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Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-09-08 

Tid: 16:00 – 16:58  
Datum: 2020-09-08  
Plats: Distansmöte via Teams  
   
Närvarande ledamöter:   
Se Tjänstgöringslistan   
   
Närvarande tjänstemän:   
Charlotta Hellhoff Andreas Pettersson  
Camilla Norberg Göran Anger  
   
Övriga närvarande:   
   
   
   
   
Justerare: 
Stefan Dalin (S) 

  

   
Tid för justering: 
2020-09-08 

Justering av protokollet sker 
med BankID 

 

Underskrifter   
Se sista sidan 
 

  

   
   
   

ANSLAG/BEVIS 

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se. 

Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 
2020-09-08 2020-09-08 2020-10-02 

Förvaringsplats för protokollet  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
läns förvaltning 

 

   
   
   
  

Camilla Norberg, Nämndadministratör 

  

 

Datum 

2020-09-08  
Diarienr 

20/00590-2 

  
  

        Camilla Norberg, 070-231 83 20   
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Medlem 
Namn 

När-
varo 

Tjg. 
Ers 

Reservation 
§ 

Omröstning Anteckning 
Justerare 
Tjänstgör T.o.m. 
Tjänstgör Fr.o.m. 

 

 
 

 
 Ja Nej 

Region Västernorrland 
Ordinarie 

Per Wahlberg (M) X           Ordförande 

Henrik Sendelbach (KD) X           Vice ordförande 

Region Västernorrland 
Ersättare 

Sara Nylund (S) X            

Lars-Gunnar Hultin (V) X            

Örnsköldsvik 
Ordinarie 
Mikael Malmén (S) X           Från § 127 

Örnsköldsvik 
Ersättare 
Andreas Jansson (C)             

Kramfors 
Ordinarie 
Malin Svanholm (S)             

Kramfors 
Ersättare 
Jon Björkman (V) X X           

Härnösand 
Ordinarie 
Knapp Britta Thyr (MP) X            

Härnösand 
Ersättare 
Christian Wasell (M)             

Sundsvall 
Ordinarie 
Hans Forsberg (C) X            

Sundsvall 
Ersättare 
Sven Bredberg (M) X            

Timrå 
Ordinarie 
Stefan Dalin (S) X           Justerare 

Timrå 
Ersättare 
Gunnar Grönberg (S) X            

Ånge 
Ordinarie 
Jan Filipsson (S) X            

Ånge 
Ersättare 
Anders Mjärdsjö (M) X            

Sollefteå 
Ordinarie 
Paul Höglund (C)             

Sollefteå 
Ersättare 
Curt Noppa (S)             

Ingemar Jonsson (C) X           Adjungerad 
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Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-09-08 

 Bilagor 

§ 123. Sammanträdets Öppnande  

§ 124. Upprop 

Förbundsdirektionen beslutar 

att godkänna uppropet av ledamöter. 

 

att godkänna Ingemar Jonsson (C) som adjungerad vid sammanträdet. 

 

§ 125. Val av justerare för sammanträdet 

Förbundsdirektionen beslutar 

att välja Stefan Dalin (S) till justerare för sammanträdet. 

 

 

§ 126. Godkännande av dagordning 

Förbundsdirektionen beslutar 

att godkänna dagordningen. 
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§ 127. Överenskommelse Nobina Sverige AB och Mittbuss AB 

 
Förbundsdirektionen beslutar 

 

att uppdra/delegera till förbundsdirektören att förhandla fram en överenskommelse 

med Nobina Sverige AB respektive Mittbuss AB om en engångsersättning på grund 

av covid-19 för perioden 1 mars 2020 – 31 augusti 2020, och därefter föreslå 

direktionen att anta eller förkasta förhandlingens resultat. 

 
Bakgrund 

Den 25 mars 2020 gav direktionen förbundsdirektören i uppdrag att förlänga trafikavtalen 

med Nobina Sverige AB (Nobina). Uppdraget innefattade att ställa villkor för förlängning 

samt frihet att i samråd med berörda medlemmar förändra villkoren. 

Med anledning av covid-19 motsatte sig Nobina en förlängning utan en överenskommelse 

om kompensation för effekterna av covid-19 på deras intäkter. Även Mittbuss AB, vars 

avtal med delvis rörlig ersättning har en betydligt mindre omfattning, har muntligen tagit 

upp frågan om kompensation för effekterna av covid-19, men meddelat att man avvaktar 

resultatet av de förhandlingar som förs med Nobina. 

Den dialog som sedan början av april förts med Nobina om deras ersättningsanspråk har 

hittills inriktats på att undvika kortsiktiga lösningar och istället, inom ramen för 

förbundsdirektören uppdrag, söka långsiktigt hållbara lösningar på den osäkerhet som 

covid-19 fortsatt innebär. 

Det som främst diskuterats med Nobina har varit en övergång till ett produktionsavtal. De 

förslag som Nobina lämnat har inneburit att den rörliga delen av ersättningen tas bort helt 

eller delvis medan ersättningen i stort är oförändrad. Myndigheten har inte tagit ställning till 

dessa annat än att meddela att Nobina inte kan förvänta sig att gå skadelösa från effekterna 

av covid-19. 

Den senaste tiden har Nobina hänvisat till förhandlingar de fört med Region Uppsala om en 

överenskommelse som reglerar deras intäktsbortfall för perioden mars till augusti med ett 

engångsbelopp, och i övrigt låter trafikavtalet löpa vidare på oförändrade villkor, d.v.s. utan 

att ange hur framtida effekter av covid-19 ska regleras. 

Nobina har tryckt på för att få besked om hur vi ställer oss till en sådan överenskommelse 

och efterfrågat antingen ett ersättningsbelopp eller angivande av en procentsats av 

föregående års ersättning för motsvarande period. 

Under perioden 1 mars-31 juni har Nobinas rörliga ersättning minskat med ca 11 miljoner 

kronor (prisnivå mars 2020) jämfört med samma period föregående år. När det gäller 

Mittbuss har på motsvarande sätt den rörliga ersättningen minskat med ca [•] kronor. 

 

Till saken hör det stöd om tre miljarder kronor till regionala kollektivtrafikmyndigheter 

(RKM) som regeringen har beslutat och som regleras i förordningen (2020:713) om 

ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under 

utbrottet av covid-19. Det statliga stödet ska fördelas till landets RKM i förhållande till 

minskade biljettintäkter till följd av covid-19 under perioden 1 mars 2020-30 juni 2020, och 

nedsättas med samma procentsats för alla RKM om tillgängliga medel inte räcker. 

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att handlägga stödet och ansökningar om stöd kan 

lämnas tidigast i vecka 38. Myndigheten kommer att ansöka om minst 13 miljoner kronor. 

Intäktsförändringar i Norrtåg och så kallade subventionerade produkter kan också komma 
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att påverka ansökningsunderlaget. I dagsläget går det inte att säga när ett beslut från 

Trafikverket om ersättning kan förväntas eller hur stort beloppet kan bli. 

 

Myndighetens bedömning 

Nobina har uppgivit att Region Uppsala har fört förhandlingar med Nobina om en 

överenskommelse som reglerar det som inträffat till och med augusti 2020. Myndigheten 

har en tydlig bild av vad denna förhandling hittills har resulterat i. 

En övergång till ett produktionsavtal där den rörliga delen av ersättningen tas bort helt eller 

delvis, framstår alltmer som en svårlöst fråga som riskerat att ta lång tid. 

En överenskommelse med Nobina som reglerar effekterna av covid-19 under den tid som 

förflutit kan vara att föredra framför att lösa frågan inom ramen för en överenskommelse 

om förlängning av avtalet. 

Förbundsdirektörens uppdrag från den 25 mars innefattar inte att ta ställning till de krav på 

kompensation som Nobina framfört, annat än möjligen inom ramen för en förlängning av 

trafikavtalet. Inte heller innefattar uppdraget att förhandla med Nobina om villkoren i en 

överenskommelse liknande den som Region Uppsala förhandlat, eller att lägga fram ett 

förslag om en sådan överenskommelse för direktionen att ta ställning till. 

Detta begränsar på ett onödigt sätt möjligheterna att föra dialogen med Nobina framåt vilket 

kan medföra att frågan om effekterna av covid-19 förblir olöst under lång tid. 

 

Föredragande: 

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör. 

Göran Anger, rådgivare. 
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§ 128. Övriga frågor 

Förbundsdirektionen beslutar 

att lägga de övriga frågorna till handlingarna. 

Bakgrund 

Extra sammanträde för förbundsdirektionen 

Ordförande informerar förbundsdirektionen att det kan komma en kallelse i närtid till en 

extra direktion där förbundsdirektionen måste ta ställning till det eventuella 

förhandlingsbud som förbundsdirektören förhandlat fram. 

 

Internat för förbundsdirektionen 

Det tänkta internatet för förbundsdirektionen under hösten 2020 flyttas fram till 

vintern/våren 2021 på grund av covid-19.  

Det kan bli någon eller några halvdagar för förbundsdirektionen under hösten 2020 för 

diskussioner antingen fysiskt eller digitalt. 

 

Föredragande: 

Per Wahlberg, ordförande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 129. Sammanträdet avslutas 
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