  

Ärende Beslut Möte Ansvarig Status Tidsplan 

Politik      

Direktion      

 att ett extrainsatt 

förbundsdirektionssammanträde kommer att 

hållas 22 september 2017 för fastställande av 

budget 2018. 

Dir 03-17 

2017-03-31 

Lars Olof Olsson,  

Camilla Norberg 

  

 att förbundsdirektionens sammanträde i 

oktober flyttas till 26 oktober 2017. 

Dir 10-17 

2017-03-31 

Lars Olof Olsson, 

Camilla Norberg 

  

Revison      

 
att uppdra till myndighetschef att upprätta 

handlingsplan för revisionsrapport 

Grundläggande granskning revisionsrapport 

Dir 19-17 

2017-06-14 

Camilla 

Fahlander 

 Redovisning 

förbundsdirek-
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2016, 

 

att uppdra till myndighetschef att upprätta 

handlingsplan för revisionsrapport 

Granskning av årsredovisning 2016, 

 

att uppdra till myndighetschef att 

återredovisa upprättade handlingsplaner vid 

förbundsdirektionens sammanträde 26 

oktober 2017. 

 

tionens 

sammanträde 

2017-10-26 

Styrdokument      

 att anta förslaget på ändringar i 

förbundsordning för 

Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län enligt bilaga 1, 

att överlämna förslaget på ändringar i 

förbundsordning för 

Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län enligt bilaga 1 till 

kommunalförbundets medlemmar för 

fastställande. 

 

 

Dir 25-16 

2016-10-21 

Hans Fälldin   
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 att anta förslaget på ändringar i 

reglemente för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län, 

att överlämna förslaget på ändringar i 

reglemente för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län till 

kommunalförbundets medlemmar för 

fastställande. 

Dir 26-16 

2016-10-21 

Hans Fälldin   

 att anta förslaget på ändringar i 

reglemente för revisorerna, 

att överlämna förslaget på ändringar i 

reglemente för revisorerna till 

kommunalförbundets medlemmar för 

fastställande. 

 

Dir 27-16 

2016-10-21 

   

Administration      

Policys      

 
att godkänna upphandlingspolicyn. 

att ändra under punkt fyra att 

upphandlingspolicyn ska revideras 

Dir 19-16 

2016-06-17 

Camilla Fahlander   
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minst en gång per mandatperiod. 

 

Krishanteringsplan att fastställa förslaget till risk och 

sårbarhetsanalys enligt bilaga 1. 

 

Dir 26-17 

2017-06-14 

Hans Fälldin   

Internkontroll      

Internkontroll 2017 
att utföra interkontroll 2017 på att 

anställningsavtal och 

befattningsbeskrivningar finns 

upprättade på all anställd personal som 

överensstämmer med intagen 

organisation, 

 

att utföra internkontroll 2017 på hur 

myndigheten genomför uppföljning av 

trafikavtal för linjelagd busstrafik och 

för anropsstyrd kollektivtrafik, samt 

 

att uppdra till myndighetschefen att 

återredovisa resultatet av internkontroll-

punkterna 2017 till 

förbundsdirektionens första 

sammanträde 2018. 

Dir 32-16 

2016-10-

21 

Camilla Fahlander Återredovisning av internkontroll för 

2017 till förbundsdirektionens första 

sammanträde 2018. 

 

Biljettkontroll 
att tilläggsavgiftens storlek är 1200 

kronor även vid direktbetalning vid 

kontrolltillfället. 

Dir 33-16 

2016-10-21 

Hans Fälldin   
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Ekonomi      

      

Trafik 

Biljettsamverkan 

 att vid trafiks inträdande, bedriven av 

annan part än Din Tur och Norrtåg AB, 

ska myndighetschefen inleda dialog 

kring biljettsamverkan, 

att uppdra åt myndighetschefen att se 

över avtal för biljettsamverkan med 

övriga trafikföretag eller 

kollektivtrafikmyndigheter som 

bedriver kollektivtrafik i 

Västernorrlands län, 

att uppdra åt myndighetschefen att föra 

dialog med SJ och återkomma till 

direktionen med förslag. 

 

Dir 16-17 

2017-03-31 

Camilla Fahlander   

Trafikförändringar 
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Avtalsuppföljning      

      

Upphandling  

      

Tågtrafik      

Utvecklingsprojekt 

      

Strategi 

Taxor 

 att ej för tillfället införa Privatkort 

gällande som betalmedel för resor 

inom Västernorrlands län enligt 

tidigare beslut (dir 15/00005), 

att uppdra till myndighetschefen att 

utreda möjligheterna att skapa en 

betallösning, 

Dir 18-16 

2016-06-17 

Camilla Fahlander   
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att uppdra till myndighetschefen att 

återkomma om och när det finns 

förutsättningar att införa Privatkortet 

som betalmedel för resor inom 

Västernorrlands län. 

 

 
att fastställa priset på det föreslagna 

ungdomskortet i Örnsköldsvik till 850 

kronor per månad under förutsättning 

att Örnsköldsviks kommunfullmäktige 

tar beslut den 20 juni, 

att priset gäller för varje registrerat 

ungdomskort. 

 

Dir 13-16 

2016-06-17 

Hans Fälldin, 

Pernilla Löfstrand 
  

Långtidsplan      

 
     

Regional 

trafikförsörjnings-

program 

     

 
att godkänna remissutkast till Regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2030, samt 

att remissutkastet skickas till 

organisationer enligt Bilaga 2 och att 

remissvar ska inkommit till 

kommunalförbundet senast 15 oktober 

Dir 22-17 

2017-06-14 

HansFälldin 

Erik Hedlund 

 Remissvar ska ha 

inkommit till 

kommunalför-

bundet senast 15 

oktober 2017 
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2017. 

Bolag 

Bussgods 
att fastställa att Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 

län köper 25 procent av aktierna för 

Bussgods Västerbotten AB (under 

namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten 

till en kostnad av 102 250 kr,  

att fastställa att köpeskillingen på 

102 250 kr för 25 procent av aktierna i 

Bussgods Västerbotten AB regleras 

genom försäljningsvärdet från Bussgods 

Västernorrland AB, 

att fastställa att Bussgods i Västerbotten AB 

(under namnändring) förvärvar Bussgods i 

Västernorrland AB och Bussgods i 

Norrbotten AB, 

att fastställa att Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 

län tillskjuter ett aktieägartillskott till 

Bussgods i Västerbotten AB (under 

namnändring) om 1 000 000 kr,  

att fastställa att aktieägartillskottet 

regleras genom försäljningsvärdet från 

Bussgods Västernorrland AB, 

att fastställa att Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 

Dir 24-17 

2017-06-14 

Camilla Fahlander   
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län ingår ett borgensåtagande avseende 

checkräkningskredit på 2 500 000 kr för 

Bussgods i Västerbotten AB (under 

namnändring), 

att ställa sig bakom bolagsordning för 

Bussgods Västerbotten AB (under 

namnändring),  

att ställa sig bakom ägardirektiv för 

Bussgods Västerbotten AB (under 

namnändring),  

att ställa sig bakom aktieägaravtal för 

Bussgods Västerbotten AB (under 

namnändring), 

att utse myndighetschef Camilla Fahlander 

och trafikchef Erik Hedlund till ledamöter i 

styrelsen för Bussgods Västerbotten AB 

(under namnändring), 

att utse Lars Olof Olsson till stämmoombud 

för stämman i Bussgods Västerbotten AB 

(under namnändring), 

att ovanstående beslut gäller om 

erforderliga beslut tas i alla instanser, hos 

kommunalförbundets medlemmar samt i de 

nordliga länen. 

 

Bussgods 
att medlemmarna i kommunalförbundet 

genom sina representanter i 

förbundsdirektionen godkänner förvärvet 

Dir 11-17 

2017-03-31 

Camilla Fahlander   
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av 52,9 % av aktieinnehavet i Bussgods 

Västernorrland AB till ett värde av 1 745 

463 kronor, 

att förvärvet regleras genom ett 

koncernbidrag från Bussgods 

Västernorrland AB till 

Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län, 

att paragrafen direktjusteras, 

att beslutet ska delges medlemmarna. 

Bussgods att förbundsdirektionen ställer sig 

positiv till utredningens förslag och är 

beredd att förvärva 25 % av aktierna i 

det blivande gemensamma bolaget 

Bussgods Norr AB (eller ett liknande 

namn som godkänns av Bolagsverket), 

att Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län som blivande ägare 

är beredd att tillskjuta ytterligare 

aktiekapital till det nya 

bussgodsbolaget, eftersom bolagets 

verksamhet kommer att kräva det. Hur 

stort belopp som behövs kommer 

utredas av extern revisor. 

Dir 28-16 

2016-10-21 

Camilla Fahlander   

 



Delegationsbeslut

Typ av ärende Inkommen Avslutad Avsändare/Sökande Handläggare Beslut
Färdtjänsthandläggning Förvaras hos färdtjänsthandläggaren

FT 2017-05-11 2017-06-15 " AC Bifall

FT 2017-05-16 2017-05-18 " AC Bifall

FT 2017-05-16 2017-07-18 " TN Bifall

FT 2017-05-23 2017-05-23 " AC Bifall

Förl FT 2017-05-30 2017-05-30 " AC Bifall

Utökad FT (ans via telefon) 2017-05-30 2017-05-30 " AC Bifall

Förl FT 2017-05-30 2017-05-30 " AC Bifall

RF Svall 2017-05-30 2017-05-30 " AC Bifall

RF Hemsön 2017-05-30 2017-06-01 " AC Bifall

RF gen. Brunflo och Stöde 2017-06-01 2017-07-06 " TN Bifall

Ledsagare 2017-06-08 2017-06-08 " TN Avslag

FT 2017-06-08 2017-06-08 " TN Bifall

FT 2017-06-08 2017-08-03 " AC Bifall

RF Hemgården 2017-06-08 2017-06-08 " TN Bifall

RF Ramsjö 2017-06-08 2017-06-08 " TN Bifall

FT 2017-06-08 2017-06-08 " TN Bifall

FT 2017-06-08 2017-06-15 " AC Bifall

FT+LU 2017-06-13 2017-06-15 " AC Bifall

RF gen till Svall kommun 2017-06-13 2017-06-15 " AC Bifall

Förl FT via tel 2017-06-15 2017-06-15 " AC Bifall

FT 2017-06-15 2017-06-15 " AC Bifall

RF gen Svall 2017-06-15 2017-06-22 " TN Avslag

RF Ösund 2017-06-15 2017-06-22 " TN Avslag

FT+LU 2017-06-22 2017-06-29 " AC Bifall

RF Sundsvall 2017-06-22 2017-06-27 " AC Bifall

RF gen Sundsvall 2017-06-27 2017-06-27 " AC Avslag

Förl FT (ans via telefon) 2017-06-27 2017-06-27 " AC Bifall

FT 2017-06-29 2017-08-01 " AC Bifall

Förl FT (ans via telefon) 2017-06-29 2017-06-29 " AC Bifall

RF Indal 2017-06-29 2017-06-29 " AC Bifall

FT 2017-07-05 2017-08-03 " AC Bifall



Ändr i befint. tillstånd 2017-07-06 2017-07-06 " TN Bifall

RF Sundsvall 2017-07-11 2017-07-11 " TN Bifall

RF Orsa 2017-07-11 2017-07-18 " TN Avslag

FT+LU 2017-07-11 2017-07-11 " TN Bifall

RF Matfors 2017-07-11 2017-07-11 " TN Bifall

RF Sundsvall generell 2017-07-11 2017-07-11 " TN Bifall

RF Björklinge 2017-07-11 2017-07-14 " TN Bifall

FT+LU 2017-07-14 2017-07-18 " TN Bifall

Förl. FT 2017-07-14 2017-07-18 " TN Bifall

Ändr i befint. tillstånd 2017-07-20 2017-07-20 " TN Bifall

RF Alnö 2017-07-25 2017-08-10 " AC Bifall Tåg

RF gen Sundsvalls kommun 2017-08-01 2017-08-03 " AC Bifall

FT 2017-08-01 2017-08-17 " TN Bifall

FT 2017-08-03 2017-08-03 " AC Bifall

Förl FT 2017-08-15 2017-08-15 " TN Bifall

FT 2017-08-17 2017-08-24 " AC Bifall

Förl FT 2017-08-17 2017-08-24 " AC Bifall

FT 2017-08-29 2017-08-29 " TN Bifall

FT 2017-08-29 2017-08-29 " TN Bifall

RF Mellansjö 2017-08-31 2017-08-29 " TN Bifall

FT 2017-08-31 2017-08-31 TN Bifall

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande
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Camilla Norberg 
070-231 83 20 

Datum 

2017-09-07  
Diarienr 

 

 

 

Typ av handling Avsändare Datum Diarienummer Ankomstdatum 

Dom Sollefteå Taxi ./. KTM överprövning av avtals giltighet Förvaltningsrätten i Härnösand 2017-05-29 17/00130-8 2017-05-30 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i KTM samt Bussgods Bror Wallström 2017-05-31 14/00378-24 2017-06-01 

Protokollsutdrag gällande Beslut inför bildandet av en gemensam 

bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen 

Ånge Kommunstyrelse 2017-05-23 16/00533-7 2017-06-01 

Protokollsutdrag gällande Beslut inför bildandet av en gemensam 

bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen 

Sollefteå Kommunfullmäktige 2017-05-29 16/00533-8 2017-06-07 

Protokollsutdrag att bevilja Elin Nilsson avsägelse som ledamot i 

KTM 

Sundsvalls Kommunfullmäktige 2017-05-29 14/00378-25 2017-06-08 

Protokollsutdrag upphandling av sjukresor i taxi i Sollefteå 

kommun 

Landstinget Västernorrland 

Regionstyrelsen 

2017-05-09 17/00294-1 2017-06-08 

Protokollsutdrag Bildande av en gemensam bussgodsorganisation 

i de fyra nordliga länen 

Örnsköldsviks Kommunfullmäktige 2017-05-29 16/00533-10 2017-06-09 
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Överklagande Förvaltningsrätten i Härnösands dom 2017-05-29 Advokatfirman Roger Hagman AB 2017-06-13 17/00130-9 2017-06-13 

Protokollsutdrag Handläggning och tillståndsgivning av färdtjänst 

och riksfärdtjänst 

Timrå Kommunfullmäktige 2017-06-12 17/00300-1 2017-06-14 

Protokollsutdrag Bildande av ny bussgodsorganisation i de fyra 

nordligaste länen 

Timrå Kommunfullmäktige 2017-06-12 16/00533-11 2017-06-14 

Protokollsutdrag Årsredovisning 2016 

Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Timrå Kommunfullmäktige 2017-06-12 17/00190-10 2017-06-15 

Tjänsteskrivelse Subventionerad Kollektivtrafik i Härnösands 

kommun 

Härnösands kommun 2017-06-12 17/00305-1 2017-06-19 

Protokoll nr 135 AB Transitio 2017-04-20 17/00131-3 2017-06-16 

Protokollsutdrag Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för 

Kollektivtrafikmyndigheten 

Ånge Kommunfullmäktige 2017-06-12 17/00190-11 2017-06-19 

Protokollsutdrag Bussgods i Norr AB. Förslag till aktieägaravtal Region Västerbotten, 

förbundsfullmäktige 

2017-05-31 17/00307-1 2017-06-19 

Protokoll årsstämma Samtrans i Västernorrland AB 2017-06-26 17/00304-2 2017-06-26 

Komplettering av bilagor till revisionsberättelsen Kommunalförbundets revisorer 2017-06-28 17/00190-12 2017-06-29 

Protokollsutdrag Beslut inför bildandet av en gemensam 

bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen 

Härnösands Kommunfullmäktige 2017-06-19 16/00533-12 2017-06-29 
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Protokoll ägarråd Norrtåg AB Region Jämtland Härjedalen 2017-04-24 17/00210-2 2017-06-30 

Protokollsutdrag Ansvarsfrihet 2016 – Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 

Sollefteå Kommunfullmäktige 2017-06-26 17/00190-13 2017-07-03 

Protokollsutdrag Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Sundsvalls Kommunfullmäktige 2017-06-26 17/00190-14 2017-07-05 

Protokoll vid ordinarie årsstämma AB Transitio 2017-06-15 17/00129-2 2017-07-05 

Sundsvalls kommuns antagna trafikförsörjningsprogram för 

färdtjänst och riksfärdtjänst 

Sundsvalls kommun 2017-07-24 17/00066-5 2017-08-01 

Val av representant i utformningen av samverkansavtalet från 

Timrå kommun blir Ingrid Hassel 

Timrå kommun 2017-08-02 17/00324-3 2017-08-02 

Val av representant i utformningen av samverkansavtalet från 

Örnsköldsviks kommun blir Mikael Kristiansson, Kjell Yngvér 

och Peter Zakrisson 

Örnsköldsviks kommun 2017-08-24 17/00324-4 2017-08-24 

Val av representant i utformningen av samverkansavtalet från 

Ånge kommun blir Charlotta Kristow 

Ånge kommun 2017-08-22 17/00324-5 2017-08-29 

Uppdaterat Konsortialavtal Norrtåg AB Norrtåg AB 2017-08-22 17/00298-2 2017-08-29 

Protokollsutdrag val av ersättare Leif Eriksson som ersättare 

istället för Eva Halling som avsagt sig platsen. 

Sollefteå kommun 2017-08-28 14/00378-26 2017-08-31 

Beslut Högsta Förvaltningsdomstolen Sollefteå Taxi ./: KTM 

gällande prövningstillstånd 

Högsta Förvaltningsdomstolen 2017-09-04 17/00130-10 2017-09-06 
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Protokollsutdrag avsägelse från Bror Wallström och val av ny 

ledamot Magnus Melin (L) 

Örnsköldsviks kommunfullmäktige 2017-06-19 14/00378-27 2017-09-07 
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Inledning 

Sveriges kollektivtrafik har utvecklats kraftigt under de senaste åren. Den nya kollektivtrafiklagen 

innebär en regionalisering av kollektivtrafiken. Politisk beslutade trafikförsörjningsprogram utgör 

grunden för kollektivtrafikmyndigheternas verksamhet.  

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har beslutat om nya mål för 

kollektivtrafiken i länet, Hållbarhet, Resenär, Tillväxt och Medarbetare är målområden för framtiden. 

De nya målen utgör grunden för det nya trafikförsörjningsprogram som kommer att antas i slutet av 

2017. Budget 2018 utgår ifrån de nya målen och det kommande trafikförsörjningsprogrammet. 

Att investera i kollektivtrafik är att investera i samhällsnytta då det skapas möjligheter för människor 

att pendla till arbete, utbildning fritidsaktiviteter och service. Kollektivtrafik vidgar 

arbetsmarknadsregionerna och gör det lättare för företag och organisationer att rekrytera. Dessutom 

minskar klimatutsläppen. Svensk Kollektivtrafik publicerade nyligen en rapport som tydligt visar att 

kollektivtrafik skapar betydligt mer nytta än de ca 14 miljarder kronor som investeras inom sektorn 

årligen. 

Investeringarna i regional tågtrafik och trafikavtal har varit höga. Många kommuner och landsting 

har ekonomiska utmaningar som innebär att vi kontinuerligt måste sträva efter ökad 

resurseffektivitet. Att genom externa medel finansiera delar av de utvecklingsbehov som finns är 

prioriterat. Under perioden 2017-2020 har kommunalförbundet ett stort åtagande och engagemang i 

projektet Koll 2020. Koll 2020 är ett gemensamt länsövergripande projekt som syftar till att öka 

tillgängligheten och attraktiviteten i kollektivtrafiken. Åtgärderna omfattar kommunikation, ny 

teknik, förbättrad infrastruktur och nya sätt att bedriva kollektivtrafik. Projektet bedrivs under tre år 

och har beviljats medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

I Västernorrland pågår en utveckling mot ökade subventioner i kollektivtrafiken. I Sundsvall och 

Örnsköldsvik har starkt rabatterade produkter eller helt avgiftsfritt resande införts. Härnösand 

planerar för liknande satsningar. Subventioner ökar resandet men också skattesubventionsgraden för 

kollektivtrafiken.  

I resultatbudgeten ser vi att medlemsbidraget ökar med 51,0 mnkr mellan 2017 till 2018. Störst 

påverkan har de kommunala biljettsubventionerna som bidrar till att intäkterna minskar med 24,5 

mnkr. Utöver indexuppräkningar på närmare 13 mnkr bedömer vi att de föreslagna åtgärderna 

innebär en ökad kostnad om ca 4 mnkr. Åtgärderna är framtagna i dialog med medlemmarnas och 

trafikföretagens tjänstemän. Vi kan se att kostnaderna för sjukresor fortsätter öka. Det beror 

framförallt på längre och fler resor. Budgeterade kostnader för sjukresor förstärks med ca 8 mnkr 

inför 2018. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och 

inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att 

kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Med nya målsättningar och ett framtidsorienterat trafikförsörjningsprogram ser jag goda 

utvecklingsmöjligheter för kommunalförbundet och kollektivtrafiken i Västernorrland. 

 

Camilla Fahlander 

Myndighetschef 
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Omvärldsanalys  

Finansiering 

Kostnaderna för kollektivtrafik är höga men enligt en rapport av Svensk Kollektivtrafik så bidrar 

kollektivtrafiken till samhällsnytta för betydligt mer än de 14 miljarder som investeras varje år. 

Nyttan ligger i att kollektivtrafik på ett kraftfullt sätt skapar bättre tillgänglighet för stora delar av 

befolkningen. Detta innebär positiva effekter för arbetsmarknaden med ökade möjligheter till 

kompetensförsörjning och rekrytering. Kollektivtrafiken är enligt rapporten även ett verktyg för att 

nå mål om grundläggande möjligheter för människor att mötas, handla och arbeta på jämlika villkor 

oavsett var man bor. Kollektivtrafik är ett kraftfullt verktyg för att bygga ett hållbart och 

välintegrerat samhälle med effektivt bostadsbyggande och attraktiva stadsmiljöer. 

Regeringen föreslår en översyn av regelverket för kollektivtrafik. Direktivet pekar på vikten av att 

analysera kollektivtrafiklagens effekter på resenärerna, samhällets kollektivtrafikplanering och 

kostnaderna för kollektivtrafiken. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över systemet för 

kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredaren ska analysera om större 

samhällsförändringar, som påverkar kostnaderna för kommuner och landsting, i tillräckligt hög grad 

fångas upp i det nuvarande systemet. Kostnadsutjämningen består av tretton delmodeller, varav en 

avser kollektivtrafik. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.  

I augusti 2016 startade Norrtåg AB ett tioårigt trafikavtal med en ny operatör. Avtalet är en 

tjänstekoncession där operatören står risken och äger intäkterna. Det har fördelen att den 

kostnadsmassa som finansieras av de regionala parterna blir relativt förutsägbar under 

avtalsperioden.  Det pågår för närvarande en förhandling om stärkt fortsatt statlig finansiering och 

Norrtåg AB har fått positiva besked för innevarande år. Om den statliga finansieringen minskar 

måste kommunalförbundet och Region Västernorrland skjuta till ytterligare medel alternativt anpassa 

Norrtågs verksamhet. Ökad kostnad för tågtrafik riskerar att påverka möjligheten att finansiera den 

regionala busstrafiken. 

Signalsystemet ERTMS med dess investeringar och uppdateringar kommer att kosta Norrtåg flera 

100 miljoner innan det är infört i hela landet. Företrädare för den regionala tågtrafiken har till 

Trafikverket, Näringsdepartementet och Trafikutskottet framfört att de anser att Sverige precis om 

Danmark ska ta ett större statligt ansvar för utvecklingskostnaderna för systemet. För att underlägga 

införandet av ERTMS föreslås att Trafikverket ska utreda möjligheterna att medfinansiera nödvändig 

ombordutrustning som tillägg till befintliga EU-bidrag. 

Västernorrland är ett av de län i Sverige som har störst skattesubvention för kollektivtrafik. Samtidigt 

pågår en utveckling mot ökade subventioner av biljettpriser. Sundsvall och Örnsköldsvik har kraftiga 

subventioner för pensionärer och unga. I Härnösand finns planer på att införa rabatterat eller helt 

avgiftsfritt resande. Det kommer sannolikt att leda till ökat resande men också 

skattesubventionsgraden och kostnaderna för kollektivtrafiken. 

Koll 2020 är ett gemensamt länsövergripande projekt som syftar till att öka tillgängligheten och 

attraktiviteten i kollektivtrafiken. Åtgärderna omfattar kommunikation, ny teknik, förbättrad 

infrastruktur och nya sätt att bedriva kollektivtrafik. Projektet bedrivs under tre år och har beviljats 

medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Regionalisering  

I ett tilläggsdirektiv till Indelningskommittén ska kommittén analysera för vilka myndigheter en 

geografisk samordning är relevant och komma med förslag på hur en samordnad regional indelning 

för dessa bör se ut. Kommittén förväntas komma med förslag om Trafikverkets regionala indelning. 

Dessutom kommer landstingens nuvarande samverkan inom olika verksamhetsområden bland annat 

kollektivtrafik. Uppdraget ska slutredovisas i februari 2018.  

Regionombildningen i norra Sverige avbröts under 2016 men ambitionen om ökad samverkan i norr 

lever vidare. Det gör den bland annat genom Norrtåg AB som ger möjligheter till resenärsanpassad 

kollektivtrafik och skapar förutsättningar för en väl utvecklad regional kollektivtrafik.  
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Förbättrad samverkan bör också ske med angränsande län söderut för att underlätta för resenärerna 

och på sikt öka resandet. Det finns en naturlig arbetsmarknadsregion mellan Sundsvall och norra 

Hälsingland som kan stärkas genom biljettsamverkan och välutvecklade förbindelser.  

Samverkan med andra parter är långsiktigt förpliktigande och binder resurser enligt de 

överenskommelser som görs. Under 2017 förväntas Västernorrland sluta ett avtal med Gävleborg om 

ersättning för X-trafiks trafikering i länet. 

Infrastruktur 

I infrastrukturpropositionen föreslår regeringen att den totala ekonomiska ramen ska höjas med 107,5 

miljarder kronor för planperioden 2018-2029. Järnvägsunderhållet förstärks med 40 miljarder och 

ska ske tidigt under perioden. Vägunderhållet höjs med 11 miljarder och fördelas jämt under hela 

perioden. Regeringen belyser särskilt ökat fokus på åtgärder som underlättar för kollektivtrafik, gång 

och cykel som något som bör rymmas inom ramarna samt har behov av att stärkas upp. Investeringar 

på de höghastighetsbanor i södra Sverige som diskuterats kommer att ske i den takt 

investeringsutrymme finns.  

 

I Trafikverkets förslag till nationellplan för transportsystemet 2018-2029 framgår att 

Norrbottniabanan mellan Umeå och Skellefteå planeras för byggstart i början av planperioden. Första 

etappen blir mellan och Umeå och Dåva. De föreslagna investeringarna av dubbelspår på 

Ostkustbanan uppgår till drygt 6 miljarder med fokus på Sundsvall-Dingersjö och Gävle-Kringlan. 

Utöver nämnda satsningar planeras för en upprustning av Ådalsbanan i syfte att stärka 

godstransporterna. De investeringar som föreslås av Trafikverket är viktiga men tyvärr återstår 

många satsningar i Västernorrland för att vi tillfullo ska kunna utnyttja tågets möjligheter.  

Utbyggnad av infrastruktur medför stora kostnader för samhället. Samtidigt leder infrastruktur-

investeringar till bättre tillgänglighet och ökade fastighetsvärden. I en proposition föreslår regeringen 

ändringar i plan- och bygglagen och i lagen om vissa kommunala befogenheter. Syftet är att göra det 

möjligt att återföra delar av den värdeökning för fastigheter som uppstår till följd av investeringar i 

transportinfrastruktur.  

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att se över hur järnvägsunderhållet ska organiseras och 

presentera åtgärder för att återigen förstaliga underhållet. Trafikverket anser att det finns behov av en 

gemensam kompetensförsörjningsstrategi för branschen. 

Trafikanalys ska kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet 

för personer med funktionsnedsättningar. Hindren ska kartläggas ur ett hela-resan perspektiv vilket 

innebär att gångmiljö, hållplatser, trafiksystem, fordon och service kommer att belysas. Vi är många 

huvudmän som delar på ansvaret och åtgärderna måste samverka på ett sätt som påverkar 

tillgänglighetens alla aspekter. Tillsammans med Trafikverket planerar vi för en fortsatt upprustning 

av bytespunkter och hållplatser.  

Inom Projekt Mittstråket ryms satsningar på en snabbare järnväg mellan Sundsvall och Trondheim. 

Vilket kan leda till kortare restider och ökat resande på sträckan. Särskilt viktigt för Sundsvall är ett 

möjligt stationsläge i Vattjom/Matfors. En sådan satsning skulle kunna leda till ett ökad utbud och 

nya resmöjligheter. 

Digitalisering 

Kombinerad mobilitet är ett begrepp som används allt mer. Det bygger på en tanke om att mobilitet 

är en tjänst som kan köpas och inte kräver att man äger en egen bil. Människors resande kan 

innehålla en mängd olika transportslag, kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, hyrbil, taxi mm. Olika 

trender i samhället förväntas driva på utvecklingen av kombinerad mobilitet. Som exempel kan 

urbanisering, bostadsbrist, trängsel, miljöproblem, digitalisering och delningsekonomi nämnas. 

Genom Samtrafiken är kommunalförbundet delaktig i denna utveckling. Swedish Mobility Program 

är det branschgemensamma projekt vars syfte är att förbereda svensk kollektivtrafik för framtiden 

inom detta område. 
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Digitalisering är en viktig påverkansfaktor för kollektivtrafiken som skapar nya möjligheter främst 

för biljetthantering och kommunikation. Vi planerar för att samtliga produkter ska finnas i Din Turs 

app, vilket leder till ett minskat behov av försäljningsställen samtidigt som tillgängligheten ökar. Vi 

kommer att installera optiska läsare på våra bussar för att möjliggöra denna utveckling. Vi planerar 

för att realtidsinformation finns i Din Turs app 2018.  

Din Turs hemsida behöver utvecklas. Vi kommer att vidta de åtgärder som krävs för att hemsidan på 

ett bättre sätt ska svara upp mot allmänhetens och resenärernas förväntningar på lättillgänglig 

information om resandet och som enkelt stöd vid köp av produkter.  

I samverkan mellan kollektivtrafikens huvudmän i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och 

Västernorrland sker en utveckling av teknik och produkter för att skapa goda möjligheter för 

pendlande över länsgränserna. Den tekniska plattformen för vår biljetthantering ska baseras på den 

nationella standard som Samtrafiken tagit fram. 

Trafikutveckling 

Trafikverkets prognos visar att behovet av persontransporter beräknas öka betydligt fram till 2029. 

Behovet kommer att vara störst i storstadsregionerna och bilen kommer fortsatt att dominera. 

Urbaniseringen innebär att storstäderna växer samtidigt som de mindre kommunerna långsiktigt 

tappar befolkning. Det leder till en obalans mellan storstadsregionerna och de mindre kommunerna. 

Obalansen beror främst på att storstäderna har en hög andel högutbildade och många arbetstillfällen, 

medan mindre kommuner upplever det motsatta. Trängseln i de större städerna ökar och bidrar till 

försämrad miljö.  

Genom förbättrad analys och ett trafikbokslut arbetar vi ständigt med att effektivisera trafiken. En 

översyn av tätortstrafiken har gjorts i Örnsköldsvik för att snabba upp trafiken och på ett bättre sätt 

klara de planerade omloppen. Den avgiftsfria kollektivtrafiken för unga i Örnsköldsvik har inneburit 

att antalet kortare resor har ökat och att busstrafiken har fått svårare att hålla tidtabellerna. Ny 

tätortstrafik i Örnsköldsvik planeras till 2018. Nya bostadsområden och en kommun i stark 

utveckling kräver en översyn av kollektivtrafiken. Under perioden planeras en översyn av 

tätortstrafiken, bytespunkter och ett nytt resecentrum i Sundsvall. 

Särskild persontrafik 

I oktober beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att analysera reglerna för särskilda 

persontransporter. Trafikanalys har i en förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter 

pekat på att regelverket för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts är komplicerat med 

splittrat huvudmannaskap, ökade kostnader, sjunkande produktivitet och en långsiktig utveckling 

som inte är hållbar. Utredningen ska därför analysera regelverket i syfte att identifiera hinder för 

kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning och föreslå ändrade 

eller nya regler för att undanröja hinder. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017.  

Antalet överprövningar av offentliga upphandlingar är betydligt högre i Sverige än i andra EU-

länder. Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att kartlägga mål om överprövning av offentlig 

upphandling. Myndigheten ska analysera om leverantörer i vissa branscher är mer benägna att 

ansöka om överprövning och vad orsakerna kan vara. I Västernorrland har vi haft många 

överprövningar av upphandlingar inom särskild persontrafik vilket tar stora resurser i anspråk. 

Kvaliteten inom färdtjänsten kommer att utredas. Enligt Myndigheten för delaktighet önskar många 

resenärer att de kunde resa oftare, få ett bättre bemötande och snabbare resor. Regeringen vill därför 

utreda kvaliteten. Kommunalförbundet använder sig av tjänsten ANBARO för att mäta den upplevda 

kvaliteten för länets färdtjänst som över åren varit mycket god. 

Det pågår en omorganisation av länets vårdinrättningar som kommer att innebära förändrade 

resmönster och ett förändrat behov av regional arbetspendling. Sjukresekostnaderna kommer 

sannolikt att öka i och med en förändrad organisation, längre avstånd till specialiserad vård och en 

åldrande befolkning med ökat vårdbehov. 

I Sollefteå har avtalen med nuvarande leverantör omförhandlats och sagts upp. Omförhandling 

krävdes då resorna blivit betydligt fler och längre vilket medförde att de upphandlande fordonen inte 
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räckte till för behoven av sjukresor i och färdtjänst. En ny upphandling har inletts och 

tilldelningsbeslut förväntas under våren 2018. Sollefteå kommun har valt att upphandla färdtjänsten 

själv vilket kan innebära att vi får två avtal inom samma område utan möjlighet till samordning och 

därmed högre kostnader.  

Din Tur Kundcenter i Ånge utför idag tjänster åt övriga kollektivtrafikmyndigheter i de nordliga 

länen. Avtalen för de tjänsterna har omförhandlats och ger nu en högre ersättning. Timrå har beslutat 

att föra över sin färdtjänsthandläggning till Din Tur Kundcenter. Dalatrafik har sedan sommaren 

2017 överfört kvälls- och helgjour till Din Tur Kundcenter. Vi förväntar oss goda effekter ur både ett 

medlems- och ett beställarperspektiv av genomförd omorganisation. 

Vi ser med stöd av erfarenheter från andra delar av landet stora möjligheter till effektivisering och 

kostnadsbesparingar om fler av våra medlemmar ger oss i uppdrag att handlägga färdtjänst, 

riksfärdtjänst och sjukresor. 

Miljö 

Energimyndigheten har tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och 

Transportstyrelsen tagit fram en strategisk plan för omställningen en fossilfri transportsektor. Planen 

ska bidra till att målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen mellan 2010 och 

2030 samt målet om klimatneutralitet 2045. Strategin omfattar en rad förslag för kollektivtrafiken, 

reseavdraget bör avskaffas eller göras avståndsbaserat, stadsmiljöavtalen bör utvecklas samt att 

kollektivtrafiken bör göras mer attraktiv och effektiv. 

I Västernorrland körs samtliga bussar på hydrerad vegetabilisk olja (HVO) ett fossilfritt drivmedel 

och vi fortsätter att arbeta för minskad energianvändning genom mindre och lättare fordon. Arbete 

kvarstår i den särskilda persontrafiken där vi ska bjuda in trafikföretagen för dialog om hur vi kan 

påbörja en omställning under nuvarande avtalsperiod.  

En upprustning av järnvägsnätet skulle starkt bidra till att minska bilresandet i länet och därmed 

utsläppen. 

Organisation  

Kommunalförbundet har påbörjat en översyn av de hel- och delägda bolagen i koncernen. 

Förbundsdirektionen har fattat ett inriktningsbeslut om att bilda en gemensam bussgodsorganisation i 

de fyra nordliga länen. I Region Jämtland Härjedalen pågår nu en diskussion om hur man ställer sig 

till samarbetet. Under 2018 förväntas arbetet med att bilda ett Bussgods i Norr att vara klart. Om 

Region Jämtland Härjedalen väljer att ställa sig utanför finns tydliga politiska intentioner att bilda ett 

gemensamt bolag tillsammans med Västerbotten och Norrbotten. Ett gemensamt bussgodsbolag 

förväntas leda till förbättrad kundnytta och ökad lönsamhet. 

Under 2019 påbörjas arbetet med nästa upphandling av både den linjelagda kollektivtrafiken och den 

särskilda persontrafiken inför att avtalen löper ut i början av 2020-talet. Det är stora och komplexa 

upphandlingar som kommer att kräva resurser både externt och internt. Med anledning av den svaga 

konkurrensen inom buss- och taxibranschen kan kostnadsläget bli högt vid nästa upphandling. Därför 

är det viktigt att både vi och våra medlemmar verkar för att fler aktörer inom branschen etablerar sig 

i Västernorrland. Vi behöver utreda förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik i egen, 

kommunalförbundets, regi bland annat för att kunna göra en rimlighetsbedömning av befarad 

kostnadsutveckling. 

I den översyn av styrdokumenten som våra medlemmar tagit initiativ till bör det regionala 

perspektivet på kollektivtrafiken beaktas och förstärkas. Det är centralt att översynen leder till 

tydliga direktiv om hur kostnader, ansvar och befogenheter ska fördelas.  

Medlemmarnas förväntningar på förstärkt dialog och uppföljning samt införande av subventioner 

ökar det administrativa arbetet och medför behov att tillföra organisationen ytterligare resurser, 

samtidigt som ramen för personal- och förvaltningskostnader inte uppräknas för budgetåret 2018. 
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Påverkande politiska beslut för Budget 2018 

Nya mål för kollektivtrafiken i Västernorrland 

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har beslutat om nya mål för 

kollektivtrafiken i länet, Hållbarhet, Resenär, Tillväxt och Medarbetare är målområden för framtiden. 

De nya målen utgör grunden för det nya trafikförsörjningsprogram som kommer att antas i slutet av 

2017. Budget 2018 utgår ifrån de nya målen och det kommande trafikförsörjningsprogrammet. 

Översyn av styrdokument 

Resultatet av kommunalförbundets medlemmars översyn av styrdokumenten kan komma att förändra 

kostnadsfördelningen mellan kommunalförbundets medlemmar, vilket det inte finns underlag för att 

inarbeta i Budget 2018. Förändringar med anledning av översynen av styrdokumenten får behandlas 

i särskild ordning av förbundsdirektionen. 

Avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren 

Regeringen föreslår avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar från klass sex till och med andra året i 

gymnasiet under sommaren. Formerna för hur ersättningar från staten till kollektivtrafikutförarna ska 

regleras under hösten 2017.  

Kommunala subventioner i Härnösand och Sundsvall 

I samband med direktionens beslut om Långtidsplan 2018-2020 antogs yrkande om  

att Långtidsplanen skall kompletteras med uppdrag att ta fram förslag till rabatterat kort för 

barn och unga i Sundsvall med möjligt införande våren 2018, samt att inarbeta i 

Långtidsplanen Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad 

kollektivtrafik.  

Härnösands kommun beslutade följande 

att subventionera periodkort Kommun (Härnösand) för personer som är 20 år och äldre, så att 

kostnaden blir 50 kr per30 dagars period, 

att ungdomar upp till och med 19 år reser avgiftsfritt i hela kommunen med periodkort Kommun 

(Härnösand), 

att subventionen pågår under 36 månader med start om möjligt i augusti 2017, dock senast 2018-01-

01 

att subventionen utvärderas efter 12 månader 

att centrumlinjen och lördagstrafiken införs i det ordinarie busslinje- och taxasystemet. 

Beslut om att införa ytterligare kommunala subventioner innebär ökad arbetsbelastning för befintlig 

personal, behov av nyrekrytering av personal och köp av konsultstöd. Med en ökning av 

subventionerad trafik är kommunalförbundets stödsystem och administrativa resurser ej tillräckliga.  

Olika modeller för subventioner i länet leder till ökad arbetsbelastning. För IT-funktion innebär det 

ökat antal databasbearbetningar inför månadsredovisningar. Anpassade produkter som svarar mot 

förväntningar ska utarbetas i dialog med systemleverantör. Om direktionens tidigare uttalade 

prioritering av realtidssystemets står fast, anpassas åtgärder för subventionerade produkter till detta.  

Myndighetens resurser för ekonomistyrning kommer att behöva förstärkas antingen med hjälp av 

konsultstöd eller genom nyrekrytering. Resursförstärkning bedöms ta minst fyra månader vid 

nyrekrytering, konsultstöd kan ta kortare tid. 

Incitamentskostnaden är svår att förutse men kan hamna på en ökning om 4,5 mnkr för Sundsvalls 

kommun och 0,1 mnkr för Härnösands kommun för linje 201.  

De turer som idag har stort resande kommer sannolikt att behöva förstärkas Behov av 

förstärkningstrafik är svårt att beräkna uppskattningsvis innebär det en årskostnad på 0,8 mnkr för 
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Härnösand och 2,5 mnkr för Sundsvall. Om behov av förstärkningstrafik existerar i mer än tre 

månader kan trafiken komma att permanentas om trafikföretagen kräver förhandling.  

Information om förändrat produktutbud behöver kommuniceras till målgrupperna i Härnösand och 

Sundsvall. Kostnaden beräknas till 0,3 mnkr. 

Övergripande kalkyl   

Administrativa kostnader  mnkr/år 

Ekonomistöd, systemstöd, intäktsfördelning Rekrytering/Konsult 0,9 mnkr 

ITstöd: systemanpassning Konsult 0,9 mnkr 

Kommunikation: budskap Konsult 0,3 mnkr 

Trafikkostnader   

Förstärkningskostnader  Sundsvall 2,5 mnkr 

Förstärkningskostnader  Härnösand 0,8 mnkr 

Incitamentskostnader Sundsvall 4,5 mnkr 

Incitamentskostnader Härnösand 0,1 mnkr 

Permanentning av trafik efter 3 månader  Osäkert, förhandlingsfråga med operatör. 

 

Förutom dessa kostnader tillkommer ett intäktsbortfall för de resenärer som inte betalar för sitt 

resande.  

Det finns ett stort behov av att ersätta och uppdatera system som blivit eftersatta under en lång tid för 

att säkerställa kvalitet i budget- och uppföljningsarbete. Detta är att betrakta som en generell 

investering som måste tidigareläggas delvis på grund av subventionerna. 

Kostnader som direkt kan hänföras införandet av subventioner kommer att påföras respektive 

medlem. Dessa kostnader ligger inte i budget utan kommer att rapporteras som avvikelser i 

kommande uppföljningar. 

Ökad andel subventionerad kollektivtrafikresande minskar kommunalförbundets biljettintäkter och 

därmed sänks självfinansieringsgraden, samtidigt som kostnader för resandeincitament och 

förstärkningstrafik ökar. Kommunalförbundets möjlighet att uppfylla kommunallagens krav på att ha 

en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet försvåras av besluten om ökad subventionering av 

det kollektiva resandet, vilket också revisorerna påtalat i sin granskning av Årsredovisning 2016. 
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Kommunalförbundets planeringsprocess 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet definierar länets gemensamma politiska ambition för 

kollektivtrafiken. Här fastställs vision och övergripande mål med den regionala kollektivtrafiken. 

För att realisera trafikförsörjningsprogrammets målsättningar inkommer medlemmarna med en 

behovsframställan som utgör grunden för den treåriga långtidsplanen. Efter remiss tas beslut om 

långtidsplan som ligger till grund för budgetdialoger med kommunalförbundets medlemmar.  

 

I budgetdialogerna diskuteras resurstilldelning. Beslut om budget tas senast av direktionen senast 30 

september. Budgeten fördelas per medlem enligt beslutad finansieringsmodell och utgör grund för 

debitering av medlemsbidraget fyra gånger per år. Budgeten bryts ner till en verksamhetsplan som 

beslutas av myndighetschefen. 
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Långsiktiga mål och åtgärder för kollektivtrafiken 

Vision 

Visionen är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin: 

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.  

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 

skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en 

bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att 

utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

Övergripande målområden 

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 

Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga. 

Utifrån vision och strategimål har fyra övergripande målområden arbetats fram. Resenär, Hållbarhet, 

Tillväxt och Medarbetare. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat 

tillstånd 2030. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och 

inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att 

kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga 

åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. 

Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål. 

 

 

 

 

Resenär 
Kollektivtrafiken utgår ifrån 

resenärens behov genom att 
vara attraktiv och modern 

Vi ska resurseffektivt 
öka det totala kollektiva 

resandet 

Antalet nöjda och 
mycket nöjda kunder 

ska öka 

Hållbarhet 
Behovsanpassad 

kollektivtrafik bidrar till ett 
hållbart och inkluderande 

samhälle 

Kollektivtrafik bidrar till 
social inkludering 

Ökad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken för 

personer med 
funktionsnedsättning 

Minskad negativ 
miljöpåverkan 

Finansiellt mål: 

Resurseffektiv 
kollektivtrafik 

Tillväxt 
Kollektivtrafiken bidrar till 

starka och växande 
arbetsmarknadsregioner 

Vi ska resurseffektivt 
öka resandet i 

prioriterade stråk 

Vi ska öka antalet 
resmöjligheter genom 

samverkan och 
innovation 

Medarbetare 
Medarbetarnas kompetens 

och engagemang utför 
kollektivtrafikens viktigaste 

tillgång 

Målen är välkända för 
våra medarbetare 

Medarbetarna har rätt 
förutsättningar att möta 

de förväntningar som 
ställs på verksamheten 

Vision 

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet 
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Planerade åtgärder 

De planerade åtgärderna redovisas med en kort beskrivning samt indikation om när åtgärden planeras 

genomföras samt kostnad. Alla åtgärder påverkar både ekonomiska och personella resurser. 

Huvudsakligen har vi omprioriterat inom uppräknad budget vilket redovisas som en kostnad om    

0,0 mnkr då dessa åtgärder inte kräver finansiering. När det inte är möjligt att genomföra åtgärden 

inom uppräknad budget redovisas den summa som vi bedömer kommer bli utfallet aktuellt år. Vissa 

åtgärder påverkar endast ett eller två år. Då redovisas kostnaden med ett streck (-). Det innebär alltså 

att aktiviteten inte är planerad till det året. 

Bortprioriterade åtgärder 

Vi redogör för vilka åtgärder som prioriterats bort från Långtidsplan 2018-2020 till Budget 2018 och 

konsekvenserna av att de inte genomförs. Att identifierade åtgärder prioriteras bort påverkar 

möjligheterna att nå de fastställda målen för kollektivtrafiken i Västernorrland. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets 

styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har 

både att finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär 

inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker 

och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått 

godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är  

• Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

• Minskad negativ miljöpåverkan 

• Resurseffektiv kollektivtrafik  

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet 

som ekonomi. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

1. I samband med att kommunalförbundet bereder budget ska analys genomföras av vilka 

faktorer som kan komma att påverka myndighetens verksamhet och ekonomi på kort och 

lång sikt. Dessa faktorers betydelse och påverkansbarhet ska värderas för att skapa 

handlingsberedskap och främja möjligheter för att erhålla god kollektivtrafikförsörjning för 

vardagsresande.  

2. Kommunalförbundets budget ska innehålla delmål och finansiella mål och som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning  

3. Långtidsplan ska resultera i ett budgetförslag som beskriver vilken verksamhet som ska 

bedrivas och hur den ska finansieras. 

4. Alla ärenden som föreläggs direktionen för beslut ska anvisa hur ärendet ska finansieras. 

Metod 

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger 

svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för 

måluppfyllnad.  

Under respektive målområde beskrivs de åtgärder som ska genomföras under 2018. Åtgärderna är 

förankrade med medlemmarna under vårens budgetdialoger. Uppföljning av budget 2018 ska ske 

tertialvis efter april och augusti månad. 
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Resenär 

Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån 
resenärens behov 

Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda för resenären. En attraktiv kollektivtrafik är relevant, 

flexibel och passar resenärens vardagliga transportbehov till och från arbete och fritid.  

Kollektivtrafiken ska ha hög status och upplevas som ett bra alternativ även hos dem som inte nyttjar 

kollektivtrafiken. 

För att kollektivtrafiken ska upplevas modern behöver vi ligga i framkant i utvecklingen och utgå 

ifrån resenärens framtida behov. Kollektivtrafiken ska vara konsumentinriktad vilket förutsätter 

kunskap om hur omvärlden utvecklas. För att åstadkomma modern kollektivtrafik krävs mod, att 

våga välja och långsiktighet. 

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

En attraktiv och modern kollektivtrafik leder till fler resenärer. Vi ska därför erbjuda kollektivtrafik 

med god komfort anpassad för arbets- och studiependling.  

Vi strävar mot hög turtäthet i tätortstrafiken för att den ska vara ”tidtabellslös” och inte behöva 

anpassas efter den regionala trafiken. Den regionala trafiken ska i så hög grad som möjligt kunna 

konkurrera tidsmässigt med bilen.  

Det är viktigt att vi identifierar och vidtar de åtgärder som får bilresenärer att välja kollektivtrafik. 

Planerade åtgärder för att uppnå målet (mnkr) 2018 2019 2020 

Planering av fortsatt trafikering linje 40, i dialog med 

kollektivtrafikmyndigheten i Jämtland och Trafikverket 

- 0,1 - 

De befintliga trafikavtal som reglerar linje 40 sträcker sig fram till 2020. Idag finansieras den trafiken av 

kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland och Västernorrland med stöd från Trafikverket. Att upphandla trafik 

är resurskrävande och vi ser ett behov av konsultstöd när upphandlingsunderlag ska utarbetas. Det gäller 

både juridiskt stöd och upphandlingsstöd.  

Utreda möjligheten att skapa anropsstyrd trafik av pluslinjen 

630 

0,0 - - 

Analysera linjenätsutredning i Sundsvalls tätort som genomförs 

hösten 2017  

0,0 - - 

Analysera effekterna av Örnsköldsviks kommuns beslut hösten 

2017 om infrastrukturåtgärder och förändringar av linjenätet 

0,0 - - 

Analysera effekterna av ändrade subventionsnivåer i 

Härnösands och Sundsvall kommuner 

- 1,2 - 
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Indikatorer för att följa upp målet 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2017 
Utfall 2016 

Kollektivtrafikens marknadsandel i jämförelse med det motoriserade 

resandet (%) 
12 12 8 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade 

kollektivtrafiken 

varav buss (Din Tur) 

varav tåg (Norrtåg) 

 

11 550 000 

11 000 000 

550 000 

 

10 800 000 

- 

- 

 

10 079 708 

 9 561 680 

518 028 

Antalet påbörjade skolkortsresor1 1 600 000 2 500 000 1 789 051 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade 

kollektivtrafiken exklusive skolkort 

varav Landsbygdstrafik 

varav Tätortstrafik 

 

9 400 000 

2 820 000 

6 580 000 

 

7 700 000  

1 700 000 

6 000 000 

 

7 772 629 

1 960 929 

5 811 700 

Antal resor med företagskort 

varav resor med buss  

varav resor med tåg  

200 000 

170 000 

30 000 

- 

- 

- 

181 150 

156 679 

24 471 

Total omsättning av företagskortet (kr) 10 000 000 9 500 000 9 280 515 

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet ”Avgångstiderna 

passar mina behov” (%) 
60 - 29 

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att 

få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%) 
60 - - 

Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att resa med 

Din Tur” (%) 
60 - 54 

Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det känns tryggt att resa 

med Din Tur” (%) 
80 - 70 

Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet ”Jag kan lita på att jag 

kommer fram i tid om jag reser med Din Tur” (%) 
60 - 49 

Information om förändringar: Andelen som instämmer i påståendet 

”Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra” (%) 
60 - 28 

Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i påståendet 

”Informationen vid förseningar och stopp är bra” (%) 
50 - 19 

Köpa biljetter: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att 

köpa bolagets biljetter och kort” (%) 
60 - 51 

 

  

                                                      
1
 De kommunala subventionerna minskar behovet av skolkortsresor 
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Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka 

För att stödja våra resenärer med svar på deras frågor har vi ett dygnet runt-öppet kundcenter. Vid 

oförutsedda händelser ska vi kommunicera genom hemsida och mobil-app. Genom realtidssystemet 

ska resenären kunna följa trafiken och se om förseningar har uppstått.  

Vårt produktutbud ska vara enkelt och anpassat utifrån resenärens behov och göra resande över 

länsgränsen möjlig. 

Genom dialog med kommunerna och Trafikverket ska vi verka för att bytespunkterna upplevs som 

trygga och bekväma. Vi ska även eftersträva fler pendlarparkeringar med motorvärmare för bil och 

låsbara cykelställ.   

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr) 2018 2019 2020 

Digitalisera våra produkter för att underlätta användandet för 

resenärer och samverkan med kommersiella trafikföretag och 

andra kollektivtrafikmyndigheter 

- 0,6 0,0 

Under en längre tid har det pågått ett arbete i Sverige för att standardisera biljett- och betallösningar för 

kollektivtrafiken. Arbetet har letts av samtrafiken och resulterat i framtagandet av en Biljett- och 

betalstandard. Den här standarden ska ligga till grund för framtida upphandlingar av biljettmaskinlösningar. 

Fram till dess är det viktigt att vi fortsätter att utveckla teknik som underlättar resande mellan trafikslag och 

länsgränser. Investeringskostnaderna är relativt låga men innebär att de årliga driftskostnaderna ökar. 

Återstår digitalisering av övriga produkter och en fortsatt driftskostnad om 0,6 mnkr. För att säkerställa att vi 

kan visera biljetter behöver vi också investera i en teknik som gör det möjligt att läsa digitala biljetter.  

Utveckla system för att leverera realtidsinformation och 

möjlighet till köp av biljetter via mobiltelefon. 

Installera optiska läsare till samtliga bussar i den upphandlade i 

trafiken 

0,4  0,4  0,4  

Vår bedömning är att det kräver en investering om 2,0 mnkr som kan skrivas av på fem år. Det innebär en 

årlig kostnad om 0,4 mnkr. All övergång till digitala lösningar ska ske med en övergångsperiod för att 

säkerställa bästa möjliga tillgänglighet för så många som möjligt. 

Genomföra kontinuerliga resvaneundersökningar för att 

kvalitetssäkra kollektivtrafiken 

- 1,5 - 

Vi får löpande statistik genom Kolbar som upphandlats av Svensk kollektivtrafik. Genom Kolbar kan vi 

jämföra oss med likvärdiga län. Däremot finns det ett behov av mer fördjupade resvaneundersökningar. Dessa 

genomförs då och då, senast genom finansiering av projekt Bästa Resan. För att säkerställa att vi får 

jämförbar statistik behöver vi upphandla en långsiktig resvaneundersökning som genomförs var tredje år och 

som vi kan följa utvecklingen på.  

 

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2018-2020 till 
Budget 2018 (mnkr) 

2018 2019 2020 

Marknadsföra förändringar i tätorttrafik Örnsköldsvik 0,2 - - 

Det planeras för förändringar i busstrafiken i Örnsköldsviks tätort. För att dessa förändringar ska få en positiv 

effekt krävs att vi genomför informationskampanjer till resenär. Till viss del kan de finansieras genom de 

lokala marknadsföringsplanerna som trafikföretagen har avsatt för varje trafikområde. Om omfattningen av 

marknadsföringsplanerna ska förändras krävs ökade resurser.  

Konsekvensbeskrivning: 

Information om förändringar i busstrafiken i Örnsköldsviks tätort sker via information i app och på hemsida 

samt sociala medier. Inga särskilda kampanjer utarbetas för detta behov. Innebörden av detta blir att 

resenärerna kommer att ges mindre information om förändringar i tätortstrafiken. 
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Marknadsföra förändringar tätorttrafik Sundsvall. - 0,2 - 

I Sundsvall finns ett stort behov av att se över tätortstrafiken i och med att nya bostadsområden kommer till. Vi 

har bedömt att vi tillfälligt kommer att behöva utöka ramen om 0,2 mnkr för marknadsinsatser under 2018 . 

Konsekvensbeskrivning: 

Information om förändringar i tätortstrafiken i Sundsvalls tätort sker via information i app och på hemsida samt 

sociala medier. Inga särskilda kampanjer utarbetas för detta behov. Innebörden av detta blir att resenärerna 

kommer att ges mindre information om förändringar i tätortstrafiken. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2017 
Utfall 
2016 

Andelen nöjda och mycket nöjda resenärer (%) 55 - 34 

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) 70 - 43 

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin 

senaste resa med Din Tur) (%) 
85 - 81 

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och 

bekanta att resa med Din Tur) (%) 
55 - - 
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Hållbarhet 

Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och 
inkluderande samhälle 

En förutsättning för hållbar utveckling är att vi tar hänsyn till de sociala, ekonomiska och ekologiska 

aspekterna på kollektivtrafik. Vi säkerställer att kollektivtrafiken är effektiv och att vi har 

trafiklösningar som är anpassade efter de behov som finns. Kollektivtrafiken kan inte fungera efter 

samma premisser inne i en tätort som på landsbygden. Västernorrland är ett län med en relativt gles 

bebyggelse vilket innebär att linjelagd busstrafik behöver kompletteras med anropsstyrd trafik. I 

vissa situationer är personbilen det enda hållbara alternativet. 

Vi erbjuder ett produktutbud som är enkelt och inte exkluderar människor i kollektivtrafiken. 

Bemötandet från de som arbetar med kollektivtrafik ska vara serviceinriktat och alla resenärer ska 

bemötas på ett respektfullt sätt.  

Vi arbetar strategiskt med att skapa en kollektivtrafik som minimerar negativ miljöpåverkan genom 

att satsa på fossilfria och energieffektiva drivmedel. Nästa steg blir att minska den negativa 

miljöpåverkan inom den särskilda persontrafiken. 

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering 

Med social inkludering menar vi att människor kan ta del av viktiga samhällsfunktioner oavsett 

ekonomiska, fysiska eller psykiska förutsättningar. 

Kollektivtrafik kan bidra till att överbrygga sociala skillnader. Med en relevant kollektivtrafik har 

fler människor möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och 

kostnaden för kollektivtrafik för att utvärdera behovet av kollektivtrafik. En busslinje kan ibland vara 

ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots lågt resande. Däremot är det hela tiden viktigt 

att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. I 

dialogen med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder ur ett socialt perspektiv. 

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2018-2020 till 
Budget 2018 (mnkr) 

2018 2019 2020 

Utvärdera effekterna av ungdomskortet i Örnsköldsvik samt 

beräkna effekten av ett subventionerat resande för alla 

skolungdomar i länet  

0,2 - - 

Flera kommuner aviserar en önskan att köpa subventioner för särskilda målgrupper, främst ungdomar. Syftet 

är att skapa ökad mobilitet för de unga i samhället.  I Örnsköldsvik infördes avgiftsfri kollektivtrafik i augusti 

2016.  

Konsekvensbeskrivning: 

Kommunalförbundet och dess medlemmar ges ej möjlighet i tillräckligt hög utsträckning utvärdera effekterna 

av kommunala subventioner, trafikalt och ekonomiskt. Erfarenheterna från Örnsköldsvik skulle kunna ligga till 

grund för utvecklade stödsystem och modeller samt utgöra beslutsunderlag för de medlemmar som avser införa 

subventionerade produkter. Vi ser ett nationellt behov av ytterligare kunskapsunderlag avseende avgiftsfri 

trafik. 

Framtagande av en handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska 

främja social inkludering 

0,2 - - 

Det är relativt enkelt att beräkna ett ekonomiskt värde för kollektivtrafik genom att titta på antalet resande och 

de intäkter som kommer in genom resandet i förhållande till kostnaderna för trafiken. Det är betydligt svårare 

att räkna på de vinster som kollektivtrafiken kan ha i en förlängning genom att t ex vara den enda möjligheten 

för människor att ta sig till serviceorter och därigenom ta del av samhällets viktiga funktioner. Kollektivtrafiken 

kan också vara den enda möjligheten för människor att få en sysselsättning. För att kunna värdera åtgärder 

utifrån andra än företagsekonomiska parametrar krävs att vi tar fram en handlingsplan för hur det ska gå till.  

Konsekvensbeskrivning: 

En förutsättning för möjligheten att uppfylla målet är att betydelsen av uttrycket social inkludering definieras, 
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och därefter fylls med innehåll genom planerade åtgärder för hur det definierade målet ska nås. Om denna 

åtgärd ej kan genomföras minskar i betydlig grad möjligheten att nå rimlig måluppfyllnad. 

Fortsatt utveckling av resevärdskap. 0,2  0,4 0,0 

Under våren 2017 har vi rekryterat en person som kommer att ha ett helhetsgrepp om biljettkontroller, 

försäljningsställen och resenärsinformation. Under 2017 upphandlas biljettkontrollanter. Kontrollerna kommer 

succesiv att öka och därmed även kostnaderna. Insatsen innebär ökade intäkter och minskad förlust p g a 

felaktig biljettering men det är svårt att direkt påvisa sambandet med nuvarande system. 

Konsekvensbeskrivning: 

Biljettkontrollverksamheten bibehålls på den nivå som den har 2017. Förväntningar om att ha tätare kontroller 

och att genomföra kontrollerna oregelbundet över veckans alla dagar samt över hela länet kan endast i 

begränsad grad uppfyllas. Trovärdigheten för sannolikheten att bli utsatt för en kontroll av giltig färdhandling 

ökar ej, vilket inte bidrar till den viktiga attitydförändringen hos resenärerna. Intäkterna av utdelade 

tilläggsavgifter ligger kvar på 2017 års nivå.  

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2017 
Utfall 
2016 

Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av resenärsvärdar 1000 - - 

Antalet användare av Din Tur-app 289 800 - 239 823 

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet ”Förarna och 

ombordpersonalen har ett trevligt bemötande” 
60 - - 

Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet 

”Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt 

bemötande” 

70 - - 

Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den 

information jag behöver ombord” 
70 - - 

Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att 

få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)” 
70 - - 

Köpa färdhandlingar: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att 

köpa Din Turs biljetter och kort” 
70 - 51 
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Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning 

Vi satsar på att förbättra tillgängligheten i all trafik genom realtidssystem, audiell och visuell 

hållplatsinformation. Vi eftersträvar också god information om vilken tillgänglighet resenären kan 

förvänta sig i vår trafik genom hemsida, kundtjänst och app. 

Den särskilda persontrafiken regleras i särskild lagstiftning och gör resande möjligt för de som inte 

kan ta del av den allmänna kollektivtrafiken. 

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr) 2018 2019 2020 

Ta fram riktlinjer för hur bytespunkter runt om i länet ska 

utformas samt var de geografiskt ska placeras 

0,0 0,0 0,0 

När trafikförsörjningsprogrammet är antaget ska flera riktlinjer tas fram för att realisera 

trafikförsörjningsprogrammets intentioner. Högst prioriterat är det att ta fram en riktlinje för placering och 

utformning av bytespunkter i länet. 

Ta fram förslag på åtgärder för bytespunkter på statliga vägar 

och kommunala vägar 

- 0,1 - 

För att konkretisera specifika åtgärder behöver en åtgärdsplan för upprustning av bytespunkter på statliga 

vägar tas fram. Till det behövs konsultstöd och dialog med Trafikverket när det gäller statliga vägar och 

dialog med kommunerna när det gäller kommunala vägar. 

Realisera projektet En kollektivtrafik för alla
2
 under 2020 

(Wilhelm och Partners) 

0,0 0,0 1,5 

Den tillgänglighetsanalys som tagits fram under 2016 realiseras i ett projekt benämnt En kollektivtrafik för 

alla 2020.  

 

Bortprioriterade åtgärd från Långtidsplan 2018-2020 till Budget 
2018 (mnkr) 

2018 2019 2020 

Planera för god kollektivtrafik för nya bostadsområden i 

Sundsvalls kommun 

0,1 - - 

I dialog med Trafikverket och Sundsvalls kommun ska vi planera för en justering av linjedragningar. Vi 

bedömer att det finns behov av till konsultstöd för att ta fram material och underlag. 

Konsekvensbeskrivning: 

En linjenätsanalys upphandlas under hösten av Sundsvalls kommun som i delar kommer tillgodose ovan 

nämnda åtgärd.  

 

Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2018 

Målvärde 
2017 

Utfall 
2016 

Andel fordon som kontrollerats (%)  90 - 20 

Andel bussar med audiellt utrop (%) 95 - - 

Andel bussar med visuellt utrop (%) 95 - - 

 

                                                      
2 Enligt utkast till Trafikförsörjningsprogram 2030 
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Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan 

Varje resa som en person gör med kollektivtrafik istället för med bil minskar påverkan på miljön. 

Sedan 2016 bedrivs all upphandlad linjelagd kollektivtrafik med fossilfria drivmedel. Vi jobbar 

vidare med att minska miljöpåverkan genom att få fler att resa med kollektivtrafik istället för bilen.  

Vi ska fortsätta vårt arbete med att anpassa bussarnas storlek efter transportens behov och därmed 

minska den totala energianvändningen i den linjelagda kollektivtrafiken. 

Vi ser en tendens till att sjukresorna ökar och blir längre. Vi ska verka för att fler har möjlighet att 

göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken. 

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr) 2018 2019 2020 

Anskaffning av en el-buss för att trafikera Kramfors 

centrumlinje 

0,6 0,0 0,0 

För att minska energianvändningen och bidra till en bättre stadsmiljö har det inkommit önskemål om att 

anskaffa en el-buss till centrumlinjen i Kramfors.  

Utveckla dialogen med trafikföretagen inom den särskilda 

persontrafiken för att öka användningen av fossilfria drivmedel 

0,0 0,0 0,0 

Mellan 2014-2016 har stort fokus legat på omställning mot mer hållbara drivmedel i den allmänna 

kollektivtrafiken. Arbetet har påbörjats även i den särskilda persontrafiken och den kommer att prioriteras 

under de kommande tre åren. Vi kommer att föra dialog med trafikföretagen och se hur vi succesivt kan 

genomföra en hållbar omställning. 

Trafikföretag som bedriver trafik med fossilfria drivmedel ska 

lyftas fram som goda exempel 

0,0 0,0 0,0 

Vi ska lyfta fram goda exempel som ett incitament för omställning. 

 

Bortprioriterade åtgärd från Långtidsplan 2018-2020 till Budget 
2018 (mnkr) 

2018 2019 2020 

Tillsammans med Region Västernorrland utveckla former för hur 

sjukresor kan styras över till den allmänna kollektivtrafiken, t ex 

genom att införa nya arbetssätt 

0,1 0,0 - 

En förändrad vårdorganisation kan innebära längre och fler sjukresor. För att kostnaderna och belastningen 

på den särskilda persontrafiken ska minska behövs ett aktivt arbete göras tillsammans med Region 

Västernorrland. Kostnaden är beräknad att täcka behovet av utbildning. 

Konsekvensbeskrivning: 

Åtgärden berörde främst en särskild utbildning för handläggning av sjukresor. En sådan utbildning har i andra 

landsting visat sig framgångsrikt och minskat Region Västernorrlands kostnader för sjukresor.  

 

Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2018 

Målvärde 
2017 

Utfall 
2016 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet 

(%) 
12 12 8 

Utsläpp kväveoxider i linjelagd trafik (g/kWh) 1,30 2,50 1,32 

Energianvändning i linjelagd trafik (kWh/km) 31,00 33,00 30,86 

Andelen biodrivmedel av den totala förbrukningen i linjelagd trafik (%) 97,0 80,0 62,6 
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Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik 

Resurseffektiv kollektivtrafik innebär att vi bedriver kollektivtrafik utifrån de behov som finns. Där 

det finns få resenärer kan det behövas alternativ till linjelagd kollektivtrafik. Det kan t ex handla om 

att ersätta linjer med anropsstyrd trafik där resenären måste boka sin resa i förväg. 

Vi kommer att följa upp vad varje resa kostar för skattebetalaren och analysera möjligheter att 

minska den skattefinansierade delen genom att exempelvis öka intäkterna för varje resa. Det kan stå i 

konflikt med att skapa kollektivtrafik som ekonomiskt är tillgänglig för alla. 

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr) 2018 2019 2020 

Identifiera externa finansieringsmöjligheter i syfte att förbättra 

kollektivtrafikens förutsättningar 

- 0,8 0,0 

Vi behöver utveckla vårt arbete med att finansiera utvecklingsverksamhet med externa medel. Idag finns inte 

de personella resurser som krävs. Vi ser ett behov av att anställa en person som jobbar med 

projektutveckling för att på sikt bli mer resurseffektiva i hur vi jobbar med projekt. 

Skapa förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik i 

glesbygden genom nya och innovativa lösningar 

0,0 0,0 0,0 

Detta skulle ske genom att öppna upp den särskilda persontrafiken, skolskjutsar för allmänheten mindre 

flexibla bussar av typen ”byabussen”. Utveckling av tjänster för att underlätta samordning av trafikslag 

och samåkning. Åtgärden kommer att genomföras inom ramen för Koll 2020 i WP 4- Nya tider. 

Utveckla trafikbokslutet som ett beslutsunderlag 0,0 0,0 0,0 

Trafikbokslutet behöver utvecklas ytterligare för att utgöra ett relevant beslutsunderlag för 

kommunalförbundet och dess medlemmar. Trafikbokslutet ligger till grund för bland annat medlemmarnas 

behovsframställan. 

Förstärka ekonomistyrning och intäktsanalys  0,7 0,0 0,0 

Det finns ett stort behov av att ersätta och uppdatera system som blivit eftersatta under en lång tid för att 

säkerställa kvalitet i budget- och uppföljningsarbete. Vi behöver säkerhetsställa intäktsfördelningen 

gentemot trafikföretag, övriga norrlandslän och medlemmar. Nuvarande system kan ej uppgraderas och 

saknar support. 

Överta handläggning av Timrå kommuns färdtjänst 0,0 0,0 0,0 

Från och med juni 2018 övertar kommunförbundet handläggningen av färdtjänstresor från Timrå kommun. 

Fakturering sker enligt avtal. 

 

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2018-2020 till Budget 
2018 (mnkr) 

2018 2019 2020 

Samordna sjukresorna i länet genom att centralisera beslut och 

samordning till en central enhet 

2,8 0,0 0,0 

SKL har tagit fram en rapport som visar på styrkan med att samordna den särskilda persontrafiken och den 

allmänna kollektivtrafiken. Rapporten visar på att det är enklare att samordna trafiken om ansvaret 

överlämnas på kollektivtrafikmyndigheterna. Kostnaderna beskriver den kostnadsökning som skulle behövas 

för att säkerställa god kvalitet genom utbildning och resurstilldelning.  

Konsekvensbeskrivning: 

Bedömningen av sjukresor i Västernorrland behöver utvecklas för att på ett mer samordnat sätt göra 

bedömningar för hur patienter åker sjukresor. Åtgärden innebär att samla bedömningen på ett ställe, Din Tur 

Kundcenter och därmed får ned kostnad per genomförd sjukresa. Om åtgärden inte görs uteblir effekten och 

Region Västernorrlands kostnader för sjukresor bedöms fortsätta att öka. 
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Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2018 

Målvärde 
2017 

Utfall 
2016 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till motoriserade resande  (%) 12 12 8 

Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget 

Avvikelse i procent 

 Avvikelse mnkr 

 

0  

0 

 

0  

0 

 

-1,9  

-8,7 

Nettokostnad per resa (kr) 

Landsbygdstrafik 

Tätortstrafik 

40 

92 

28 

35 

50 

15 

32 

63 

17 

Nettokostnad per invånare (kr)3 - - 1 246 

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad4 (%) 

Landsbygdstrafik 

Tätortstrafik 

22,4 

17,0 

30,0 

29,2 

19,9 

33,3 

24,9 

18,6 

33,9 

Andel trafikkostnad som finansieras av skolkortsintäkt(%) 

Landsbygdstrafik 

Tätortstrafik 

5,1 

6,6 

3,0 

- 

9,1 

4,3 

6,7 

8,5 

4,2 

Kostnad/sjukresa (kr per resa) 362 348 351 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) Totalt Västernorrland 205 130 202 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) Ånge kommun 318 315 311 

Andel samordnade sjukresor (%) 58,00 - 57,92 

Andel samordnade färdtjänstresor (%) Totalt Västernorrland 59,20 - 59,10 

Andel samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 53,30 - 53,22 

Besparing samordnade sjukresor (%)  36,80 - 36,75 

Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Totalt Västernorrland 28,60 - 28,51 

Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 36,50 - 36,46 

Kostnad per produktionskm (kr) 20,05 - 18,89 

Antalet anropsstyrda linjer  Kompl - Kompl 

Kassalikviditet (90%) 100 - 90 

 

  

                                                      
3 Nettokostnad per invånare beräknas utifrån den totala nettokostnaden, exklusive tågtrafik, särskild persontrafik, Beställningscentralen och 

subventioner, genom befolkningsmängden 31 mars. 
 
4 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive SÄKO, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter så 

som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej. 
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Tillväxt 

Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande 
arbetsmarknadsregioner 

Den regionala buss- och tågtrafiken skapar pendlingsmöjligheter, ökad tillgång till arbetskraft och 

bättre förutsättningar för regionens utveckling. Vi vill skapa goda förutsättningar för arbetspendlare 

och arbetsgivare att resa med kollektivtrafiken. Arbetspendlare behöver goda regionala 

pendlingsmöjligheter som gör att de känner sig trygga med att ta ett jobb på annan ort. Vi ska 

tydligare kommunicera möjligheten att använda kollektivtrafik för tjänsteresor. 

Arbetsmarknadsregioner är inte alltid förenliga med de administrativa regionerna. Det gör att vi 

måste skapa samverkan med angränsande regioner. För resenären är det viktiga att ta sig från en ort 

till en annan, inte vem som bedriver trafiken. Därför ska vi göra det möjligt för resenärer att resa 

med all trafik inom och mellan regionerna med både skattefinansierad och kommersiell 

kollektivtrafik. 

Att skapa goda pendlingsmöjligheter förutsätter en ändamålsenlig infrastruktur. Genom aktiv 

samverkan bidrar vi till en positiv utveckling av länets infrastruktur. 

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk 

Prioriterade stråk
5
 är de områden i Västernorrlands där störst andel av befolkningen är bosatta och 

arbetar eller studerar i.  

För att öka resandet i de prioriterade stråken behöver vi effektivisera den linjelagda busstrafikens 

ledtider så att kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. För tågtrafiken ska vi verka för 

att hålla en hastighet som möjliggör snabbare restider än bilen.   

Planerade åtgärder för att nå målet 2018 2019 2020 

Utreda fortsatt förstärkningstrafik eller ökad turtäthet på linje 

120 

0,0 0,0 0,0 

Linje 120 är en prioriterad linje med många resenärer och vi behöver särskilt se över den med fokus på att 

ha god turtäthet och bra restider. Åtgärden kan innebära ökade kostnader på sikt. 

Utreda förstärkt trafik samt snabbare trafik på linje 201 0,0 - - 

Linje 201 är en stark pendlingslinje men den har relativt dåliga restidskvoter i jämförelse med bilen. 

Därför finns det anledning att se över restiderna och behovet av förstärkning. Åtgärden kan innebära 

ökade kostnader på sikt. 

Delta i arbetet med nytt resecentrum i Sundsvall 0,0 0,0 0,0 

Ett nytt resecentrum i Sundsvall kommer att vara en strategiskt viktig nod för kollektivtrafiken i länet.  

Delta i arbetet med ombyggnationen av Navet i Sundsvall 0,0 0,0 0,0 

Navet är en viktig kollektivtrafiknod i länet. Där är det mycket trafik som passerar och många människor 

som uppehåller sig. Det är av stor vikt att Navet blir en attraktiv mötesplats som lockar till resande och att 

resenären kan känna sig trygg där. 

Utreda kollektivtrafiken med anledning av ny station i Njurunda - 0,0 0,0 

                                                      

5
 Prioriterade stråk definieras i det kommande reviderade Regionala trafikförsörjningsprogrammet  
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Just nu planeras byggandet av en ny station i Njurunda. X-trafik har för avsikt att stanna för av- och 

påstigande med sina regionaltåg. För att maximera upptagningsområdet för stationen är det viktigt att 

busstrafiken planeras så att den kan fungera som matartrafik till tåget. 

Utreda den regionala trafiken i de prioriterade stråken för att 

eventuellt förstärka vid behov. 

0,0 0,0 0,0 

Vi ska påbörja översyn med utgångspunkt i de prioriterade stråken. Med trafikbokslut som utgångspunkt 

ska vi följa upp och identifiera behov av förändringar i ett tidigt skede. Arbetet sker tillsammans med 

trafikföretagen och i dialog med kommunerna och Trafikverket. 

Arbeta fram en stationslägesstrategi. - - - 

I tidigare planer har arbetet med att ta fram en stationslägesstrategi funnits med. Arbetet pausade i och 

med att projekt Koll 2020 aktualiserades och att det görs inom ramen för projekt Mittstråket. Eftersom 

Koll 2020 inte blev av bör arbetet med att ta fram en stationslägesstrategi återigen prioriteras och medel 

avsättas. 

 

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2018-2020 till 
Budget 2018 (mnkr) 

2018 2019 2020 

Förstärkt linjenätsanalys av tätortstrafiken i Sundsvall 0,5 0,0 0,0 

Linjenätsanalyser bör genomföras av kollektivtrafikmyndigheten då vi bedömer att andra organisationer 

inte har de underlag som krävs. Vi eftersträvar att linjenätsanalyser upphandlas under ledning av oss men 

i samverkan med berörd kommun och andra intressenter. Det är möjligt att påbörja åtgärden tidigare om 

finansiering finns. 

Konsekvensbeskrivning: 

Sundsvalls kommun har upphandlat linjenätsanalys i egen regi.  

Fortsatt utveckling av resande med företagskort genom 

projektet Hållbara resor 

0,3 0,3 0,0 

Inom ramen för projekt Hållbara resor digitaliseras företagskortet. Lösningen kommer på sikt att minska 

administrationen och effektivisera hanteringen av korten. I en övergångsperiod kommer vi att behöva köra 

parallella system. För att minimera den tiden kräver det att vi har en person som kan arbeta aktivt med att 

få arbetsgivaren att välja digitallösning istället för nuvarande lösning.  

Konsekvensbeskrivning: 

Informationsinsatserna för ökat resande med företagskortet begränsas till att bli en del av den totala 

informationsplanen inom given ram. Det kan inte förväntas ett trendbrott till starkt ökat resande med 

företagskort utan att vi avsätter särskilda medel för marknadsföring. 

Trafikstart för ny tätortstrafik i Örnsköldsvik 8,1 0,0 0,0 

Det planeras för nya linjedragningar i Örnsköldsviks tätort med syfte att öka turtätheten och snabba upp 

linjerna.  Den bedömda kostnaden för åtgärden ligger på 9,8 mnkr och sedan årliga uppräkningar enligt 

trafikavtal. 

Konsekvensbeskrivning: 

Örnsköldsviks kommun kommer inte ha möjlighet att finansiera trafik enligt den tidigare bedömda 

kostnaden på 9,8 mnkr. Istället så satsas sannolikt  totalt ca 1,7 mnkr och därmed en trafik som inte uppnår 

de intentioner som avsågs i den tidigare tänkta satsningen. 

Ta fram ett upplägg för att utöka turtätheten i Sundsvalls 

tätort från 15 min till 10 min 

0,0 - - 

I och med december 2014 minskade turtätheten i off- peak i Sundsvallstätort från 10 till 15 min. Vi 

bedömer att det är önskvärt att återgå till tidigare turtäthet för att skapa en attraktivare tätortstrafik. 

Åtgärden kan innebära att kostnaderna för trafiken ökar på sikt. 
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Konsekvensbeskrivning: 

Vi har tidigare analyserat utökat 10 - minuters trafik och utanför peak-tid så finns inte grund för detta. 

Detta inspel från Sundsvalls kommun beaktas i den linjenätsanalys som genomförs efter upphandling 

hösten 2017. 

 

Indikatorer att följa upp målet 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2017 
Utfall 
2016 

Antalet resor i de prioriterade stråken6
 Kompl - Kompl 

 

  

                                                      

6 Kompletteras efter beslut om Trafikförsörjningsprogram 2030 
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Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation 

Vi samverkar med de angränsande länen för att nå gemensamma lösningar för produktutbud, 

produktgiltighet och teknikutveckling samt kommunikation med resenärerna. Genom samverkan 

med den kommersiella trafiken ökar antalet resmöjligheter. Därför strävar vi efter gränslösa tekniska 

lösningar med öppna system i enlighet med nationella standarder. 

Planerade åtgärder för att nå målet 2018 2019 2020 

Utreda snabbare busstrafik i och med att förändringar på E14 

Sundsvall-Blåberget  

- - 0,6 

Ta fram en plan för nästa generations biljett- och betalsystem i 

samverkan med de fyra nordligaste länen 

0,0 0,0 0,0 

Åtgärden kan innebära en investerings- och driftskostnad på sikt.    

Investera nya biljettmaskiner 0,6 0,6 0,6 

Vi ser ett behov av att köpa in ytterligare biljettmaskiner för att utrusta de bussar som idag saknar 

biljettmaskiner (t ex skolbussar). Åtgärden gör det möjligt att kunna nyttja skoltrafiken till den allmänna 

linjelagda trafiken. 

Investera biljettautomater i Sundsvall 0,1 0,1 0,1 

I väntan på att produkterna digitaliseras kan det finnas ett behov av att investera i biljettautomater i 

Sundsvall. Tanken är att på det sättet minska trycket på laddning ombord på buss vilket orsakar förseningar i 

trafiken. 

Utveckla samverkan med X-trafik avseende biljetter och trafik. 

Aktiviteten påbörjas redan under 2017 

0,5 0,5 0,5 

I dag trafikerar X-trafik med både buss- och tågtrafik till Sundsvall. Fram till och med 2011 ersattes X-trafik 

av dåvarande Västernorrlands Läns Trafik AB för trafiken. I och med att kommunalförbundet bildades löpte 

avtalet ut och ett nytt avtal har inte upprättats. Det innebär att ersättning har uteblivit. Det ekonomiska 

värdet för Västernorrland för trafiken uppgår till ca 2,0 mnkr. Dialog med X-trafik har inletts och ett avtal 

håller på att utarbetas. Avtalet kommer att reglera både kostnader och biljettgiltigheter. I Budget 2017 har 

0,5 mnkr avsatts för den här trafiken och vi ser att vi succesivt måste öka ersättningen till X-trafik med 0,5 

mnkr/år tills vi uppnår en ersättningsnivå om 2,0 mnkr. 

Utveckla biljettsamverkan med kommersiella aktörer 0,0 0,0 0,0 

Norrtåg kommer att inleda en dialog om biljettsamverkan med SJ.    

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2017 
Utfall 
2016 

Utbudsförändring genom biljettsamverkan 

SJ 

X-trafik 

 

Kompl 

30 000 

 

- 

           - 

 

Kompl 

26 500 

Andel bussar med installerade optiska läsare (%) 95 - 0 

Andel produkter som är digitaliserade (%) 80  10 

Antalet användare av Din Tur-app 289 800 - 239 823 
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Medarbetarna 

Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör 
kollektivtrafikens viktigaste tillgång 

Kommunalförbundets medarbetare utgör en viktig grund för att nå uppsatta mål. Genom tillräckliga 

och rätt kompetenser får vi förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på oss. Vi strävar 

efter ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete, familj och fritid. En arbetsmiljö som främjar 

hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås. Medarbetarna erbjuds inspirationsföreläsningar, 

friskvårdsförmåner, hälsofrämjande insatser och samverkan med företagshälsovård. Ett aktivt 

medarbetarskap innebär att medarbetaren ansvarar för sin hälsa, arbetsförmåga och personliga 

resurser.   

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare   

Väl kända mål som genomsyrar hela verksamheten bidrar till medarbetarnas engagemang. 

Planerade åtgärder för att uppnå målet (mnkr) 2018 2019 2020 

Att införa en verksamhetsplaneringsprocess 0,0 0,0 0,0 

Arbetet med att införa en verksamhetsledningsprocess kommer att slutföras under 2018. 

Årlig personaldag med fokus på mål och verksamhetsstyrning 0,0 0,0 0,0 

 

Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2018 

Målvärde 
2017 

Utfall 
2016 

Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela 

myndigheten 7 (%) 62  - - 

Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete 8 

(%) 100  - - 

 

  

                                                      
7 2016 genomfördes ingen medarbetarundersökning, 

8 2016 genomfördes ingen medarbetarundersökning. 
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Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten 

För att nå satta mål måste mål och medel harmonisera med varandra. Genom en tydlig 

planeringsprocess ges medarbetarna förutsättningar att på ett effektivt sätt prioritera sitt arbete för att 

bidra till måluppfyllelsen.  Uppdraget till myndigheten utgår från kommunalförbundets 

styrdokument och direktionens beslutade ambitionsnivå. 

Utfallet på indikatorn Medarbetarindex, avseende arbetsklimat, ledarskap, organisation och visioner 

och mål, i medarbetarundersökningen 2017 var 56 procent. 

 

Planerade åtgärder för att uppnå målet (mnkr) 2018 2019 2020 

Utveckla verksamhetsplaneringsprocessen. 0,0 0,0 0,0 

Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning  0,0 0,1 0,0 

Följa upp handlingsplan som har utarbetats från resultaten av 

2017 års medarbetarenkät 

0,0 0,0 0,0 

De av medarbetarna identifierade förbättringsområden och åtgärder inom ledarskap, arbetsmiljö, 

organisation och vision och mål ska kommuniceras på skyddskommittémöten, enhetsmöten och personalmöten 

för avstämning att uppföljningar av åtgärder blir utförda. 

 

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2018-2020 till Budget 
2018 (mnkr) 

2018 2019 2020 

Kompetensutveckling  0,1 0,2 - 

Under 2017 pågår en översyn av förbundsordning och samarbetsavtal. Troligen kommer 

planeringsförutsättningarna att förändras som en följd av översynen. Därför finns behov av att förändra och 

arbeta igenom planeringsprocessen. I samband med det är det också viktigt att tillföra ökad kompetens in i 

organisationen. 

Konsekvensbeskrivning: 

Kompetens behövs för att skapa resultat och effektivitet. Att skapa kompetensmål för medarbetarna bidrar till 

mer framåtsyftande och konstruktiva processer. För detta finns behov en metod för kompetensanalys.  

 

Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2018 

Målvärde 
2017 

Utfall 
2016 

Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) 62  - - 

Sjuktal (%) 3,7  -  5,7  

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h) 1 4009 - - 

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdspengen (%)  50  - 34  

 

  

                                                      

9 Antalet friskvårdstimmar kan mätas för medarbetare som arbetar dagtid vardagar. Medarbetare som arbetar skift kan inte utöva friskvård 

under arbetstid. 
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Ekonomisk sammanställning 

Kostnaderna är beräknade utifrån kostnadsnivån för 2017 med en indexuppräkning för 2018. 

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras 

årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av fyra delar; AKI 

(arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång) samt 

PPI (oljeprisindex). Procentfördelningen mellan olika index i indexmodellen varierar mellan 

trafikavtalen. Indexmodellens utfall för 2016 hamnade strax under 6 procent. 

Särskilda persontrafiken justeras årligen med Taxiindex enligt avtal. Personalkostnader räknas upp 

med 2,7 procent för att täcka en avtalsenlig lönerevision inom Kommunala företagens 

samorganisation, KFS samt kostnader för kompetensutveckling och rekrytering. En stor del av 

övriga förvaltningskostnader är drift och underhåll av olika system och dessa räknas upp med 2,0 

procent.  Övriga kostnader uppräknas med 1 procent. 

Enligt förbundsdirektionens beslut i februari 2015 justeras biljettintäkterna enligt KPI och för 2018 

uppräknas intäkterna med 1,0 procent.  

Budgeterade indexuppräkningar (%) 

Trafikkostnader 3,0 

Särskild persontrafik 1,0 

Personalkostnader 2,7 

Övriga förvaltningskostnader 2,0 

Övriga kostnader  1,0 

Biljettintäkter  1,0 

Budgetsammanställning 2018 

Nettokostnaderna för landsbygdstrafiken ökar med 20,0 mnkr och för tätortstrafiken är ökningen 

24,5 mnkr mellan budgetåren 2017 och 2018. Främsta orsakerna till ökade nettokostnader är 

förändrad intäktsnivå för subventioner samt indexuppräkningen för trafikkostnader. För särskild 

persontrafik budgeteras ökade kostnader med 7,5 mnkr för 2018. 

Sammanställning nettokostnader (mnkr) 

Budget 

2016 

Utfall 

2016 

 Budget 

2017  

Förslag 

Budget 2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Landsbygdstrafik -162,1 -150,3 -151,3 -171,3 -177,6 -184,8 

varav biljettintäkter  44,0 43,9 43,8 44,2 44,7 45,1 

varav Bussgodsintäkter 1,5 1,4 1,5 0,9 0,9 0,9 

varav Resplusintäkter 2,7 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 

varav skolkortsintäkter 23,0 20,1 17,0 17,2 17,4 17,5 

varav kommunal biljettsubvention 1,0 14,6 32,0 21,1 21,4 21,6 

varav bidrag och övrigt 3,0 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 

varav kostnader -239,0 -236,2 -251,1 -260,3 -267,5 -275,5 

Tätortstrafik -103,0 -39,8 -34,3 -58,8 -63,0 -67,5 

varav biljettintäkter 56,3 55,9 55,3 55,8 56,4 57,0 

varav skolkort 7,7 6,9 5,5 5,6 5,6 5,7 

varav kommunal biljettsubvention 0,0 62,2 79,8 66,2 66,8 67,5 

varav kostnader -167,0 -164,8 -174,8 -186,3 -191,8 197,6 

Tågtrafik -35,5 -33,8 -44,9 -46,4 -47,8 -49,3 

Avskrivning biljettmaskiner -5,0 -5,0 -5,0 -1,6 -1,6 -1,6 

Stationsavgifter -1,8 -1,8 -1,8 -1,9 -1,9 -1,9 

Förvaltningskostnader -30,5 -31,6 -33,0 -34,4 -35,2 -36,1 

Din Tur kundcenter -17,3 -15,8 -18,1 -17,4 -17,8 -18,3 

Särskild persontrafik -93,8 -103,8 -99,4 -106,9 -107,9 -109,0 

Totalt medlemsbidrag -449,1 -382,0 -387,7 -438,6 -452,9 -468,4 
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Verksamhetens procentuella kostnadsfördelning  

Den största delen, 92 procent, av verksamhetens kostnader är trafikkostnader som uppräknas enligt 

avtalsreglerade indexmodeller. De återstående 8 procenten utgörs av förvaltningskostnader och 

kostnader för att driva Din Tur kundcenter. Möjligheten att påverka kostadsutvecklingen är låg då  

stora delar av verksamheten regleras i långa avtal. Nuvarande trafikavtal för den linjelagda 

busstrafiken gäller till och med 2022 och avtalen för den särskilda persontrafiken till 2021. 

 

 

Bild: Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader 

Bortprioriterade åtgärder från LP 2018-2020 

Bortprioriterade åtgärder Långtidsplan 2018-2020 (mnkr) Belopp  

Ny tätortstrafik Örnsköldsvik 8,1 

Marknadsföring förändrad tätortstrafik 0,2 

Handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska främja social inkludering 0,2 

Fortsatt utveckling resvärdskap  0,2 

Utvärdera effekterna av ungdomskort i Örnsköldsvik 0,2 

Planera för god kollektivtrafikför nya bostadsområden i Sundsvall 0,1 

Utveckla former för att styra om sjukresor till den allmänna kollektivtrafiken 0,1 

Förstärkt linjenätsanalys i Sundsvall 0,5 

Kompensutveckling 0,1 

Samordning av sjukresor genom central organisation 2,8 

Fortsatt utveckling av företagskort genom Hållbara resor 0,3 

Totalt  12,8 

 

Under hösten 2016 har dialog förts med tjänstemän från medlemmar och trafikföretag. Tillsammans 

identifierade vi nödvändiga åtgärder som syftade till att uppnå de mål om Resenär, Hållbarhet, 

Tillväxt, Medarbetare som fastställts av förbundsdirektionen. 

Våren 2017 inleddes budgetdialog med medlemmars tjänstemän och politiker. Region 

Västernorrland var då tydlig med att tåg och busstrafik skulle prioriteras och att kostnader för 

utveckling, personal och administration skulle ligga på samma nivå som 2017. Detta innebär att 

lejonparten av de åtgärder som identifierats fått utgå, vilket framgår av tabellen ovan.  
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Förändringar mellan Budget 2017 och Budget 2018 

 

Förändring Budget 2017 och Budget 2018 (mnkr) Belopp 

Biljettintäkter m m 1,3 

Bussgodsintäkter -0,6 

Kommunal biljettsubvention -24,5 

Summa intäkter -23,8 

  

Trafikkostnader 20,8 

Särskild persontrafik 7,5 

Tågtrafik 1,5 

Administrativa kostnader 0,7 

Stationsavgifter 0,1 

Avskrivningar -3,4 

Summa kostnader 27,2 

Förändring mellan 2017 och 2018 51,0 

Verksamhetens intäkter 

Biljettintäkter, skolkortsintäkter och intäkter för Resplus ökar med 1,3 mnkr, vilket till största del 

motsvarar uppräkningen på 1 procent.  

Bussgodsintäkterna beräknas att minska och budgeteras 0,6 mnkr lägre än 2017. Bildandet av en 

gemensam bussgodsorganisation i Norrland förväntas dra ut på tiden och endast ge en halvårseffekt 

på intäkterna. 

Antalet aktiva kort som kommunalförbundet fakturerar kommunerna minskar vilket innebär att 

intäkterna från de kommunala subventionerna budgeteras 24,5 mnkr lägre än 2017. 

Verksamhetens kostnader 

Trafikkostnader specificeras i tabellen Förändringar Budget 2017 och Budget 2018 för 

trafikkostnader. Kostnaderna för tågtrafik budgeteras med ökade kostnader om 1,5 mnkr.  

Med en ökning av subventionerad trafik är kommunalförbundets stödsystem och administrativa 

resurser ej tillräckliga. Myndighetens resurser för ekonomistyrning kommer att behöva förstärkas 

genom nyrekrytering och kostnaden budgeteras till 0,7 mnkr. 

Kostnadsökningen för den särskilda persontrafiken består av till största del av ökade kostnader för 

sjukresor. Kostnaden för sjukresor budgeteras 8,2 mnkr högre än 2017. Kostnaden för färdtjänstresor 

minskar med 0,7 mnkr. Främsta orsaken till förändringen för färdtjänst är ny upphandling i Sollefteå 

med planerad trafikstart 1 augusti 2018, med minskade kostnader i kommunalförbundets budget till 

följd.  

Avskrivningskostnaderna budgeteras 3,3 mnkr lägre än 2017.  
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Trafikkostnader 

Förändringar Budget 2017 och Budget 2018 för trafikkostnader (mnkr) Belopp 

Indexuppräkning linjelagd busstrafik 12,4 

Resandeincitament 6,1 

Trafikförändringar Örnsköldsviks tätort 1,7 

Förstärkningskostnader 0,8 

Anskaffning av El-buss i Kramfors 0,6 

Trafikförändring Sundsvalls tätort 0,6 

Biljettsamverkan med X-trafik 0,5 

Trafikförändring Timrå-Njurunda 0,4 

Kompletteringstrafik 0,1 

Biljettautomat Sundvalls tätort 0,1 

Övriga trafikförändringar -0,2 

Trafikkostnader i och med asylboenden på landsbygden -1,0 

Miljöincitament -1,3 

Förändring mellan 2017 och 2018 20,8 

Ökade trafikkostnader utgörs till största del av indexuppräkning som budgeteras till 3 procent mellan 

åren motsvarande 12,4 mnkr. Kostnader för resandeincitament har inte budgeterats under 2017 och 

beräknas uppgå till 6,1 mnkr för 2018. Eventuella ökade incitamentsersättningar vid införande av 

subventioner i Härnösand och Sundsvall är inte budgeterade. 

Förändringen av förstärkningskostnaderna beror främst på högre kostnader inom Örnsköldsviks 

tätort med 1,0 mnkr och lägre budgeterade kostnader för förstärkningstrafik avseende Linje 50 med 

0,3 mnkr. 

Kostnader för biljettsamverkan är i enlighet med det avtal som ersätter X-trafik för trafikering i 

Västernorrland. 

För 2017 budgeterades 1,0 mnkr för ökade trafikkostnader i och med asylboenden på landsbygden, 

denna kostnad har uteblivit och budgeten minskar med motsvarande belopp. Kostnaden för 

miljöincitament budgeterades till 2,6 mnkr för 2017 och justeras till 1,3 mnkr för 2018 utifrån den 

beräknade prognosen för 2017. 

Administrativa kostnader 

Sammanställning nettokostnader (mnkr) 

Budget 

2016 

Utfall 

2016 

Budget 

2017 

Budget efter  

index-

uppräkning 

Besparing 

2018 

Förslag 

Budget 

2018 

Administrativa kostnader 

enligt budgetdialog med Region 

Västernorrland 

47,8 47,4 51,1 52,2 -1,1 51,1 

Förstärkt ekonomistyrning och 

intäktsanalys  
     0,7 

Summa administrativa kostnader      51,8 

De administrativa kostnaderna utgörs av kostnader för förvaltningen i Kramfors och Din Tur 

kundcenter i Ånge. En stor del av administrativa kostnader består av drift och underhåll av olika 

system och räknas upp i budget mellan åren med 2,0 procent för att täcka 

kostnadsutvecklingen. Personalkostnader räknas upp med 2,7 procent för att täcka en avtalsenlig 

lönerevision inom Kommunala företagens samorganisation, KFS samt kostnader för 

kompetensutveckling och rekrytering.  
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I budgetdialog med Region Västernorrlands tjänstemän och politiker framfördes att tåg och 

busstrafik skulle prioriteras och att kostnader för utveckling, personal och administration skulle ligga 

på samma nivå som 2017. Det medför en besparing på administrativa kostnader med 1,1 mnkr i 

jämförelse med Budget 2017.  

Beslut om att införa ytterligare kommunala subventioner innebär ökad arbetsbelastning för befintlig 

personal, behov av nyrekrytering av personal och köp av konsultstöd. Med en ökning av 

subventionerad trafik är kommunalförbundets stödsystem och administrativa resurser ej tillräckliga. 

Det finns ett stort behov av att ersätta och uppdatera system som blivit eftersatta under en lång tid för 

att säkerställa kvalitet i budget- och uppföljningsarbete. Detta är att betrakta som en generell 

investering som måste tidigareläggas på grund av subventionerna. 

Kostnader som direkt kan hänföras införandet av subventioner kommer att påföras respektive 

medlem. Dessa kostnader ligger inte i budget utan kommer att rapporteras som avvikelser i 

kommande uppföljningar. 

  

Konsekvensbeskrivning 

Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan av administrativa tjänster från medlemmarna. Dels i en förändrad 

planeringsprocess med behovsframställan och dels i behov av ytterligare analyser för beslut om 

tillexempel infrastruktur eller linjenätsförändringar. En utveckling av IT strukturen är nödvändig och 

kostnadsdrivande. Fortsatt fokus på digitalisering är en förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara 

relevant. Att rationalisera genom personalneddragningar som till exempel att föra över 

arbetsuppgifter från personal i Kramfors till personal i Ånge skulle påverka arbetsmiljön negativ och 

öka arbetsbelastningen.  

Eventuella personalneddragningar kommer inte att få effekt för än i mitten av 2018 beroende på 

uppsägningstider. Att avsluta avtal gällande system eller andra tjänster påverkas av avtalsreglerade 

uppsägningstider. 

Resultatbudget 

Resultaträkning (mnkr) 

Budget 

2016 Utfall 2016 

 Budget 

2017  

Förslag 

Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Verksamhetens intäkter 109,2 107,1 106,1 106,5 107,6 108,6 

Verksamhetens kostnader -585,0 -587,9 -623,1 -653,6 -670,7 -688,4 

Avskrivningar -5,0 -5,0 -5,0 -1,6 -1,6 -1,6 

Verksamhetens nettokostnader -480,8 -485,8 -522,0 -548,7 -564,8 -581,4 

Skolkortsintäkter 30,7 27,0 22,5 22,8 23,0 23,2 

Kommunal biljettsubvention 1,0 76,8 111,8 87,3 88,0 89,1 

Medlemsbidrag 449,1 382,0 387,7 438,6 453,6 469,1 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 

 

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader kommer att öka med ca 100 mnkr 

från budget 2016 till planen 2020. Detta beror i huvudsak på årliga indexuppräkningar av 

trafikavtalen med 50 mnkr. Därtill kommer budgeterade kostnadsökningar för den särskilda 

persontrafiken på 16 mnkr. Kostnaderna för tågtrafiken beräknas öka med 14 mnkr från budgeterad 

nivå 2016. Kostnader för incitamentersättning budgeteras med en ökning på 9 mnkr. Administrativa 

kostnader budgeteras en ökning med 6 mnkr under de fyra åren och beror till största del på årlig 

budgeterad uppräkning. Ytterligare orsaker till ökade kostnader är planerade och genomförda 

trafikförändringar. 
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Fördelning av verksamhetens nettokostnader 

Största delen av verksamhetens totala nettokostnader för budget 2018 hänförs till Region 

Västernorrland, motsvarande 41 procent medan 24 procent hänförs till Sundsvalls kommun. 

Örnsköldsviks kommun står för 15 procent av verksamhetens nettokostnader och övriga medlemmar 

mellan sex och två procent.  

 

 

Fördelning av medlemsbidrag 

Sammanställning medlemsbidrag (mnkr) Budget 2016 Utfall 2016 

 Budget 

2017  

Förslag 

Budget 2018 

Förändring 

2017 - 2018  

Kramfors kommun 25,1 24,9 27,5 26,2 -1,3 

Sollefteå kommun 18,1 16,6 19,4 17,1 -2,3 

Örnsköldsviks kommun 63,8 48,1 25,0 36,0 11,0 

Ånge kommun 11,0 10,1 10,7 10,5 -0,2 

Härnösands kommun 26,3 26,5 27,9 28,9 1,0 

Timrå kommun 17,3 16,7 17,9 19,0 1,1 

Sundsvalls kommun 101,8 45,0 54,4 80,3 25,9 

Region Västernorrland  185,7 194,1 204,9 220,6 15,7 

Summa medlemsbidrag 449,1 382,0 387,7 438,6 51,0 

Sundsvalls kommun har ett ökat medlemsbidrag på 25,9 mnkr. Främsta orsaken till förändringen är 

att intäkterna för den kommunala biljettsubventionen minskar med 21,6 mnkr.  

Region Västernorrland har ett ökat medlemsbidrag om 15,7 mnkr och det beror till största del på 

ökade kostnader för sjukresor med 8,2 mnkr samt indexuppräkning i trafikavtalen. 

Örnsköldsviks kommun har ett ökat medlemsbidrag om 11,0 mnkr. Förändringen beror bland annat 

på budgeterade kostnader för resandeincitament med 4,8 mnkr, kostnader för trafikförändringar med 

1,7 mnkr och budgeterade kostnader för förstärkningstrafik motsvarande 1,0 mnkr. Intäkterna för den 

kommunala biljettsubventionen minskar med 2,6 mnkr vilket ökar medlemsbidraget. 

Sollefteå kommun har ett lägre medlemsbidrag än budgeterat 2017 och det beror bland annat på att 

kommunalförbundet inte har budgeterat för färdtjänstkostnader från och med augusti 2018.  

Kramfors kommun har ett lägre medlemsbidrag än budgeterat 2017 och främsta orsaken är 

omfördelning av produktionskilometrar inom trafikområdet.  

Ånge kommun har ett lägre medlemsbidrag än budgeterat 2017 vilket främst beror på lägre 

kostnader för färdtjänsten. Antalet resorna fortsätter att minska och antal färdtjänsttillstånd har inte 

förändrats. 

Timrå kommun och Härnösands kommun har ett ökat medlemsbidrag och främsta orsaken är 

indexuppräkningen. 

41% 

24% 

15% 

6% 

5% 
4% 3% 2% Region Västernorrland

Sundsvall

Örnsköldsvik

Härnösand

Kramfors

Timrå

Sollefteå

Ånge
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Avgifter 

 2017 2018 

Utdebiterade timkostnader 700 kr/h 700 kr/h 

Biljettkontrollavgifter 1 200 kr 1 200 kr 

Direktionen har beslutat att myndigheten ska ta betalt för aktiviteter som genomförs på uppdrag 

utanför verksamhetsplan och budget.   

För uppdrag utanför verksamhetsplan och budget tillämpas en timtaxa på 700 kr/timme under 2018. 

Biljettkontrollavgiften uppgår till 1 200 kr.  



Bilaga 1 Budget per medlem 2018

Datum Diarienr

2017-09-13 17/00420

Budget per medlem 2018
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i

Västernorrlands län



Kramfors kommun
Sammanställning 

nettokostnad Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Landsbygdstrafik -15 381 161 -16 566 773 -16 783 574 -14 943 176 -14 198 611

Ränta 0 0 0 -100 -1 820

Avskrivningar -82 748 -250 000 -240 426 36 978 -240 426

Stationsavgifter 0 0 0 -976 -958

Särskild persontrafik -10 706 234 -10 593 487 -10 488 601 -10 270 712 -10 478 723

Medlemsbidrag -26 170 143 -27 410 259 -27 512 601 -25 177 986 -24 920 538

Landsbygdstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 2 308 019 2 308 019 2 285 167 2 062 622 2 339 571

Intäkter skolor 1 738 512 1 738 512 1 721 299 1 724 621 1 883 634

Bussgods 51 089 45 702 45 702 23 320 42 957

Resplus 169 654 169 654 169 654 161 398 185 112

S:a intäkter 4 267 273 4 261 887 4 221 822 3 971 961 4 451 273

Kostnader

Trafikkostnader -18 580 797 -19 761 022 -20 544 682 -18 297 962 -18 258 743

Elbuss -600 000 -600 000 0 0 0

Förstärkning -224 015 -224 015 -217 770 -273 418 -53 481

Bankkostnad -68 474 -68 474 -67 796 -74 188 -75 079

Komplettering, anropsstyrd taxi -175 148 -175 148 -175 148 -269 568 -262 581

S:a kostnader -19 648 434 -20 828 659 -21 005 396 -18 915 136 -18 649 884

S:a nettokostnad landsbygd -15 381 161 -16 566 773 -16 783 574 -14 943 176 -14 198 611



Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Landsbygdstrafik -10 381 989 -11 798 847 -11 394 669 -9 481 689 -9 041 482

Ränteintäkter 0 0 0 -100 -1 733

Tätortstrafik -3 330 972 -3 331 514 -3 218 428 -3 026 526 -2 762 538

Avskrivningar -66 453 -200 000 -192 348 -29 696 -192 348

Stationsavgifter -63 130 -63 130 -62 504 0 0

Särskild persontrafik -3 250 349 -4 538 171 -4 493 239 -4 909 478 -4 642 910

Medlemsbidrag -17 092 894 -19 931 661 -19 361 188 -17 447 489 -16 641 011

Tätortstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 824 639 824 639 816 474 801 915 846 458

Intäkter skolor 46 571 46 571 46 110 97 346 80 446

Summa intäkter 871 210 871 210 862 584 899 261 926 904

Kostnader

Trafikkostnader -4 165 896 -4 166 438 -4 045 085 -3 886 473 -3 649 656

Bankkostnad -36 286 -36 286 -35 927 -39 314 -39 786

Summa kostnader -4 202 182 -4 202 724 -4 081 012 -3 925 787 -3 689 442

S:a nettokostnad tätort -3 330 972 -3 331 514 -3 218 428 -3 026 526 -2 762 538

Landsbygdstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 1 639 327 1 639 327 1 623 096 1 651 139 1 703 568

Intäkter skolor 1 186 026 1 186 026 1 174 283 1 213 375 1 311 146

Bussgods 62 935 89 066 89 066 42 549 78 380

Resplus 147 904 147 904 147 904 140 706 161 379

S:a intäkter 3 036 192 3 062 323 3 034 349 3 047 770 3 254 473

Kostnader

Trafikkostnader -13 015 323 -13 428 215 -13 037 102 -12 064 686 -11 806 765

Trafikkostnader 0 -1 030 000 -1 000 000 0

Förstärkning -148 739 -148 835 -144 500 -160 798 -229 266

Komplettering, anropsstyrd taxi -217 834 -217 834 -211 489 -264 660 -220 138

Bankkostnad -36 286 -36 286 -35 927 -39 314 -39 786

S:a kostnader -13 418 181 -14 861 170 -14 429 018 -12 529 458 -12 295 955

S:a nettokostnad landsbygd -10 381 989 -11 798 847 -11 394 669 -9 481 689 -9 041 482



Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Landsbygdstrafik -19 855 907 -12 690 395 -11 808 267 -17 224 322 -22 975 927

Ränteintäkter 0 0 0 -300 -5 506

Tätortstrafik -4 359 503 -15 786 380 -914 707 2 216 468 -12 737 220

Avskrivning -279 823 -200 000 -842 335 -125 044 -842 335

Stationsavgifter -358 446 -358 446 -348 006 -377 008 -385 395

Särskild persontrafik -11 192 154 -11 192 154 -11 081 340 -10 833 540 -11 127 530

Medlemsbidrag -36 045 832 -40 227 374 -24 994 655 -26 343 746 -48 073 913

Tätortstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter 

Biljettintäkter 8 219 348 8 219 348 8 137 968 8 012 485 8 159 738

Intäkter skolor 0 0 0 362 460 1 060 806

S:a intäkter tätort 8 219 348 8 219 348 8 137 968 8 374 945 9 220 544

Subventionerat kommunkort 29 967 102 26 122 805 25 864 163 32 041 317 12 629 935

Summa intäkter 38 186 450 34 342 152 34 002 131 40 416 262 21 850 479

Kostnader

Trafikkostnad -34 819 059 -35 763 551 -34 721 894 -37 986 470 -34 371 813

Förstärkning -1 030 000 0 0
Trafikförändringar -1 700 000 -9 800 000 0
Resandeincitament -4 800 000 -4 500 000 0
Bankkostnad -196 893 -64 981 -194 944 -213 323 -215 886
S:a kostnader -42 545 953 -50 128 532 -34 916 838 -38 199 794 -34 587 699

S:a nettokostnad tätort -4 359 503 -15 786 380 -914 707 2 216 468 -12 737 220

Landsbygdstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 5 164 016 5 164 016 5 112 887 4 525 962 5 075 618

Intäkter skolor 0 0 0 349 114 1 844 188

Bussgods 171 000 204 789 204 789 101 181 186 384

Resplus 78 302 78 302 78 302 74 492 85 436

S:a intäkter 5 413 318 5 447 106 5 395 978 5 050 749 7 191 626
Subventionerat kommunkort 14 312 646 21 261 931 21 051 417 15 699 638 6 384 952
Summa intäkter 19 725 964 26 709 038 26 447 395 20 750 386 13 576 577

Kostnader
Trafikkostnader -38 260 243 -38 077 804 -36 968 742 -36 554 809 -35 353 994

Förstärkning -92 882 -92 882 -90 177 -132 093 -34 272

Bankkostnad -196 893 -196 893 -194 944 -213 323 -215 886

Komplettering, anropsstyrd taxi -595 299 -595 299 -577 960 -538 365 -404 363

Kompletteringstrafik, linjelagd taxi -436 554 -436 554 -423 839 -536 118 -543 989

S:a kostnader -39 581 871 -39 399 432 -38 255 662 -37 974 708 -36 552 504

S:a nettokostnad landsbygd -19 855 907 -12 690 395 -11 808 267 -17 224 322 -22 975 927



Ånge kommun
Sammanställning 

nettokostnad Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Landsbygdstrafik -7 020 686 -7 123 630 -6 892 125 -6 875 906 -6 422 201

Ränteintäkter 0 0 0 -50 -767

Avskrivning -34 108 -100 000 -106 968 -15 242 -106 968

Stationsavgifter -16 954 -16 954 -16 786 -19 048 -18 808

Särskild persontrafik -3 469 505 -3 745 738 -3 708 651 -3 033 670 -3 514 069

Medlemsbidrag -10 541 253 -10 986 322 -10 724 531 -9 943 915 -10 062 813

Landsbygdstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 378 225 378 225 374 480 363 382 406 321

Intäkter skolor 807 568 807 568 799 572 798 683 866 085

Bussgods 47 056 31 785 31 785 14 140 26 047

Resplus 18 270 18 270 18 270 17 381 19 935

S:a intäkter 1 251 119 1 235 847 1 224 107 1 193 586 1 318 388

Kostnader

Trafikkostnad -8 208 630 -8 296 303 -8 054 663 -8 033 333 -7 666 070

Förstärkning -32 356 -32 356 -31 414 -20 943 -55 601

Bankkostnad -12 208 -12 208 -12 087 -13 227 -13 386

Komplettering, anropsstyrd taxi -12 415 -12 415 -18 068 -1 989 -5 532Kompletteringstrafik, linjelagd 

taxi -6 196 -6 196

S:a kostnader -8 271 804 -8 359 478 -8 116 232 -8 069 492 -7 740 588

S:a nettokostnad landsbygd -7 020 686 -7 123 630 -6 892 125 -6 875 906 -6 422 201



Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 

2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Landsbygdstrafik -16 232 068 -15 895 292 -15 398 167 -15 220 126 -14 722 714

Ränteintäkter 0 0 0 -100 -2 009

Tätortstrafik -8 298 361 -8 258 345 -7 969 441 -7 697 746 -7 162 560

Avskrivning -99 673 -300 000 -292 914 -44 541 -292 914

Stationsavgifter -178 909 -178 909 -177 138 -180 656 -188 553

Särskild persontrafik -4 074 830 -4 074 830 -4 034 485 -4 011 562 -4 129 234

Medlemsbidrag -28 883 841 -28 707 377 -27 872 145 -27 154 732 -26 497 985

Tätortstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 2 066 048 2 066 048 2 045 592 2 154 473 2 131 249

Intäkter skolor 492 436 492 436 487 560 544 926 551 790

S:a intäkter 2 558 484 2 558 484 2 533 152 2 699 399 2 683 039

Kostnad 

Trafikkostnad -10 814 308 -10 774 291 -10 460 477 -10 351 059 -9 798 959

Förstärkning 0 0 0 0 0

Bankkostnad -42 537 -42 537 -42 116 -46 087 -46 640

S:a kostnader -10 856 845 -10 816 828 -10 502 593 -10 397 146 -9 845 599

S:a nettokostnad tätort -8 298 361 -8 258 345 -7 969 441 -7 697 746 -7 162 560

Landsbygdstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 638 879 638 879 632 553 573 723 625 407

Intäkter skolor 1 110 606 1 110 606 1 099 610 1 074 386 1 147 356

Bussgods 21 227 30 901 10 440 15 221 28 039

Resplus 10 440 10 440 30 901 9 932 11 391

S:a intäkter 1 781 151 1 790 826 1 773 505 1 673 262 1 812 194

Kostnader

Trafikkostnad -17 730 010 -17 402 746 -16 895 870 -16 610 712 -16 059 549

Förstärkning -120 -282 -139 -5 971 -6 185

Bankkostnad -42 537 -42 537 -42 116 -46 087 -46 640

Komplettering, anropsstyrd taxi -89 275 -89 275 -86 675 -140 850 -108 318

Kompletteringstrafik, linjelagd taxi -151 278 -151 278 -146 872 -89 769 -314 217

S:a kostnader -18 013 219 -17 686 118 -17 171 671 -16 893 389 -16 534 909

S:a nettokostnad landsbygd -16 232 068 -15 895 292 -15 398 167 -15 220 126 -14 722 714



Timrå kommun
Sammanställning 

nettokostnad Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Landsbygdstrafik -14 821 840 -14 508 301 -13 978 091 -13 413 108 -12 714 721

Ränteintäkter 0 0 0 -100 -1 564

Avskrivning -71 171 -100 000 -215 108 -31 804 -215 108

Särskild persontrafik -4 123 162 -3 715 228 -3 678 443 -3 916 426 -3 797 517

Medlemsbidrag -19 016 173 -18 323 529 -17 871 642 -17 361 438 -16 728 910

Landsbygdstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 3 020 617 3 020 617 2 990 710 3 106 912 2 948 224

Intäkter skolor 2 602 945 2 602 945 2 577 173 2 397 655 2 584 069

Bussgods 0 7 298 7 298 3 528 6 499

Resplus 43 501 43 501 43 501 41 384 47 465

S:a intäkter 5 667 063 5 674 360 5 618 682 5 549 480 5 586 256

Kostnader

Trafikkostnad -19 598 724 -19 310 774 -18 748 324 -18 074 077 -17 489 349

Förstärkning -627 311 -609 020 -591 282 -722 082 -596 815

Bankkostnad -101 687 -101 687 -100 680 -110 173 -111 496

Komplettering, anropsstyrd 

taxi -161 180 -161 180 -156 486 -56 256 -103 317

S:a kostnader -20 488 903 -20 182 662 -19 596 772 -18 962 588 -18 300 977

S:a nettokostnad landsbygd -14 821 840 -14 508 301 -13 978 091 -13 413 108 -12 714 721



Sundsvalls kommun
Sammanställning 

nettokostnad Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Landsbygdstrafik -36 819 298 -31 733 113 -30 381 623 -32 027 812 -25 973 674

Ränteintäkter 0 0 0 -300 -4 137

Tätortstrafik -42 794 700 -24 957 804 -22 158 889 -29 287 916 -17 182 630

Avskrivning -598 101 -600 000 -1 794 124 -267 273 -1 794 123

Särskild persontrafik -57 993 -57 993 -57 419 -76 819 -69 681

Medlemsbidrag -80 270 092 -57 348 910 -54 392 055 -61 660 119 -45 024 245

Tätortstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 44 735 959 44 735 959 44 293 029 43 092 893 44 742 228

Intäkter skolor 5 021 477 5 021 477 4 971 759 4 643 325 5 217 790

S:a intäkter tätort 49 757 436 49 757 436 49 264 788 47 736 218 49 960 018

Skattesubvention 36 184 882 54 458 547 53 919 353 42 153 598 49 526 501

Summa intäkter 85 942 318 104 215 982 103 184 141 89 889 816 99 486 519

Kostnad 

Trafikkostnad -126 981 617 -127 418 386 -123 707 171 -117 398 198 -114 885 464

Biljettautomat -100 000 -100 000 0 0 0

Förstärkning -163 909 -163 909 -159 135 -163 583 -148 321

Bankkostnad -1 491 492 -1 491 492 -1 476 724 -1 615 951 -1 635 364

S:a kostnader -128 737 018 -129 173 787 -125 343 030 -119 177 731 -116 669 149

S:a Nettokostnad tätort -42 794 700 -24 957 804 -22 158 889 -29 287 916 -17 182 630

Landsbygdstrafik Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkt 

Biljettintäkter 9 979 696 9 979 696 9 880 887 10 445 759 9 986 871

Intäkter skolor 4 877 875 4 877 875 4 829 579 5 039 700 5 291 901
Bussgods 67 132 86 643 44 371 43 490 80 112

Resplus 44 371 44 371 86 643 42 212 48 414

S:a intäkter 14 969 074 14 988 585 14 841 480 15 571 161 15 407 298

Skattesubvention 4 682 749 8 657 519 8 571 801 5 506 566 6 197 011

Summa intäkter 19 651 823 23 646 104 23 413 281 21 077 727 21 604 310

Kostnader

Trafikkostnad -53 490 376 -52 416 191 -50 889 506 -49 671 604 -45 116 140

Förstärkning -930 233 -912 514 -885 936 -1 817 984 -826 479

Bankkostnad -1 491 492 -1 491 492 -1 476 724 -1 615 951 -1 635 364

Komplettering, anropsstyrd taxi -559 020 -559 020 -542 738 0 0

S:a kostnader -56 471 121 -55 379 217 -53 794 904 -53 105 539 -47 577 984

S:a nettokostnad landsbygd -36 819 298 -31 733 113 -30 381 623 -32 027 812 -25 973 674



Landstinget Västernorrland

Sammanställning nettokostnad Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Landsbygdstrafik -50 756 701 -49 759 457 -44 629 848 -45 927 064 -44 238 803

Ränteintäkter 0 0 0 -10 000 -11 536

Norrtåg -46 426 000 -46 426 000 -44 890 000 -44 699 000 -33 815 727

Avskrivning -404 923 -200 000 -1 291 563 -180 948 -1 291 563

Stationsavgifter -1 262 869 -1 262 869 -1 218 848 -1 263 558 -1 226 086

Förvaltningskostnader -34 377 270 -35 093 601 -32 968 299 -34 719 920 -31 589 368

Din Tur kundcenter -17 371 647 -21 345 273 -18 085 712 -17 546 007 -15 831 167

Särskild persontrafik -70 000 000 -70 000 000 -61 838 631 -67 202 648 -66 066 509

Medlemsbidrag -220 599 410 -224 087 201 -204 922 901 -211 549 145 -194 070 759

Sammanställning nettokostnad Budget 2018

LP 18-20 

Budgetdialog 2018 Budget 2017

Årsprognos T1 

2017 Resultat 2016

Intäkter

Biljettintäkter 21 110 512 21 110 512 20 901 497 21 072 127 20 777 743

Bidrag 3 000 000 3 003 500 3 003 500 2 994 879 2 994 880

Intäkter skolor 4 872 792 4 872 792 4 824 547 4 452 245 5 164 098

Bussgods 479 562 931 435 1 021 222 506 060 932 204

Resplus 2 031 447 2 031 447 1 931 447 1 837 458 2 107 424

Övriga intäkter 0 0 0 0 331 871

S:a intäkter 31 494 314 31 949 686 31 682 214 30 862 770 32 308 220

Subvention kommunkort Svall 1 702 818 1 644 033 1 069 487 1 803 299 1 822 366

Subvention kommunkort Övik 447 270 469 487 1 344 033 432 747 198 321

Summa intäkter 33 644 402 34 063 206 34 095 734 33 098 816 34 328 907

Kostnader

Trafikkostnad -82 215 751 -81 322 651 -76 757 365 -77 081 714 -76 953 273

Förstärkning -566 713 -881 373 -855 702 -773 903 -936 122

Biljettsamverkan X-trafik -1 000 000 -1 000 000 -500 000 -500 000 0

Bankkostnad -618 640 -618 640 -612 515 -670 263 -678 315

S:a kostnader -84 401 103 -83 822 664 -78 725 582 -79 025 880 -78 567 710

S:a nettokostnad landsbygd -50 756 701 -49 759 457 -44 629 848 -45 927 064 -44 238 803


