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Förslag till beslut angående Bidragsfördelning till externa
organisationer 2016
Enligt beslut i landstingsfullmäktige (Jll 332/2001) ska regionen ge stöd till länets
organisations- och föreningsliv. I budgeten för 2016 har 9,86 mkr avsatts för
ändamålet inom Kulturens ram. Regler och villkor för bidrag till externa
organisationer, fastställda 2013-12-16 med komplettering 2014-09-08 gäller för
bidragsfördelningen. Även Landstingsplan, Regional Utvecklingsstrategi och
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen är styrande dokument vad gäller
prioriteringar i bidragsfördelningen. Anslagsfördelningen sker i tre steg;
1) fördelning av totalanslaget till 3 olika målområden
2) fördelning från målområdena till olika organisationsgrupper
3) fördelning till organisationer inom organisationsgrupper
De två första stegen sker genom politiskt beslut och den sista fördelningen sker på
delegation av kulturchefen.
Ärendebeskrivning
Från och med 2014 betraktas SISU Idrottsbildarna som ett studieförbund som i
likhet med övriga studieförbund ska svara upp mot statens syfte med stöd till
folkbildningen. Det innebär att regionen, genom omfördelning, förstärkte
organisationsgruppen Studieförbund med 364 tkr år 2015 baserat på 2013 års
redovisade studietimmar. Ramanslaget för Studieförbund är därmed 4 510 tkr från
år 2015.
Fördelningsprincipen tillämpas även för 2016 och anslaget fördelas utifrån 2014 års
redovisning. Enligt bidragsreglerna ska varje studieförbund ha verksamhet i minst
hälften av länets kommuner och om en kommun har mer än studieförbundets totala
verksamhet i länet så minskas anslaget med fastställd %-sats. SISU redovisar 74 %
av sin verksamhet i Östersunds kommun vilket innebär att deras anslag minskas
med 20 % av beräknat anslag.
SISU ingår inte i Bildningsförbundet Mittnorrland, som är mottagare av
regionanslaget för fördelning till övriga studieförbund, utan erhåller sitt anslag direkt
från regionen enligt nedanstående beräkning.
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Studieförbundens verksamhet i
Jämtlands län 2014
Studietimmar SISU
Totalt antal studietimmar, studieförbund
Totalt anslag, kr
Kostnad per studietimme, kr
Beräknat anslag SISU, kr
Anslag SISU -20%, kr
Anslag Bildningsförbundet
Mittnorrland, kr

19 100
274 719
4 510 000
16,42
313 622
250 900
4 259 100

Studieförbundens verksamhet har totalt sett ökat en tioårsperiod. Den markanta
skillnaden är den stora ökningen vad gäller kulturprogram.
Ungdomsorganisationerna har konstant minskat över den senaste tioårsperioden,
både vad gäller antal organisationer som söker regionbidrag och vad gäller
medlemsantal. Däremot ser vi att en del organisationer tenderar att öka sina
medlemmar, Riksförbundet Unga Musikanter Jämtlands län till exempel. En del
organisationer faller ifrån på grund av att de inte längre är berättigade enligt
bidragsreglerna. Politiska ungdomsorganisationer vars moderparti är representerade i
regionfullmäktige är berättigade regionbidrag. Hälften av dessa ansöker däremot inte
om bidrag vilket dels kan betyda att de inte finns representerade i länet eller att de
saknar kontinuerlig verksamhet.
Vad gäller Övriga organisationer så sker det relativt snabba förändringar från år till
år vad gäller antal organisationer som söker regionalt anslag. Den senaste
förändringen är att Friluftsfrämjandet, som inte längre är berättigad bidrag som
ungdomsorganisation, numera söker som övrig organisation.
Handikapporganisationerna utgörs främst av Handikappsamverkan som organiserar
35 organisationer varav ett mindre antal av dessa inte redovisar någon verksamhet.
Övriga handikapporganisationer, DHR, SRF och Glaukomförbundet, söker samfällt
för att nå lägst antal medlemmar för att berättigas stöd. Handikapporganisationerna
fortsätter totalt sett att minska i medlemsantal.
Nykterhetsorganisationerna genomgick en förändring i och med att nya
bidragsregler beslutades 2009. Det medförde bland annat att Länsnykterhetsförbundet upphörde och ett antal organisationer ej längre var bidragsberättigade.
Därmed minskades antalet bidragsberättigande medlemmar dramatiskt. Sedan dess
har medlemsantalet varit relativt konstant. Jämfört med föregående år så ökar
nykterhetsorganisationerna något i medlemsantal.
Pensionärsorganisationer har ökat sina medlemmar varje år sedan 2006. Från
föregående år ser vi dock en marginell minskning av medlemsantalet relativt sett.
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Idrottsförbundet fick 2015 ett minskat anslag då medel omfördelades till SISU.
Idrottsförbundet fördelar anslag till drygt 60 specialdistriktsförbund. Idrottsrörelsen
engagerar ca 80 000 medlemmar i länet.
Ekonomi
Anslagsfördelningen finansieras inom Kulturens budgeterade ram och medför ingen
ökad kostnad för regionen i övrigt.
Regional utveckling
Anslagsfördelningen medför en positiv effekt på flera av Regionala
Utvecklingsstrategins prioriterade områden. Genom att stimulera ett regionalt
organisationsliv så ökar förutsättningarna för lokal verksamhet och att fler kan vara
aktiva, delaktiga och skapande. Organisationerna erbjuder ett livslångt lärande som
ger goda förutsättningar för länets medborgare att växa och utvecklas. Det breda
föreningslivet bidrar till idrottsaktiviteter för barn och unga samt upplevelser och
aktiviteter i hela länet, både för länets invånare och för besökare. Föreningslivet
bidrar i en del fall till stöd och service, inte minst i glesbygdsområden, där den
sociala aspekten för sammanhållning, hälsa och lärande är central. Organisationerna
ska i sin återrapportering redovisa i vilken mån verksamheten har stimulerat ett
aktivt samhällsengagemang, ökad kunskap och hur man når nya målgrupper.
Jämställdhet och jämlikhet
Bidragsfördelningen berör indirekt kvinnor, män, flickor och pojkar genom att
regionbidraget säkerställer att resurser finns för att utveckla lokal verksamhet. När
det gäller studieförbundens verksamhet så deltar kvinnor i högre utsträckning än
män i exempelvis studiecirkelverksamhet. Organisationerna försäkrar även att verka
för en god tillgänglighet i de lokaler som nyttjas för verksamheten. Redovisningarna
visar även att det finns ett utvecklingsarbete att göra för att nå exempelvis
nyanlända.
Barns rättigheter
En stor utmaning för organisationslivet i allmänhet är att engagera och involvera
barn och unga i både verksamhet och styrelsearbete. När det gäller
ungdomsorganisationer så ska dessa särskilt sträva mot en majoritet av unga under
25 år i styrelsen. Vissa organisationer arbetar särskilt för barns rättigheter medan
andra har som syfte att bidra till en positiv livsmiljö för exempelvis äldre.
Miljöaspekter
Beslutet medför ingen direkt miljöpåverkan. Närheten till ett lokalt föreningsliv är
positivt ur såväl ett demokrati- och tillgänglighetsperspektiv som ur ett
miljöperspektiv. Organisationerna ska i sin återrapportering redovisa i vilken mån
verksamheten har stimulerat en god livskvalitet för länets invånare med inriktning på
hållbar utveckling.
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Analys
En analys visar att länets organisationsliv på olika sätt bidrar till att nå både
regionens övergripande horisontella mål samt bidragsreglernas prioriterade
målområden; Demokrati och delaktighet, Folkhälsa och hållbar utveckling samt Det
livslånga lärandet. Sammanfattningsvis är den stora utmaningen för många
organisationer både att fortsatt engagera sina egna målgrupper samt att nå nya
målgrupper, inte minst nyanlända. Att hitta former för integration, engagemang och
delaktighet ställer nya och utmanande krav på både organisationer och myndigheter.
Arbetet med uppföljning och statistik är omfattande och resurskrävande och det
finns ett behov av att se över hur ett standardiserat uppföljningsarbete av
organisationsbidragen kan genomföras.
Förslag
Sammanfattningsvis föreslås en omfördelning från ungdomsorganisationerna och
handikapporganisationer till i huvudsak övriga organisationer vilket motiveras av att
ett antal nya organisationer har tillkommit samt en ökad verksamhet. Det föreslås
dessutom att 100 tkr avsätts till särskilda insatser för ungas engagemang. Dessa
medel föreslås vara sökbara från ungdomsorganisationer, nätverk, grupper och
ungdomar för att särskilt stimulera eget skapande, demokrati och delaktighet. Anslag
till respektive organisationsgrupp framgår nedan samt av bilaga Ramanslag till
organisationsgrupper 2016.
Anslag till organisationsgrupp
Studieförbund
varav SISU
Ungdomsorganisationer
Politiska ungdomsorganisationer
Idrottsförbund
varav länshandikappidrottsförbundet
Handikapporganisationer
Nykterhetsorganisationer
Pensionärsorganisationer
Övriga organisationer
Ungas engagemang och delaktighet

Summa fördelat totalanslag
Ingrid Printz
kulturchef

Anslag år 2016, tkr
4 510
250,9
420
300
1 770
422
1 020
520
480
720
100

9 860,0 tkr

Jimmy Eriksson
kultursamordnare
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RAMANSLAG TILL ORGANISATIONSGRUPPER 2016

Bidragspåsar
i %-andel av totala anslaget
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Totalt anslag

9 860 000

Demokrati och
delaktighet
3 310 000

Folkhälsa och
hållbar utveckling
3 265 000

33,57%

33,11%

Det livslånga
lärandet
3 185 000
32,30%

Förändring
i%

Bidragsgrupper
Studieförbund
varav SISU, 250,9 tkr
Ungdomsorganisationer
Politiska ungdomsorganisationer
Idrottsförbund
varav Handikappidrotten, 422 tkr
Handikapporganisationer
Nykterhetsorganisationer
Pensionärsorganisationer
Övriga organisationer
Särskilt stöd till ungas
engagemang och delaktighet

Anslag 2016
4 510 000
440 000
300 000
1 770 000
1 020 000
520 000
480 000
720 000

100 000
9 860 000

i kr

Anslag 2015
1 500 000

510 000

2 500 000

33,26%

11,31%

55,43%

370 000

35 000

35 000

84,1%

7,95%

7,95%

280 000

10 000

10 000

93,3%

3,33%

3,33%

620 000

1 000 000

150 000

35,03%

56,50%

8,47%

100 000

820 000

100 000

9,80%

80,39%

9,80%

100 000

350 000

70 000

19,23%

67,31%

13,46%

100 000

300 000

80 000

20,83%

62,50%

16,67%

240 000

240 000

240 000

33,33%

33,33%

33,33%

100 000

4 510 000

0,00

0

600 000

-26,67

-160 000

360 000

-16,67

-60 000

1 770 000

0,00

0

1 040 000

-1,92

-20 000

510 000

1,96

10 000

480 000

0,00

0

590 000

22,03

130 000

0
9 860 000

100 000
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Sammanfattande och översiktlig statistik, 2004-2014
Studieförbund
Regionalt anslag
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2004
4 360 000

2014
4 510 000

Förändring
150000

%
3,4

4 406

7 850

3444

78,2

Antal deltagare kulturprogram

304 048

369 839

65791

21,6

Totalt antal studietimmar

228 893

255 619

26726

11,7

36 127

38 092

1965

5,4

2004
645 000

2014
536 014

Förändring
-108986

%
-16,9

5 330

1 417

-3913

-73,4

Antal kulturprogram

Antal deltagare studiecirklar
* Statstiken inkluderar SISUs verksamhet.

Nykterhetsorganisationer
Regionalt anslag
Medlemsantal

* Den stora medlemsförändringen förklaras av att bidragsreglerna förändrades 2009 vilket medförde att
Länsnykterhetsförbundet upphörde och ett antal organisationer ej längre var bidragsberättigade. Från
föregående år ser vi däremot en tendens att nykterhetsorganisationerna ökar i medlemsantal.

Handikapporganisationer
Regionalt anslag
Medlemsantal

Pensionärsorganisationer
Regionalt anslag
Medlemsantal

2004
1 039 095

2014
1 015 400

Förändring
-23695

%
-2,3

9 337

8 171

-1166

-12,5

2004
320 002

2014
480 271

Förändring
160269

%
50,1

13 349

17 810

4461

33,4

* Förändringen av anslaget förklaras av att pensionärsorganisationerna fick ett särskilt tilläggsanslag
om 100 tkr f o m 2006

Ungdomsorganisationer
Antal organisationer
Regionalt anslag
Medlemsantal
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Förändring
-10

%
-47,6

962 840

505 660

-457180

-47,5

5 329

2 581

-2748

-51,6

2004

2014

* Ungdomsorganisationerna har konstant minskat över den senaste tioårsperioden, både vad gäller
antal organisationer som söker regionbidrag och vad gäller medlemsantalet. Däremot ser vi att en del
organisationer tenderar att öka sina medlemmar, Riksförbundet Unga Musikanter Jämtlands län till exempel.
En del organisationer faller ifrån på grund av att de inte längre är berättigade enligt bidragsreglerna.
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Kultur
070-3112424
ingrid.printz@regionjh.se

FINANSIERING AV GAALTIJE 2016-2017
De nationella kulturpolitiska målen föreskriver ett särskilt ansvar för de nationella
minoriteternas kultur. Ett brett kulturliv inkluderar alla att delta på egna villkor. Gaaltije är ett
centrum för sydsamisk kultur, historia och näringsliv där Galtije vill bl.a. utveckla samisk
konst- och kulturverksamhet i länet. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018
anger att regionen och Gaaltije gemensamt ska utreda samverkansformer rörande särskilda
uppdrag och samisk kulturutveckling. För åren 2014-2015 har kulturen, i koppling till
kulturplanen, ett avtal med Gaaltije om 240 tkr i två år för att utveckla en arena för samisk konst
och kultur på Gaaltije. Aktiviteter som t.ex. utställningar av samisk samtidskonst sker inom
ramen för samarbetet.
Gaaltije har beskrivit att basfinansieringen för verksamheten inte räcker och har med anledning
av detta tagit initiativ till en dialog med förvaltningskommuner, region och länsstyrelse i frågan
om en långsiktig ekonomisk lösning. Utifrån aktuell situation föreslår regionen att inom
kulturens ram förstärka avtalet med 260 tkr och avsätta 500 tkr per år, åren 2016 och 2017,
i syfte att ta fram en hållbar långsiktig lösning i samverkan med övriga regionala och statliga
aktörer.
Kulturen förlänger därmed gällande avtal 2014-2015 med Gaaltije, att gälla åren 2016 och 2017
för fortsatt utveckling av en arena för samisk konst och kultur på Gaaltije. Avtalet föreskriver
att Gaaltije ska ge ungdomar möjlighet till inflytande och påverkan av verksamheten, att bistå
med kunskap och erfarenheter till kommuner och regionen för att bidra till en ökad
kulturkompetens hos länets invånare samt att aktivt samverka med regionala kulturverksamheter
i syfte att kvalitetssäkra verksamheten. Verksamheten utvärderas genom årsredovisning och
årlig rapport. Förstärkningen görs genom omfördelning inom ram.
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Regional utveckling
Område kultur
INGRID PRINTZ
070-3112424
ingrid.printz@regionjh.se

2015-10-20

Dnr: RUN/1274/2015

Årsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och
Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2016
Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns
konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli. Enligt stiftelseurkund från den 6 september
1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.
Enligt stiftelsens stadgar - antagna 1974 - ”är stiftelsens ändamål att förvalta stiftelsens
samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i
huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan
därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även då så befinnes lämpligt, i egen
regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de
byggnader varöver stiftelsen äger förfoga”.
Region Jämtland Härjedalen, nedan kallad regionen, Östersunds kommun, nedan kallad
kommunen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening beskriver huvuduppdraget i
Uppdragsavtal 2015 -2018, fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.
Utöver detta beskrivs regionens prioriterade områden, den regionala
museiverksamheten och dess utvecklingsområden i Kulturplan för Region Jämtland
Härjedalen 2015-2018, som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i
kultursamverkansmodellen från 2012. Regionen lämnar följande uppdrag och ersättning
för verksamhetsåret 2016.
§1

UPPDRAG

Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas livskvalitet och till en kontinuerlig
förnyelse av kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och önskemål från kommuner och
civilsamhälle. Området ska medverka till att länets befolkning blir delaktig i och får del
av länets kulturliv samt medverka till en positiv livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt.
Det mångkulturella perspektivet liksom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och
delaktighet ska beaktas. Inom ramen för de nationella kulturpolitiska målen,
uppdragsavtalet och kulturplanen samt regionens ersättning som regleras i detta avtal,
ska Stiftelsen Jamtli under verksamhetsåret 2016 särskilt beakta att:




kunna bistå regionen med kunskapsunderlag inom sitt verksamhetsområde
kunna företräda regionen i olika kulturarvsrelaterade sammanhang och
samarbeten på nationell och internationell nivå
attrahera ungdomar samt stärka deras delaktighet

Postadress
Box 654, 831 27 Östersund

Besöksadress
Rådhusgatan 72

Webbadress
www.regionjh.se
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mångfaldsfrågor, bland annat genom attitydfrämjande insatser för att stärka
medborgarnas kunskaper och förståelse för andra kulturer. Stiftelsen Jamtli ska
genomföra aktiviteter och utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas
kunskaper om andra kulturer och sedvanor
Jamtli ska aktivt delta i marknadsföringen av länet som besöksmål
Jamtli garanterar god tillgänglighet för funktionshindrade. Insatser för ökad
tillgänglighet ska vara genomförda senast 2016 enligt Jamtlis handlingsplan.
Jamtli är ett stöd för lokala aktörer gällande kulturarvsfrågor
Jamtli deltar inom regionens medlemskap av EARLALL.

§2

MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 och
gäller som övergripande dokument. Följande målområden finns angivna;

Upplevelse och besöksmål




Stiftelsen attraherar nya grupper av besökare och bibehåller eller ökar
kontinuerligt antal besök på anläggningen jämfört med tidigare år inom
intervallet 180 000 -210 000 besök.
Graden av egenfinansiering är minst 2/3 där Jamtlis egenintäkter utgörs av
andra intäkter än intäkter från huvudmännen; region och kommun.

Främja ett levande kulturarv




Stiftelsen strävar efter att vara ledande inom utveckling av
kulturarvspedagogisk verksamhet där barn- och ungdomar är en
prioriterad grupp
Stiftelsen bidrar till hållbar regional utveckling genom att aktivt verka för
demokratisk, social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling i enlighet
med Regional utvecklingsstrategi 2014-2030.

Utveckla det regionala kulturlivet




Utveckla samverkan och öka den sociala gemenskapen för främjande av
kulturell mångfald, demokratiskt medborgarskap och geografisk spridning
av kulturutbud. I stiftelsens uppdrag ingår att stödja Heimbygda och
Jämtlands läns konstförening och i nära samverkan upprätthålla ett
samarbete med hembygdsrörelsen och länets konstliv.
Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för konst, foto
och samtida uttryck

Mål 2016
Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att nedanstående mål
uppnås:
 Antal besökare på Jamtli är minst 180 000
 Antal skolbesök från Jamtli är minst 30 (särskilda medel avsatta)
 Jamtli och/eller stiftelsens dotterbolag deltar i ett flertal nordiska eller
europeiska samarbetsprojekt
 Inom ramen för regionalt uppdrag utvecklar Jamtli regionalt intressanta
besöksmål i samverkan med lokal och nationell nivå
 Jamtli utvecklar volontärsarbete på besöksanläggningen
 Jamtli verkar för etablering av Nationalmuseum Norr
 Jamtli ska ha uppnått målet om tillgänglig web och enkelt avhjälpta hinder
enligt tillgänglighetsplan.
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§3

UTVECKLING AV KVALITET OCH STRATEGISKA
UTVECKLINGSOMRÅDEN

Regionen och kommunen arbetar kontinuerligt med utveckling av kvalitet inom sina
verksamheter och Stiftelsen Jamtli ska arbeta med nedanstående kvalitetsdimensioner i
syfte att höja och säkra kvaliteten på verksamheten. Stiftelsen Jamtli ansvarar för och
genomför löpande utvärderingar av verksamheten där besökare ges möjlighet att lämna
synpunkter avseende kvalitet. Huvudmännen ska årligen få en återkoppling av resultatet
av kvalitetsarbetet via årsredovisningen.
Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas:
 Tillgång/tillgänglighet
 Inflytande och deltagande
 Bemötande
 Kompetens
Följande utvecklingsområden ska redovisas:
 Socialt inkluderande och ett sunt liv
 Ett hållbart län
 Barn och unga
 Internationalisering
§4

NYCKELTAL

För att bättre kunna följa upp verksamheten har ett antal nyckeltal utarbetats. Följande
nyckeltal ska redovisas i årsredovisningen per den 31 december varje år.
Nyckeltal/volymtal

Öppethållande på Jamtli
Öppettider
Antal öppetdagar
Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00)
Antal öppet timmar/vecka i genomsnitt

Antal besök
Antal avgiftsfria besök
Antal sålda årskort
Antal deltagare i mångfaldsarbete på flykt, från åk 9
Antal besök barn/ungdom
Antal besök skolor/förskolor
Jamtlis skolbesök; antal och redovisning innehåll
Antal besök hemsida

Publika aktiviteter
Visningar totalt
därav skolor/förskolor
Stadsvandringar/exkursioner
därav skolor/förskolor
Kurser, studiecirklar ledda av museets personal
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därav skolor/förskolor
Övrig programverksamhet på Jamtli
därav skolor/förskolor
Övrig programverksamhet utanför Jamtli
därav skolor/förskolor

Utställningar
Antal tillfälliga utställningar
Antal egenproducerade utställningar
Antal samproducerade utställningar
Antal inlånade utställningar
därav nyproducerade
Antal utställningar med ersättning enligt MU- avtal (riktlinjer för
utställningsersättning till konstnärer)
Antal utställda konstnärer
varav kv/män
varav svenska/utländska
Samverkansprojekt
Omslutning projekt och uppdrag (kr)
Informationsinsatser
Antal utställningskataloger
Antal studie-/undervisningsmaterial
Antal andra publikationer/trycksaker
Antal mässor där Jamtli deltagit
Samlingar (den 31 dec)
Antal föremål
därav dokumenterade i digital form
Antal fotografier
därav dokumenterade i digital form
Antal volymer till bibliotek
därav dokumenterade i digital form
Arkivalier hyllmeter
därav dokumenterade i digital form
Personal
Antal årsverken
varav med minst 3 års högskolestudier
Antal visstidsanställda
varav antal anställda med lönebidrag
Andel kvinnor/män
Ekonomi
Omsättning totalt
därav verksamhetsbidrag från region
därav statligt bidrag (enligt Kultursamverkansförordningen)
därav statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)
därav verksamhetsbidrag från kommun
därav EU-medel
därav övriga regionala bidrag
därav övriga statliga bidrag
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därav övriga kommunala bidrag
därav inträdesavgifter
därav övriga intäkter
Andel egenfinansiering (%)
H-männens driftanslag i relation till totala intäkterna
§5

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och INFORMATION

Regionen ansvarar, i samarbete med kommunen, för att utföra den löpande årliga
uppföljningen som gäller verksamheten, det regionala uppdraget och de
utvecklingsområden som beskrivs i årsavtalet och kulturplanen gällande stiftelsen Jamtli.
Stiftelsen ska ha utarbetade rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering.
Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur ett besökarperspektiv som skötsel av
fastigheter och anläggningar. De angivna målen och nyckeltalen följs upp årligen.
Redovisning av måluppfyllelse lämnas av stiftelsen Jamtli vid delårsuppföljningen den 31
augusti. Redovisning ska skickas in till regionen löpande utan begäran och senast en
vecka efter månadsskiftet.
Jamtlis årsredovisning inklusive redovisning av Stiftelsens bolag och revisionsrapport
inlämnas senast den 31 mars till regionen och kommunen. Användningen av det statliga
bidraget återrapporteras till regionen senast den 28 februari genom Kulturdatabasen.
§6

MILJÖ

Stiftelsen har att följa kommunens och regionens miljöpolicys i sitt miljöarbete för
ekologisk hållbar utveckling.
§7

ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Regionens samlade bidrag till Jamtli (stat, region och kommun) uppgår för 2016 till
35 999 tkr. ( Regionen 17 724 tkr, kommunen 9 827 tkr, staten 8 448 tkr). Ersättningen
för det regionala museiuppdraget avser två delar med årlig uppräkning som fördelas på
1. basuppdrag och 2.särskilda ersättningar.
1. Basuppdrag
Ersättningen för basuppdraget avser verksamhet med gemensamt ansvar av regionen
och kommunen enligt fördelning 65/35. Ersättningen utbetalas av regionen respektive
kommunen månadsvis i förskott den 20:e varje månad, mot faktura. Ersättningen avser
alla driftkostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2016 uppräknat med 2,4 % från
2015 års nivå. I ersättning för basuppdraget ingår, från år 2016, ersättning för
kostnadsökningar för underhåll kulturhus, energi och IT/digitalisering, där regionen
bidrar med 130 tkr, kommunen med 70 tkr och Stiftelsen Jamtli med 150 tkr.
Regionens ersättning för 2016 utgår med 16 211 tkr. Därtill erhåller Jamtli för
avtalsperioden det statsbidrag för regional museiverksamhet som utgår från regionen
och regleras i kulturplanen, (för 2015 med 8 448 tkr). Beslut om fördelning av
statsbidrag år 2016 tas i Regionala nämnden i mars 2016.
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Kommunens ersättning för 2016 utgår med 8 729 tkr.
Stiftelsen Jamtli ska så långt det är möjligt bära sina egna kostnader där styrelsen aktivt
ska sträva efter att uppnå målet i uppdragsavtalet 2015-2018, om 2/3 i egenfinansiering.
(KS beslut 2015-11-24 § 382.)Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån
eller väsentliga förändringar i verksamheten, ska en dialog föras mellan huvudmännen
och Stiftelsen
2. Särskilda ersättningar.
Jamtli har under senare år erhållit särskilda ersättningar för vissa verksamhetsområden
där fördelningen mellan region och kommun är 50/50 undantaget punkt 3. Uppräkning
har för 2016 gjorts med 2.4 % från 2015 års nivå. Regionens ersättning för 2016 utgår
med 1 513 tkr. Kommunens ersättning för 2016 utgår med 1 098 tkr. Ersättningarna
omfattar:
1. Ersättning för investeringar på Jamtli, från vardera huvudman om 614 tkr
2. Ersättning för verksamheten Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik med 256
tkr per år från vardera huvudman.
3. Ersättning för utveckling av det regionala uppdraget med 233 tkr från regionen och
125 tkr från kommunen, enligt fördelning 65/35.
4. Ersättning för hyra av regionmagasin i ”Bergrum Lockne -Östersund-Rossbol 6:39”
med 205 tkr från regionen och 103 tkr från kommunen.
5. Ersättning för bussning av skolelever med 205 tkr, enligt särskilt avtal mellan Jamtli
och regionen.
§8

AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2015 – 31 december 2016.
§9

OMFÖRHANDLING

Båda parter äger rätt påkalla omförhandling om förutsättningarna för verksamheten
väsentligt förändras under avtalsperioden.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Östersund 2015 - För Region Jämtland Härjedalen

Östersund 2015- För Stiftelsen Jamtli

-------------------------------Robert Uitto
Ordf. Regionala utvecklingsnämnden

----------------------------Lena Bäckelin
Ordf. Stiftelsen Jamtli

-------------------------------Anders Byström
Biträdande regiondirektör

----------------------------Henrik Zip Sane
Landsantikvarie
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Verksamhetsområde kultur

Datum 2015-11-04
Dnr: RUN/1276/2015

Ingrid Printz
063-146700
ingrid.printz@regionjamtland.se

ÅRSAVTAL MED FÖRENINGEN RIKSTEATERN
JÄMTLAND/HÄRJEDALEN FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2016
1.

Allmänna förutsättningar

Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och del av Riksteatern. Föreningen har till
uppgift att utveckla en länstäckande arrangörsorganisation, främja barn- och ungdomsteater
samt verka för att utveckla scenkonsten i regionen. Riksteatern förmedlar och subventionerar
kvalitativ scenkonst till länets barn och unga. Region Jämtland Härjedalen, nedan kallad
regionen, tecknar avtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen om ett kvalitativt utbud av teater
och dans till barn och unga i länet. De nationella kulturpolitiska målen samt Kulturplan för
Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformningen av verksamheten.
Verksamheten finansieras genom samverkansmodellen och arrangörsstöd genom statliga
Riksteatern.
Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av
kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och önskemål från kommuner och civilsamhälle.
Verksamheten ska medverka till att länets befolkning blir delaktig i och får del av länets
kulturliv samt medverka till en positiv livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt. Det
mångkulturella perspektivet liksom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska
beaktas. Kulturplanens tre prioriterade områden, Kultur för alla, De professionella
kulturskaparna- kärnan i kulturlivet och Kulturdriven tillväxt, ska integreras i verksamheten.
Handlingsplan för ökad tillgänglighet ska följas. Verksamheten ska särskilt riktas till barn och
unga där arbetet mot skolan är ett prioriterat område.

2.

Uppdrag

Riksteatern Jämtland/Härjedalen ska förverkliga regional och nationell kulturpolitik och vara en
resurs för kommuner, skola, civilsamhälle och kulturskapare. Verksamheten ska förse hela
regionen med kvalitativ scenkonst och tillgodose prioriterade gruppers särskilda behov, vilket
inkluderar personer med funktionsnedsättning, barn, unga och äldre samt utlandsfödda.
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Region Jämtland Härjedalen ansvarar för att hantera och följa upp det årliga uppdraget till
Riksteatern Jämtland/Härjedalen.
Uppdraget till föreningen är att:
●
Främja barn- och ungdomsteater och verka för scenkonsten i regionen.
●
Förmedla scenkonstföreställningar till barn- och ungdomar i regionen.
●
Utveckla nya former för att använda scenkonst som pedagogiskt verktyg

3.

Mål / Förväntat resultat

För 2016 anger regionen följande mål/förväntade resultat:
●
Föreningen har bidragit till att antalet aktiviteter och föreställningar på scenkonstområdet
för barn i förskolor och skolor har ökat. Målet är att nå minst 4 000 barn med subventionerade
föreställningar.
●
Samtliga länets kommuner nås av verksamheten där minst 50 % av utbudet ges utanför
Östersunds kommun.
●
Föreningen har bidragit till att utveckla arbetsformer för ökad samverkan inom Regionalt
kulturforum.
●
Föreningen har följt upp och utvecklat verksamheten avseende kvalitet och förnyelse.
●
Föreningen ska ha uppnått målet om tillgänglig web och enkelt avhjälpta hinder enligt
tillgänglighetsplan.

4.

Inriktning

I enlighet med kulturplanen ska Riksteatern Jämtland/Härjedalen, verka för
medborgarinflytande, tillgänglighet, kompetensöverföring och samverkan för att uppnå målen
och ska i linje med detta:
◦ Ge förskolor/skolor och föreningsliv inflytande och möjlighet att påverka det scenkonstutbud
som Riksteatern J/H erbjuder.
◦ Ge tillgång till scenkonstupplevelser för barn och unga över hela länet och därmed öka
tillgängligheten till scenkonst för denna målgrupp.
◦ Kontinuerligt och aktivt bistå med kunskap och inspiration om scenkonst till kulturombud,
arrangörer, skolledare med flera och på så sätt bidra till en ökad kulturkompetens hos länets
invånare.
◦ Aktivt samverka med kulturinstitutioner, producenter, skolor och föreningsliv i länet i syfte att
synkronisera utbudet för olika åldersgrupper för ett effektivt resursutnyttjande.
◦ Fördela särskilt småplatsstöd till arrangörer på mindre orter.

5.

Utvecklingsområden:

Riksteatern J/H avser under perioden att;
◦ stärka barn och ungas tillgång till upplevelser av scenkonst med hög kvalitet
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◦ stärka ungas delaktighet och inflytande i enlighet med Barnkonventionen
◦ utveckla publikarbete och arrangörsnätverk
◦ utveckla och stärka samarbetet med föreningslivet och kommunerna
◦ utveckla samverkan med norrlandslänen för ett brett och tillgängligt utbud av scenkonst
◦ fortsatt erbjuda arrangörsutbildningar i samverkan med andra parter samt verka för
kompetensutveckling
◦ stärka dans som konstform

6.

Resultatmått / Nyckeltal

Följande resultatmått/nyckeltal ska redovisas i samband med årsredovisning.
◦Antal aktiviteter, föreställningar scenkonst till barn och unga per kommun, varav Östersunds
kommun
◦Antal deltagande barn och unga per kommun, varav Östersunds kommun
◦Särskilda insatser till prioriterade grupper
◦Antal aktiviteter, inom skapande skola
◦Antal föreställningar fördelat på teater respektive dans
◦Antal småplatsstöd per kommun
◦Antal samarbetsprojekt (med exempel)
Finansiering totalt:
därav verksamhetsbidrag från region
därav statligt bidrag (enligt Kultursamverkansförordningen)
därav statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)
därav verksamhetsbidrag från kommun
därav EU-medel
därav övriga regionala bidrag
därav övriga statliga bidrag
därav övriga kommunala bidrag
därav övriga intäkter

7.

Avtalstid

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari - 31 december 2016.

8.

Ekonomi/Ersättning

För verksamheten under år 2016 ersätter Region Jämtland Härjedalen föreningen Riksteatern
J/H med ett enhetligt bidrag för uppdraget om totalt 965 tkr (region 613 tkr och staten 352 tkr).
Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2016. Beloppet kan komma att justeras
utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas
slutligt under mars 2016. Ersättningen utbetalas per den 20:e varje månad.
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9.

Information, uppföljning och utvärdering

De angivna uppdragen, förväntade resultatet och aktuella resultatmått som beskrivs för
verksamheten följs årligen upp av regionen. Redovisning av kvantitativa resultat ska inlämnas
senast 28 februari genom Kulturdatabasen. Årsredovisning och kvalitativa resultat ska inlämnas
senast 31 mars eller på annan tid som regionförbundet anger. Regionen äger rätt att besluta om
särskild utvärdering av de delar av föreningens verksamhet som avtalet berör. Föreningen ska i
så fall bidra med att ta fram för regionförbundet relevanta uppgifter och underlag.

10.

Överlåtelse

Föreningen äger inte rätt att överlåta detta avtal till annan utförare.

11.

Omförhandling

Om väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta avtal inträffar under avtalsperioden,
kan parterna när som helst begära omförhandlingar. Parterna skall då delge varandra den
information som är av betydelse för omförhandlingen.

12.

Giltighet

Detta avtal är giltigt när avtalet undertecknats. Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar,
varav parterna erhållit var sitt.
Östersund 2015 -

Östersund 2015 -

För Region Jämtland Härjedalen

För Riksteatern Jämtland/Härjedalen

………………………………..
Anders Byström
Förvaltningschef

....................................................................
Marie Haglund
Ordf. Riksteatern Jämtland/Härjedalen
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Ingrid Printz

2015-10-20
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ÅRSAVTAL MED FÖRENINGSARKIVET I JÄMTLANDS LÄN
ANGÅENDE REGIONAL ENSKILD ARKIVVERKSAMHET 2016
1.
Allmänna förutsättningar
Föreningsarkivet i Jämtlands län är en ideell organisation för föreningar inom regionen.
Föreningsarkivet utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv med kontaktytor
mellan kultur, föreningsliv och myndigheter. Verksamheten finansieras genom bidrag inom
samverkansmodellen, genom medlems-, arkiv- och kursavgifter samt genom projekt.
Region Jämtland Härjedalen tecknar avtal med Föreningsarkivet om ett kulturarvsrelaterat
utbud. De nationella kulturpolitiska målen samt Kulturplan för Region Jämtland
Härjedalen 2015-2018 är styrande för verksamheten. Verksamheten ska bidra till
länsinvånarnas livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av kulturlivet. Hänsyn ska tas
till behov och önskemål från kommuner och civilsamhälle. Föreningsarkivet ska medverka
till att länets befolkning blir delaktig i och får del av länets kulturliv samt medverka till en
positiv livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt. Det mångkulturella perspektivet liksom
mångfald, jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska beaktas. Kulturplanens tre
prioriterade områden, Kultur för alla, De professionella kulturskaparna- kärnan i kulturlivet
och Kulturdriven tillväxt, ska integreras i verksamheten. Handlingsplan för ökad
tillgänglighet följs upp vid utgången av 2016. Verksamheten ska riktas till barn och unga
där arbetet mot skolan är ett prioriterat område.
2.
Uppdrag
Det regionala uppdraget till Föreningsarkivet är att bedriva en inkluderande verksamhet
med grund i folkbildningen och det livslånga lärandet. Föreningsarkivet ska förverkliga
regional och nationell kulturpolitik och vara en resurs för kommuner, skola, civilsamhälle
och kulturskapare. Verksamheten ska nå alla kommuner i regionen och tillgodose
prioriterade gruppers särskilda behov, vilket inkluderar personer med funktionshinder,
barn, unga och äldre samt utlandsfödda. Regionen ansvarar för att hantera och följa upp
det årliga uppdraget till Föreningsarkivet. Uppdraget till föreningen är att:
● samla, inventera, vårda och bevara handlingar, föremål mm från föreningar och enskilda
● bidra till att dokumentera och tillgängliggöra länets historia
● särskilt rikta verksamhet till målgruppen barn och unga
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● fungera som service- och rådgivande organ i arkivfrågor för föreningslivet
● kunna bistå regionen med kunskapsunderlag inom sitt verksamhetsområde.
● kunna företräda regionen i kulturarvsrelaterade sammanhang samt i samarbeten på

nationell och internationell nivå.
3.
Mål/Förväntat resultat
För 2016 anger regionen följande mål/förväntade resultat:
● Föreningsarkivet har utvecklat formerna för samverkan inom arkivområdet
● Föreningsarkivet erbjuder genom arkivpedagog, insatser på fortsatt hög nivå till barn och
ungdomar
● Föreningsarkivet genomför programverksamhet i samverkan med andra och erbjuder ett
brett utbud av hög kvalitet
● Samtliga regionens kommuner nås av verksamheten
● Föreningsarkivet har bidragit till ökad samverkan inom Regionalt kulturforum.
● Föreningsarkivet har följt upp och utvecklat verksamhet avseende kvalitet och förnyelse
● Föreningen ska ha uppnått målet om tillgänglig web och enkelt avhjälpta hinder enligt
tillgänglighetsplan.
4.
Inriktning
I enlighet med, Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015 – 2018, ska
Föreningsarkivet verka för medborgarinflytande, samverkan, kompetensöverföring och
tillgänglighet för att uppnå målen och ska i linje med detta:
● ge förskolor/skolor och föreningsliv inflytande och möjlighet att påverka arkivets utbud
● sträva efter att öka tillgängligheten till arkivet för länets alla medborgare, bland annat
genom informationsinsatser och sökmöjligheter via internet (arkivförteckningarna på
Nationella arkivdatabasen).
● kontinuerligt och aktivt bistå med kunskap och inspiration om arkivets resurser och på så
sätt bidra till en ökad kulturkompetens hos länets invånare.
● aktivt samverka med andra kulturarvs- och kulturinstitutioner samt föreningslivet för en
kostnadseffektiv och medborgaranpassad kulturarvsutveckling i länet.
5.
Utvecklingsområden 2015-2018
Föreningsarkivet avser under perioden att;
● utveckla delaktighet, medskapande och engagemang bland arkivbesökarna
● fortsätta metodutveckling inom området barn och unga
● utveckla publika aktiviteter för äldre med särskilt perspektiv på kultur och hälsa
● arbeta för en aktiv dokumentation av regionens föreningsliv och sociala rörelser
● utveckla det nordiska samarbetet kring kulturarvspedagogik
● utveckla samarbetet med övriga föreningar och verksamheter i Landsarkivhuset
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● driva och utveckla arbetet inom Arkivpedagogiskt Forum och Nordiskt Arkivpedagogiskt

nätverk
6.
Resultatmått/Nyckeltal
Följande resultatmått/nyckeltal skall redovisas genom årsredovisningen:
Arkivbildning:
antal besök i fält/rådgivning till organisationer, antal deltagare
antal leveranser
antal hyllmeter
antal forskarsalsbesök
antal förfrågningar
antal utlånade volymer
Tillgängliggörande, utåtriktad verksamhet:
antal deltagare i aktiviteter totalt
antal deltagare i aktiviteter/kommun
antal lokala arrangemang
totala antalet arrangemang
Verksamhet för barn och unga:
antal besök av barn och ungdomar
antal besökta barn/ungdomar i länets skolor
Övrig verksamhet:
antal projekt
antal besök hemsida
Personal:
antal tillsvidareanställda
antal anställda med lönebidrag
antal viss tids/timanställda
antal årsverken
Finansiering totalt:
därav verksamhetsbidrag från region/kommun
därav statligt bidrag (enligt Kultursamverkansförordningen)
därav statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)
därav EU-medel
därav övriga regionala bidrag
därav övriga statliga bidrag
därav övriga kommunala bidrag
därav övriga intäkter
7.
Avtalstid
Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari - 31 december 2016.
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8.
Ekonomi/Ersättning
För verksamheten under år 2016 ersätter Region Jämtland Härjedalen Föreningsarkivet
Jämtlands län med ett enhetligt bidrag för uppdraget om totalt 1700 tkr, inklusive en
förstärkning om 100 tkr (regionen 1 408 tkr och staten 292 tkr). Ersättningen inkluderar
kostnader för lönerörelsen 2016. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om
statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under
mars 2016. Ersättningen utbetalas per den 20:e varje månad.
9.
Information, uppföljning och utvärdering
De angivna uppdragen, förväntade resultatet och aktuella resultatmått som beskrivs för
verksamheten följs årligen upp av Region Jämtland Härjedalen. Redovisning av kvantitativa
resultat ska inlämnas senast 28 februari genom Kulturdatabasen. Årsredovisning och
kvalitativa resultat ska inlämnas senast 31 mars eller på annan tid som regionförbundet
anger. Regionen äger rätt att besluta om särskild utvärdering av de delar av föreningens
verksamhet som avtalet berör. Föreningen ska i så fall bidra med att ta fram för
regionförbundet relevanta uppgifter och underlag.
10.
Överlåtelse
Föreningen äger inte rätt att överlåta detta avtal till annan utförare.
11.
Omförhandling
Om väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta avtal inträffar under
avtalsperioden, kan parterna när som helst begära omförhandlingar. Parterna skall då delge
varandra den information som är av betydelse för omförhandlingen.
12.
Giltighet
Detta avtal är giltigt när avtalet undertecknats. Avtalet är upprättat i två likalydande
exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
Östersund 2015-

Östersund 2015 -

För Region Jämtland Härjedalen

För Föreningsarkivet i Jämtlands län

----------------------------------Anders Byström
Förvaltningschef
Regional utveckling

-------------------------------------------------Bengt Bergqvist
Ordf. Föreningsarkivet i Jämtlands län

ÄRENDE 9

Utdrag sammanträdesprotokoll

2015-10-13
Regionala utvecklingsnämnden

§ 151 Budget och trafikutbud 2016 för
Länstrafiken i Jämtlands län AB och Norrtåg AB
(RUN/1212/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Region Jämtland
Härjedalen äger Länstrafiken i Jämtlands län AB (Länstrafiken) och Norrtåg AB (Norrtåg)
som är de instanser som operativt verkställer beslut om allmän trafik. Kommande
tidtabellperiod, trafikåret 2016, omfattar tiden 2015-12-13 – 2016-12-10. Regionala
utvecklingsnämnden, i egenskap av RKM, har att besluta om budget och trafikutbud för
2016, utifrån verksamhetsplan 2016.

Beslutsunderlag

PM Trafikutbud och budget 2016 för Länstrafiken i Jämtlands län och Norrtåg AB, 201509-16.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 174.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1.
2.
3.
4.

169,5 miljoner kronor avsätts till Länstrafiken i Jämtlands län AB
18,3 miljoner kronor avsätts till Norrtåg AB
En ny tur för arbetspendling på sträckan Östersund-Gällö-Bräcke inrättas
Nattbusstrafiken på sträckan Duved-Åre-Järpen-Mörsil upphör och i stället
utökas trafiken lördagar och söndagar i Åredalen under säsong.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
1. 169,5 miljoner kronor avsätts till Länstrafiken i Jämtlands län AB
2. 18,3 miljoner kronor avsätts till Norrtåg AB
3. En ny tur för arbetspendling på sträckan Östersund-Gällö-Bräcke inrättas
4. Nattbusstrafiken på sträckan Duved-Åre-Järpen-Mörsil upphör och i
stället utökas trafiken lördagar och söndagar i Åredalen under säsong.

Förslag till beslut på mötet

Robert Uitto (S) yrkar på att förslaget till beslut utökas med en femte beslutspunkt:
Linje 231 Kälarne-Stugun utökas med en dubbeltur måndag-fredag.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på ursprungsförslaget med sitt tilläggsyrkande och finner att
nämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdrag sammanträdesprotokoll

2015-10-13
Regionala utvecklingsnämnden
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1.
2.
3.
4.

169,5 miljoner kronor avsätts till Länstrafiken i Jämtlands län AB
18,3 miljoner kronor avsätts till Norrtåg AB
En ny tur för arbetspendling på sträckan Östersund-Gällö-Bräcke inrättas
Nattbusstrafiken på sträckan Duved-Åre-Järpen-Mörsil upphör och i
stället utökas trafiken lördagar och söndagar i Åredalen under säsong.
5. Linje 231 Kälarne-Stugun utökas med en dubbeltur måndag-fredag

Utdrag till

Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDE 10
Tjänsteskrivelse
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Regionala utvecklingsnämnden

Regional utveckling
Ruth Eriksson
Tfn: 063-146561
E-post: ruth.eriksson@regionjh.se

2015-11-29

Taxor och produkter Länstrafiken i Jämtlands län AB
(RUN 1337/2015)
Ärendebeskrivning
Länstrafikens kort och biljetter har varit oförändrade i ca 15 år, priserna har däremot
räknats upp årligen. Länstrafikens produkter behöver ses över bl a för att BestPrice-koret
(BP-kort) måste utgå. Länstrafiken och regionala kollektivtrafikmyndigheten har
gemensamt utrett hur taxor och produkter ska utformas. Regionfullmäktige beslöt § 70
2015-06-16 - - 17 om taxor och produkter för Norrlandsresan. Genom ändringen anpassas
denna taxa till Norrlandsresan, vilket också sker i de i andra norrlandstingen.
I utredningen ”Samordnat taxesystem för de fyra nordligaste länen” WSP 2014, framkom
att i Jämtland kan priset sänkas på korta resor och höjas på längre resor för att öka
kollektivtrafikens attraktion och konkurrensförmåga. Detta förslag syftar till det.
Vidare visade utredningen att ungdomar 20-24 år tjänar ca 44 %, och personer 65-75 år
tjänar 75 % av vad vuxna personer 30-65 år gör. Ungdomsrabatt för personer 20-25 år
föreslås därför.
Taxor och produkter ska även harmonieras med tätortstrafiken i Östersund.
Tätortstrafiken bedrivs som nettoavtal av operatören Nettbuss AB. Ett nettoavtal innebär
att intäkterna utgör en rörlig del av ersättningen till operatören. I tätortstrafiken ges inte
åldersgruppen 20-25 år någon rabatt. Nettbuss AB är positiva till att införa en sådan
ålderskategori med 25 % rabatt av vuxenpriset, men vill skjuta på införandet. Förslaget är
därför att rabatter till ungdom/unga vuxna införs senast 2017-07-01.
Länstrafiken avser att de nya produkterna periodkort och 20-resors rabattkort införs från
april 2016 parallellt med att BestPrice-kortet fasas ut. Nya priser tillämpas fr o m 2016-0701.
Taxor och produkter är en del av helheten för kollektivtrafiken. I regionalt
trafikförsörjningsprogram 2013-2015 finns mål
- att öka marknadsandelen,
- att Länstrafikens självfinansieringsgrad ska öka och
- att antalet konsumentresor ska öka.
Taxor och produkter har stor betydelse för att dessa mål ska kunna uppnås.
- För Norrlandssamarbetet finns även ett mål att Norrlandsresan och länstaxan inom
respektive län ska närma sig varandra.
- För kund ska det vara enkelt att köpa sin resa och den ska upplevas som prisvärd.
Enkelhet kan betyda olika saker för olika resenärsgrupper som pendlare och
sällanresenärer. Med pendlare avses arbets- och studiependlare ej gymnasieungdomar, med
sällanresenärer avses tjänsteresor, sjukresor och fritidsresor.
De taxor och produkter som föreslås ska bidra till att målen i Regionalt
trafikförsörjningsprogram uppnås.

1(2)

Förslag till beslut

Beslutsunderlag
Utredning taxor och produkter – Länstrafiken Jämtlands län AB.
Protokoll från Länstrafiken i Jämtlands län AB:s styrelse § 118 2015-10-16.
Sammanställning - Förslag och nuvarande taxor och produkter.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förslagen i Sammanställning taxor och produkter antas i sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten Bestpricekort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas en
avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
6. Förändringarna avseende produkter dock inte betalformer, sker parallellt med att
Bestprice-korten fasas ut april-juni 2016
7. Nya priser träder i kraft 2016-07-01.
8. Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
9. Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs 2017-07-01.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till
Länstrafiken i Jämtlands län AB

Ruth Eriksson
Områdeschef infrastruktur och
kommunikationer
Verksamhetsområde
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TAXOR OCH PRODUKTER –
LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB
Inledning
Länstrafiken i Jämtlands läns (Länstrafiken) produkter har varit oförändrade i
ca 15 år. Priserna har räknats upp årligen. Av tekniska skäl måste produkten
Best Price (BP) utgå. Beslut togs i Länstrafikens styrelse september 2014 om
att produkten ska utgå. Det har föranlett en lite större översyn av taxor och
produkter. Nyligen har en motsvarande översyn gjorts av Norrlandsresans
taxor och produkter. Av beslut om Norrlandsresan framgår att det är ett
önskemål att Norrlandsresan och länstaxan inom respektive län ska närma sig
varandra (Regionfullmäktige/853/2015).
Vid förändring av produkter måste hänsyn tas till hantering i biljettmaskiner,
giltighet på Norrtågstrafiken, tätortstrafiken i Östersund och effekter för
färdtjänst- och sjukresetaxan i de kommuner som har samordnat den särskilda
kollektivtrafiken.
Utredningen har genomförts i samarbete mellan Länstrafiken i Jämtlands län
AB och regional kollektivtrafikmyndighet.
Resultat WSP samordnat taxesystem för de fyra nordligaste länen
Konsultfirman WSP har på uppdrag av de fyra nordliga länen Jämtland,
Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten gjort en rapport – Samordnat
taxesystem för de fyra nordligaste länen, 2014-02-02.
Av rapporten framgår att i Jämtland är bilen billigare än enkelbiljett vuxen på
resor upp till 10 km, med två personer i bilen är bilen billigare på resor upp
till 50 km. Länskorten är i regel mycket billigare än bilresa redan på så korta
avstånd som 20 km. Avståndszonerna är olika många och avståndsintervallen
är olika långa i de fyra Norrlandslänen, det kan finnas skäl att harmonisera
detta.
Slutsatsen är att om målet är att öka kollektivtrafikens attraktivitet och
konkurrensförmåga och samtidigt eftersträva oförändrade eller ökade intäkter
bör en taxeförändring således inriktas mot att sänka priserna för korta resor
och samtidigt höja priserna för långa resor. 1
Av utredningen framgår vidare att med utgångspunkt från inkomstuppgifter
för 2011 avseende sammanräknad förvärvsinkomst i de fyra nordligaste länen
och uppdelad på åldersklasser tjänar ungdomar 20-24 år ca 44 % av vad
vuxna (30-65 år) gör, personer 25-29 år tjänar 68 % av vad vuxna gör, för
personer 65-75 år är inkomsten ca 75 % av kategorin vuxnas inkomst, för
äldre personer är inkomsten lägre. 2

1
2

Samordnat taxesystem i de fyra nordligaste länen, WSP sid 16.
Samordnat taxesystem i de fyra nordligaste länen, WSP sid 31-32.
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Vision och mål
Taxor och produkter är en del av helheten för kollektivtrafiken. I
trafikförsörjningsprogrammet 2013-2015 finns mål
- att öka marknadsandelen,
- att Länstrafikens självfinansieringsgrad ska öka och
- att antalet konsumentresor ska öka.
Taxor och produkter av stor betydelse för att dessa mål ska kunna uppnås.
- För Norrlandssamarbetet finns även ett mål att Norrlandsresan och länstaxan
inom respektive län ska närma sig varandra.
- För kund ska det vara enkelt att köpa sin resa och den ska upplevas som
prisvärd.
Enkelhet kan betyda olika saker för olika resenärsgrupper som pendlare och
sällanresenärer. Med pendlare avses arbets- och studiependlare ej
gymnasieungdomar, med sällanresenärer avses tjänsteresor, sjukresor och
fritidsresor.
Ålderskategorier och produkter
Nuläge
Länstrafiken i Jämtland erbjuder f n följande ålderskategorier och produkter:
Kategorier
Barn,
skolungdom
Vuxen
Senior

Ålder
0-6, 7-19
20-64
65--

Rabattsats
50%
30%
0%
30%

Produkter
Enkelbiljett, Best Price,
länskort
Enkelbiljett, Best Price, länskort
Länskort och Seniorkort

Enkelbiljett målgruppen är sällanresenären. Den gäller för övergång till
tätortstrafiken i Östersund.
Best Price (BP) används främst av pendlare inom pendlaravstånd under 30
km. Kortet ger 10 % rabatt från första resan, så BP fungerar som rabattkort
för sällanresenärer oberoende av resans längd. Kortet är giltig på Norrtåg för
resor inom länet. Det gäller för övergång till tätortstrafiken i Östersund.
Länskort används av pendlare med längre resor än 30 km eller för den som
resor på olika relationer i länet, kortet har 30 dagars giltighet. Finns även för
5 och 15 dagar. Kortet är giltig på Norrtåg för resor inom länet. Det gäller för
övergång till tätortstrafiken i Östersund.
Seniorkortet är ett kort som förutsätter köp i minst 12 månader. Det gäller
för obegränsat resande inom Länstrafiken och för övergång till tätortstrafiken
i Östersund, gäller ej på Norrtåg.
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Förslag
Kategorier

Ålder

Barn, skolungdom
Ungdom, unga
vuxna

0-6, 7-19

Vuxen
Senior
Senior

26-64
65-65--

20-25

Rabattsats

Produkter
Enkelbiljett, periodkort, länskort,
50% rabattkort
25% Periodkort, länskort, rabattkort
Enkelbiljett, periodkort, länskort,
0% rabattkort
25% Periodkort, länskort, rabattkort
Seniorkort

En ny ålderskategori införs ungdom (eller unga vuxna) för 20-25 åringar. Det
finns goda skäl att införa kategorin.
•
•
•
•

RUS mål – attraktivitet, underlättar ungdomars övergång till vuxen
Ungdomskort 6-19 år köps av kommunerna, stort steg till vuxenpris
Harmonisering med Norrlandsresan och grannlänens taxor
20-25 åringar har svag ekonomi, studerande, nya på arbetsmarknaden,
arbetslösa
Rabatt för ungdom/unga vuxna 20-25 år ger lägre intäkter ca 1 500 000 kr vid
oförändrat resande. Förhoppningsvis ska resandet bland unga vuxna öka tack
vare rabatten.
Att införa periodkort och rabattkort för skolungdom och seniorer ger liten
ekonomisk effekt. I kategorin skolungdom har länets ungdomar utom de i
Strömsunds kommun fått ungdomskort från hösten 2015. I kategorin seniorer
dominerar seniorkortet.
Ett periodkort införs. Det ska passa pendlare. Det är avståndsrelaterat, gäller
30 dagar med obegränsat resande på den bestämda sträckan. Det längsta
avståndsintervallet för periodkort blir ett länskort. Det är oförändrat mot
befintligt länskortkort, giltigt för övergång till tätortstrafiken i Östersund och
på Norrtåg.
Som ett komplement till periodkortet föreslås att ett 20-resors rabattkort
införs. Kortet gäller för en bestämd relation. Rabattkortet vänder sig till
pendlare som inte åker regelbundet över 30 dagar och till sällanresenärer.
Rabattkortet gäller för övergång till tätortstrafiken, det är inte giltigt på
Norrtåg.
Samtliga produkter erbjuds alla kategorier med rabatt för barn, ungdom/unga
vuxna och seniorer i förhållande till vuxna.
Betalformer
Länstrafiken har beslutat att kollektivtrafiken i länet ska vara kontantfri,
ombord på fordonen, från juni 2016. För att klara detta utvecklas
kortbetalning och mobilbiljetter samt betalformerna reskassa, företagskort
och privatkort.
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Betalformer

Målgrupper

Beskrivning
Resenären betalar in valfri summa pengar på sitt kort.
Reskassa kan sedan nyttjas för resor på valfri relation.
Reskassa ger 15 % rabatt på enkelbiljettpriset. Reskassa
gäller på både buss och tåg. Tågoperatören sätter själv
eventuell rabattsats.

Reskassa

Sällanresenär

Företagskort

Tjänsteresor

Ett företag, myndighet eller organisation kan ansöka om
företagskort. Företaget efterdebiteras månadsvis. Kortet
gäller för köp av enkelbiljetter.

Internet

Sällanresenärer
och pendlare

Alla typer av kort kan laddas direkt via internet.

Priser vuxen

Avstånd km
0 - 10,9
11 - 13,9
14 - 15,9
16 - 17,9
18 - 19,9
20 - 21,9
22 - 25,9
26 - 29,9
30 - 33,9
34 - 37,9
38 - 41,9
42 - 45,9
46 - 49,9
50 - 53,9
54 - 57,9
58 - 61,9
62 - 65,9
66 - 69,9
70 - 73,9
74 - 77,9
78 - 85,9
86 - 93,9
94 - 101,9
102 - 109,9
110 - 119,9
120 - 129,9
130 - 139,9
140 - 149,9
150 - 159,9
160 - 169,9
170 - < km

Enkelbiljett

Periodkort 30
dagar

Enkelbiljett
Kr
30
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
95
100
110
120
125
135
145
150
155
165
175
185
200
210
220
235
245
260
270
280

Periodkort 30
dagar
730 kr
750 kr
810 kr
850 kr
900 kr
950 kr
1 000 kr
1 050 kr
1 100 kr
1 150 kr
1 200 kr
1 250 kr
1 300 kr
1 350 kr
1 400 kr
1 450 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr

Rabattkort
20 resor
Pris/resa vid Rabattkort
40 resor 20-resor
18 kr
459
19 kr
471
20 kr
509
21 kr
534
23 kr
566
24 kr
597
25 kr
629
26 kr
660
28 kr
691
29 kr
723
30 kr
754
31 kr
786
33 kr
817
34 kr
849
35 kr
880
36 kr
911
38 kr
943
38 kr
943
38 kr
943
943
38 kr
38 kr
943
38 kr
943
38 kr
943
38 kr
943
943
38 kr
38 kr
943
943
38 kr
943
38 kr
943
38 kr
38 kr
943
38 kr
943

Pris/resa
23
22
26
27
28
30
32
33
35
36
38
39
41
43
44
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
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Överväganden
Avståndsintervall – Länstrafikens intervall behålls. Avståndsintervallen har
inte kunnat anpassas till Norrlandsresan, om priset på korta resor ska kunna
sänkas. Taktaxan ligger kvar vid 170 km, d v s oförändrad. Behålls
nuvarande avståndsintervall behöver taxan för särskild kollektivtrafik inte
göras om.
Enkelbiljett i avståndsintervallet upp till 50 km är priset sänkt med 6 %, i
genomsnitt. På längre avstånd är biljettpriset i genomsnitt oförändrat.
Biljettpriset på avståndet 0- 10,9 km är harmoniserat med tätortstrafiken i
Östersund. Biljetten gäller för övergång till Tätortstrafiken i Östersund,
gäller ej på Norrtåg.
Periodkort – ersätter dagens Best Price och periodkort för frekventa
resenärer på avstånd upp till 65,9 km. Biljettpriset på avståndet 0- 10,9 km
är något högre än tätortstrafikens periodkort i Östersund, detta för att
undvika att resenärer i tex Lugnvik köper ett av Länstrafikens periodkort
istället för Stadsbussarnas periodkort, vilket skulle medföra att det endast
genererar en övergångsersättning till Stadsbussarna istället för hela
periodkortsintäkten. Vid 66 km avstånd blir periodkortet ett länskort, som
gäller för obegränsat resande i hela länet. Länskortet kostar 1500 kr jämfört
med dagens 1300 kr/30 dagar. Periodkort och Länskort gäller för övergång
till Tätortstrafiken i Östersund, och på Norrtåg. Länskort gäller som
delbetalning för Norrlandsresan.
Rabattkort/20-resorskort – ett nytt kort. Ett alternativ till periodkort för
den som pendlar oregelbundet eller för sällanresenären. Priset ger minst 25
% rabatt jämfört med enkelresan. Rabattkort gäller för övergång till
tätortstrafiken i Östersund, gäller ej på Norrtåg.
Övriga färdbevis
Det finns ett antal andra färdbevis, de redovisas nedan ev ändring anges.
Grupprabatt - Gruppbiljett 15 % rabatt vid minst fem betalande på
enkelbiljettpriset, kan ej kombineras med annan rabatt. Gäller på
Länstrafiken och övergång till tätortstrafiken, gäller ej på Norrtåg.
Dagbiljett - Dagbiljett vuxen 420 SEK. (150 % av enkelpris 170 km)
Dagbiljett köps på bussen och gäller för obegränsat resande under en dag.
Gäller på Länstrafiken och övergång till tätortstrafiken, gäller ej på Norrtåg.
Färdtjänstkort – gäller för färdtjänstberättigade inom Östersunds kommun.
Gäller på Länstrafiken inom Östersunds kommun och tätortstrafiken, gäller
ej på Norrtåg.
Ungdomskort - köps av en kommun och tillhandahålls samtliga i
kommunen skrivna ungdomar 6-19 år, kortet är personligt. Det gäller för
obegränsat resande inom Länstrafiken under hela året. Gäller för övergång
till tätortstrafiken med ej på Norrtåg.
Elevkort – köps av en kommun och tillhandahålls skolskjutsberättigad elev.
Kortet är personligt och gäller för två resor per skoldag. Gäller på
Länstrafiken, övergång till tätortstrafiken och på Norrtåg. (Elevkort kan
ersättas av ungdomskort.)
Fritidsmärke – skolungdomar med elevkort kan köpa till fritidsmärke.
Kortet gäller då för obegränsat resande terminstid. Gäller på Länstrafiken,
övergång till tätortstrafiken och på Norrtåg.
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Tjänstekort – finns utfärdade för Länstrafikens entreprenör och kan
användas i tjänsten, ej på Norrtåg.
Nattaxa – ordinarie färdbevis gäller på nattrafiken.
Seniorkort - ett personligt kort för personer fyllda 65 år, det gäller i minst
12 månader från det att kortet köps. Gäller på Länstrafiken, övergång till
tätortstrafiken men ej Norrtåg.
Smartkort – ett personligt kort som gäller i minst 12 månader och ger ca 15
% rabatt på länskortet. Gäller på Länstrafiken, övergång till tätortstrafiken
samt på Norrtåg.
Regler avseende anropsstyrd- och närtrafik
I dagsläget finns inga klara regler för avbokning och avgift för ej avbokad
resa med den anropsstyrda eller närtrafiken. För att minska s.k.
bomköringar, dvs när en beställd resa inte genomförs eller avbokas, införs
nu klarare regler för avbokning.
Avbokning måste göras senast 4 timmar före beställd resas avgång, till BC
Jämtland. Görs ingen resa och inge avbokning skett debiteras avgift
motsvarande kontrollavgift för resa utan färdbevis i linjetrafik, fn 400 kr.

Sammanfattning
Ovan redovisade förslag uppfyller målet om en harmonisering med
Norrlandsresan så till vida att ålderskategorier, produkter och betalformer
blir mer lika, avståndsintervallet förblir olika. Priser på enkelbiljetter blir
något lägre på avstånd under 50 km och oförändrat på längre avstånd.
Periodkort blir dyrare på avstånd över 50 km. En ny produkt, rabattkort,
införs.
Den nya ålderskategorin ungdom/unga vuxna innebär förhoppningsvis att
fler i den åldern ska resa mer i allmänna kollektivtrafiken.
Sammantaget ska förslaget leda till att kunderna uppfattar det som enkelt att
köpa sin resa och den ska upplevas som prisvärd. Det bidrar till att uppnå
Länstrafikens övergripande mål.
•

•
•
•

Förslag till beslut
Produkterna Periodkort, Länskort och 20-resorskort införs för samtliga
ålderskategorier, skolungdom erhåller 50 % på vuxenpriset, ungdom/unga
vuxna och seniorer erhåller 25 % på vuxenpriset. På enkelbiljetter finns
rabatt för skolungdom 50 %, oförändrat från idag.
Länskort 5 och 15 dagar tas bort.
Nya regler avseende avbokning av resa med anrop- eller närtrafik, vilket
innebär en avgift motsvarande kontrollavgift för resa utan giltigt färdbevis
med linjetrafik.
Förändringarna avseende taxor och produkter dock inte betalformer,
genomförs senast 2016-06-16.
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ÄRENDE 11

Regionalt trafikförsörjningsprogram
2016 – 2020
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Förord
Sedan lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) trädde i kraft 2012 ska det i varje region finnas ett
regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet är det strategiska styrdokumentet som beskriver hur
kollektivtrafiken ska utvecklas, det ska omfatta vardagsresandet inom regionen samt till angränsande
län.
Trafikförsörjningsprogrammet för Region Jämtland Härjdalen har utarbetats under 2015. Av
remissvaren framgår att kollketivtrafik både intresserar och engagerar många. Det är viktigt att
trafiken får utvecklas enligt programmet för att motsvara de behov och förväntningar finns. Det gäller
såväl trafikutbud, som miljöprestanda och tillgänglighet för personer med funktionshinder.
I arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet framkommer också ett stort engagemang för
mer lågväga resor. Det är en viktig fråga i ett län där turismen är en basnäring. Arbetet med dessa
frågor ligger utanför det regionala trafikförsörjningsprogrammet men behöver intensifieras.
Östersund xxx
Robert Uitto
Regionråd
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Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den
samhällsfinansierade, allmänna kollketivtrafiken i länet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har ansvar för att
upprätta ett trafikförsörjningsprogram. I programmet ska mål fastställas, inriktning och strategier för trafiken beskrivas.
Tillsammans är budget och trafikförsörjningsprogramm de viktigaste styrdokumenten för den regionala kollektivtrafiken.
Trafiken ska svara mot den önskade utvecklingen av länet som beskrivs i regional utvecklingsstrategi Jämtland/Härjedalen 2030 Innovativt och Attraktivt. Visionen är att Jämtlands län är en region att längta till och växa i. En
viktig förutsättning för det är goda kommunikationer och en god service.
Länet är förhållandevis stort och har en liten befolkning, trafikförsörjningen är därför en utmaning i sig. Trafikutbudet har
de senaste åren förändrats genom att tågtrafik i Norrtågs regi har etablerats i länet. Det har mefört att busstrafik i stråket
Duved-Östersund-Bräcke minskat. Norrtågstrafiken ersätter vissa turer, antalet resor med Norrtåg ökar och resenärerna har
fått ett snabbare och bekvämare resalternativ, något som bidrar till en regionförstoring. Norrtågstrafiken innebär också fler
och bekvämare förbindelser till Sundsvall och vidare därifrån. I Östersund finns en tätortstrafik med förhållandevis bra
trafikutbud och resande. Linjenätet behöver förändras, så att det bättre svarar mot resenärernas behov.
Får att nå Region Jämtland Härjedalens vision och övergripande mål bedömer RKM att följande frågor är strategiska för
kollektivtrafiken i länet.
 Det regionala tågsystemet i Norrland, Norrtåg, utgör grunden för det interregionala trafikutbudet i
Norrlandslänen (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten)
 Prioriterade stråk – stomlinjetrafik mellan kommuncentra och Östersund
 Tätortstrafiken i Östersund, trafikutbud i närområdet ca 3-mil runt Östersund och Åredalen
 En yttäckande närtrafik ska värnas, initiativ för utveckling av otraditionella och kostnadseffektiva lösningar för
kollektivtrafik i glesbygd uppmuntras.
Delmål - en ekonomiskt hållbar utveckling

Restideskvoten tåg-bil ska högst uppgå till 0,8
Länstrafikens självfinansieringsgrad skall öka
Antal resor med länstrafikens och tätortstrafikens färdbevis ska öka
Delmål - en socialt hållbar utveckling

Länstrafiken erbjuder resealternativ som passar mina behov
Tillgänglighet för rörelsehindrade i den allmänna kollektivtrafiken skall öka, så att fler kan använda den. Det mäts genom
andel fordon med låggolv eller hiss skall öka
Nöjdhet med färdtjänstresa skall uppgå till minst 90 % nöjdhet.
Delmål - en miljömässigt hållbar utveckling

Kollektivtrafikens marknadsandel skall öka
Minskade nettoutsläpp av CO2
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Förutsättningar och ramverk
Kollektivtrafiklagen
2012 trädde en ny lagstiftning för kollektivtrafiken (SFS 2010:1065) i landet i kraft. Enligt lagen skall det finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM) i varje län. I Jämtlands län är Region Jämtland Härjedalen RKM och har det politiska och
ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.
RKM skall upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram, i programmet ska mål för den regionala trafiken fastställas.
Med regional kollektivtrafik avses all allmän kollektivtrafik inom ett län samt trafik som sträcker sig över fler län men avser
att tillgodose allmänhetens behov av arbetspendling eller annat vardagsresande. Programmet skall vara strategiskt och
långsiktigt. Det skall vara trafikslagsövergripande, utgå från ett resenärsperspektiv samt föregås av samråd.
Trafikförsörjningsprogrammet ska ta sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara samordnat med den regionala
utvecklingsplaneringen och annan planering som kan vara av betydelse för kollektivtrafiken.
Trafikförsörjningsprogrammet utgör utgångspunkt för RKM:s beslut om allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt avses
det trafikutbud som samhället garanterar sina medborgare genom avtal.
I och med kollektivtrafiklagen från 2012 är marknaden avreglerad och kommersiell trafik kan etableras inom eller genom
samma område som den allmänna trafiken. För att bedriva kommersiell trafik krävs en anmälan till RKM.

Trafikförsörjningsprogrammet
Beslut om Trafikförsörjningsprogram för Jämtlands län och beslut om allmän trafikplikt fattas av Region Jämtland
Härjedalen. Region Jämtland Härjedalen äger Länstrafiken i Jämtlands län AB, som har uppdraget att verkställa den trafik
som RKM beslutat om i regionalt trafikförsörjningsprogram och i beslut om allmän trafikplikt. Utredning pågår om
verksamheten i länstrafikbolaget ska organiseras som en förvaltning inom Region Jämtland Härjedalen.
I kollektivtrafiklagen betonas vikten av samråd när ett trafikförsörjningsprogram tas fram. Samråd ska ske med
motsvarande myndigheter i angränsande län, berörda myndigheter, kollektivtrafikföretag, företrädare för näringsliv och
resenärer. Det viktigaste samråden sker med kommunerna. De ska företräda sina invånare, näringslivets och den egna
verksamhetens intressen. I bilaga 4 redovisas vilka samråd som har skett. Trafikförsörjningsprogrammet har
remissbehandlats och i bilaga 5 redovisas vilka som har svarat på remissen.
Kollektivtrafiken ingår i Regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Utskottet för infrastruktur och kommunikationer
har varit styrgrupp för framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet. Slutligen ska programmet antas av
Regionfullmäktige.

Samhällsplanering
1 januari 2015 bildades Region Jämtland Härjedalen av Regionförbundet Jämtlands län och Jämtlands läns landsting.
Syftet är att både utveckla länet och att samordna insatserna för att göra detta. Tanken är att arbetet ska göras effektivare
och med större kompetens i en mer samlad organisation. Region Jämtland Härjedalen får en tydlig roll som en samlande
regional aktör.
Resande över kommungränserna i länet och även över länsgränsen är omfattande. Det ökar kraven på samarbete med
grannlänen för kollektivtrafiken. I det arbetet har Region Jämtland Härjedalen en tydlig roll som samlande aktör.
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Region Jämtland Härjedalen svarar för andra regionala planer och strategier som Regional utvecklingsstrategi (RUS) och
Länstrasportplanen som omfattat det regionala vägnätet. RUS anger de övergripande målen som ska kunna uppnås genom
att olika verksamheter strävar mot samma mål. Kollektivtrafiken är ett medel att nå de övergripande samhällsmålen.
Länstransportplanen har en nära koppling till kollektivtrafikens infrastruktur och villkor. Där avsätts medel för
kollektivtrafik och trafiksäkerhet, exempelvis hållplatser och åtgärder på kommunala gator, vägar och terminaler.
Kommunerna har planmonopol, men ska samråda med Region Jämtland Härjedalen när förslag till översiktsplaner
upprättas eller när ändringar i planen görs. Region Jämtland Härjedalen granskar planerna med utgångspunkt från det
regionala utvecklingsansvaret. Kommunernas ansvar för gator och terminaler påverkar kollektivtrafikens
utvecklingsmöjligheter. Kommunerna har stort inflytande på investeringar och utformning av den fysiska miljön. Varje
kommun ska värna sin egen utveckling men också i samspel med andra bidra till en stärkt regional utveckling. Länets
utveckling skapas lokalt, men stärks av en regional samverkan.
Ett exempel på hur planering och samverkan över kommungränsen kan göras är projektet Jämtlandsstråket som syftar till
en hållbar näringslivsutveckling i stråket Östersund-Krokom-Åre. Centrala frågor är arbetspendling, bostadsförsörjning,
frågor kring näringslivsutveckling och att utveckla former för samverkan mellan kommunerna kring service och tjänster för
boende utmed stråket. I projektarbetet ingår Åre, Krokoms och Östersunds kommuner, Region Jämtland Härjedalen och
Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Staten ansvarar genom Trafikverket för långsiktig planering i transportsystemet i form av byggande, drift och underhåll av
statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tar fram den nationella planen för transportinfrastruktur i samverkan med landets
regionala aktörer, i vårt län E14 och E45 och järnvägen. Den nationella infrastrukturplanen innehåller insatser av stor
betydelse för kollektivtrafikens genomförande och utveckling. Insatser i infrastruktur utanför länets gränser kan ibland vara
av avgörande betydelse för kollektivtrafikens förutsättningar och utveckling inom länet. Region Jämtland Härjedalen är
planupprättare och utarbetar, i nära samarbete med Trafikverket, Länstransportplanen. Det är den långsiktiga planen för
länets vägar. Här ingår även åtgärder som hållplatser, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och gång- och cykelbanor.
Trafikverket har inrättat Persontransportråd på regional nivå. Persontransportråden är en arena för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte på strategisk nivå.

Begrepp
Med lagstiftningen följer en del begrepp. Dessa och några andra centrala begrepp förklaras nedan.
Allmän kollektivtrafik – trafik som är öppen för alla, har en bestämd taxa, utförs enligt tidtabell mellan bestämda orter.
Trafiken kan utföras med tåg, buss eller bil. Linjelagd trafik utförs regelbundet, anropsstyrd linjetrafik och närtrafik
utförs när någon har beställt den. Närtrafik är ofta begränsad till några dagar per vecka och har karaktären av serviceresor.
Den allmänna trafiken finansieras delvis av skattemedel.
Allmän trafikplikt – krav på den trafiktjänst som RKM fastställer (trafikutbud, tillgänglighet, miljöprestanda et c), ett
offentligt serviceåtagande gentemot invånarna.
Kommersiell trafik – trafik som bedrivs av ett trafikföretag på marknadsmässiga grunder utan inblandning från det
offentliga. Trafikföretaget beslutar helt på egen hand om trafikutbud, linjesträckning, prissättning och när trafiken ska
etableras eller upphöra.
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Länstrafiken i Jämtlands län AB – är det bolag som verkställer RKM:s beslut om allmän och särskild kollektivtrafik.
Länstrafiken tecknar avtal, planerar, informerar, sköter biljetthantering et c. Länstrafiken ägs av Region Jämtland
Härjedalen.
Norrtåg AB – Norrtåg bildades 2008 av norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland för att
etablera och driva dagtågtrafik på linjer norr om Sundsvall-Ånge-Storlien. Trafiken drivs av en upphandlad operatör, statlig
medfinansiering ingår. Norrtåg AB ägs av Region Jämtland Härjedalen i Jämtlands län.
Regional kollektivtrafik – all kollektivtrafik inom länet (både allmän och kommersiell) samt trafik över länsgräns där det
huvudsakliga resandet utgörs av vardagsresor. För den allmänna trafiken i Jämtlands län delas begreppet upp i
- Interregional trafik = trafik över länsgräns med buss och tåg.
- Stomlinjetrafik = trafik mellan kommuncentra/större tätorter och Östersund, trafik som ”binder
samman länet” trafiken har förhållandevis gena linjedragningar och hög turtäthet.
- Lokal trafik = Tätortstrafiken i Östersund och annan inomkommunaltrafik där linjelagda skolskjutsar
ofta utgör basen, närtrafik anropsstyrd linjetrafik.
Regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) – är den strategiska beslutsnivån för frågor som rör den allmänna
kollektivtrafiken, ex vis trafikförsörjningsprogram, allmän trafikplikt, besluta om färdtjänst och ta emot anmälan om
kommersiell trafik. Fr o m 1 januari 2015 är Region Jämtland Härjedalen, regionala utvecklingsnämnden, RKM i
Jämtlands län.
Särskild kollektivtrafik – Trafik som är avsedd för särskild person eller grupp, d v s ej öppen för allmänheten ex vis
sjukresor, färdtjänst och kommunala skolskjutsar.
Trafikföretag – ett företag som bedriver kollektivtrafik på kommersiell grund, eller genom avtal kör allmän kollektivtrafik.

Nuläge
Befolkning
Jämtlands län är till ytan Sveriges tredje största län och motsvarar 12 % av Sveriges yta. 1,3 % av landets befolkning är
bosatt i länets åtta kommuner. I Jämtlands län bodde 34 % av befolkningen utanför tätort, i riket som helhet bodde 15 %
utanför tätort 2010. Denna förutsättning är en stor utmaning för ett kollektivt resande i länet.
Befolkningen i länet minskar och blir äldre. Länets befolkning uppgick 2014-12-31 till 126 765 invånare, varav 60 500 i
Östersunds kommun. På en 25-års period 1989-2014 är minskningen 8 024 personer, eller 6,0 %. Krokom, Åre och
Östersunds kommuner har under denna period ökat sin befolkning med 4-7 %. Andelen personer 65 år och äldre är över
riksgenomsnittet 19,6 % i alla kommuner utom Åre.
Den mest påtagliga förändring av befolkningen som skett de senaste åren är en ökad inflyttning av personer från utlandet.
Det s k flyttningsnettot mot utlandet var 1 120 personer 2014. Inflyttning från Syrien dominerar. Betydelsen av ett mycket
aktivt arbete med attityd, välkomnande, mångkulturellt inkluderande och mottagligare arbetsmarknad är centralt för att
länets folkmängd inte ska minska. Att få så många som möjligt att långsiktigt etablera sig i länet är viktigt ur ett flertal
aspekter. Kollektivtrafiken är en viktig faktor för att möjliggöra detta.
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Sysselsättning
Länet har delats in i tre Lokala Arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) 2013. SCB definierar en lokal arbetsmarknad
utifrån pendling över kommungräns. I en LA-region får utpendlingen vara högst 20 % och utpendlingen till en enskild
kommun får högst vara 7,5 % av det totala antalet förvärvsarbetande i det lokala centret.
LA-region
landyta
befolkning
inv./km2
Strömsund
10 465
11 873
1,1
Härjedalen
11 248
10 224
0,9
Östersund
27 187
104 668
3,8
Östersunds LA-region uppdelad på kommun nivå
Berg
5 710
7 067
1,2
Bräcke
3 408
6 463
1,9
Krokom
6 154
14 648
2,4
Ragunda
2 511
5 440
2,2
Åre
7 195
10 555
1,5
Östersund
2 208
60 495
27,4
Källa: SCB, 2015
Förkortade tidsavstånd stimulerar arbetspendling, vilket bidrar till regionförstoring. Regionförstoring medför att större
marknader ger förutsättningar för att nyttja skalekonomier, ökad tillgänglighet och ökad urbanisering driver tillväxt,
människor får fler alternativ i sina val av bostadsort och arbetsort. Regionförstoring kan motverka kompetensbortfall,
stagnation och utflyttning.
Inom en region finns, naturligtvis, flera arbetsmarknader. Män pendlar inom större områden än kvinnor, vilket innebär att
det finns fler LA-regioner för kvinnor än för män. Tendensen är att antalet LA-regioner har minskat, indelningen har
varierat över tid.

Arbetspendling inom länet 2013
Bostadskommun

Kvinnor och män,
Arbetsställekommun
Ragunda
Bräcke Krokom
Ragunda
1958
44
9
Bräcke
140
2058
23
Krokom
14
16
3794
Strömsund
11
2
28
Åre
0
3
131
Berg
1
11
29
Härjedalen
1
4
5
Östersund
114
207
930
Källa: SCB RAMS

Strömsund
17
11
82
4780
10
7
1
171

Åre
4
9
184
8
4198
21
2
260

Berg
8
10
19
2
42
2507
44
294

Härjedalen Östersund
2
240
6
517
8
2851
5
358
13
552
86
689
4429
122
68
26334

Av arbetspendling över kommungräns dominerar inpendlingen till Östersund. Över tid är det utpendlingen från Östersund
som ökar mest. Den största arbetspendlingen från Östersund sker till Krokoms kommun.
Förvärvsfrekvensen (andelen förvärvsarbetande i en åldersgrupp) är högre i länet 79,9 % jämfört med riket 77,1 % (uppgift
från 2013). I de yngre åldersgrupperna kan det bero på att färre läser vidare i länet än i riket. I åldersgruppen 55-64 år är
förvärvsfrekvensen lägre i Bräcke och Ragunda kommuner än för riket.
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Till turismberoende branscher räknas detaljhandel, hotell och restaurang, museer, kulturminnen, djurparker, nöjesparker
och skidanläggningar. I riket är 9,3 % sysselsatta i s k turismberoende branscher, i Åre kommun 27,0 %, Härjedalens
kommun 18,3 % och i Bergs kommun 10,3 %, för övriga kommuner är andelen under riksgenomsnittet 9,3 %. De senaste
åren har stora investeringar gjorts i besöksnäringen i främst Klövsjö-Vemdalen och Funäsdalen. Kapaciteten i dessa
destinationer och Lofsdalen har därmed utökats betydligt, vilket även märks i det ökade antalet besökare.

Regionförstoring
Begreppet regionförstoring innebär att funktionella arbetsmarknadsregioner utvidgas geografiskt. Det sker genom att
mindre regioner knyts samman genom förbättrade kommunikationer och förkortade restider. Regionförstoring blir
härigenom i viss grad ett alternativ till urbanisering. Regionförstoring innebär att flyttning kan undvikas, att befintligt
realkapital kan nyttjas bättre och att strukturella förändringar blir mer lättöverkomliga. Förbättrade kommunikationer kan
möjliggöra pendling till arbetsmarknader, kulturutbud, föreningsliv m m.
Det är viktigt att kollektivtrafiken upplevs som konkurrenskraftig mot bilen. Tiden det tar att resa kan vara av avgörande
betydelse, andra viktiga faktorer är om trafiken är tillförlitlig, avstånd till och standard på hållplats/resecentrum, behov av
att byta färdmedel. Restidskvot är det mått som används för att mäta skillnaden i restid mellan bil och kollektivtrafik.
Restidskvoten beräknas genom att bussens eller tågets färdtid divideras med bilens färdtid. Vid en kvot på 1,0 går det lika
fort. För tåg bör restidskvoten understiga 1,0, för express och stomlinjetrafik med buss bör kvoten uppgå till högst 1,2-1,3.
I stomlinjetrafiken uppnås ofta en restidskvot under 1,3, Norrtågs trafik mätt mellan ändstationer på Mittbanan ligger under
1,0.

Bilinnehav
Bilinnehavet är stort i länet och fortsätter att öka, trots att befolkningen minskar. 2013 fanns 70 611 personbilar i trafik. Det
motsvarar 558 bilar per 1000 inv. i länet, att jämföra med 471 för riket. Klimatpåverkande utsläpp för transporter uppgår
till 3 826 kg CO2/inv. i Jämtlands län (högst i landet) att jämföra med riksgenomsnittet 2 186 kg CO2/inv. Uppgift från
2010.

Trafikutbud och resande
Trafikutbud
Trafikutbudet mätt i km har varit förhållandevis stabilt under lång tid. Noteras kan att det minskade trafikutbudet i
Länstrafiken från 2013 beror på att regional tågtrafik i Norrtåg AB:s regi har ersatt viss linjetrafik med buss.
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Trafikutbudet kan beskrivas enligt nedanstående.
Interregional trafik
• Norrtågstrafiken, Sundsvall en viktig nod
• Busstrafik över länsgräns
Stomlinje trafik
• Stomlinjetrafiken kommuncentra – Östersund
Lokal trafik
• Tätortstrafiken i Östersund
• 3-milsradien runt Östersunds tätort
• Trafik i Åredalen
• Inomkommunal trafik där linjelagda skolskjutsar utgör basen
• Närtrafik
Särskild kollektivtrafik
• Färdtjänst
Interregional-, stomlinjetrafik har stor betydelse för arbets- och studieresor, resor till region- och länssjukvård, service-,
besöks- och anslutningsresor. Den lokala trafiken är anpassad för arbets- och skolpendling, service- och anslutningsresor
till stomlinje- och interregionaltrafik, trafiken kan vara anropsstyrd. Närtrafiken är anropsstyrd och yt-täckande, den
erbjuder sällanresor från orter med liten eller ingen linjelagd trafik. Färdtjänst, är särskild kollektivtrafik, och avsedd för
den som g a sitt funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer, avsaknad av kollektivtrafik är inte grund för
att få färdtjänst.
Stomlinjetrafiken är mycket viktig med Östersund som är den enskilt största målpunkten. Från kommuncentra Strömsund,
Hammarstrand, Bräcke, Svenstavik, Krokom, Järpen till Östersund finns ett trafikutbud som minst medger arbetspendling
till Östersund i tidslägen 7-16, 8-17 och 9-18, minst 3 senare ankomster under dagen och sen återresa ca kl. 22.00 M-F .
Lördagar erbjuds serviceresor med uppehåll i Östersund minst 4 timmar och söndagar trafik på kvällen för veckopendling i
båda riktningarna. I andra riktningen finns trafik M-F för uppehåll i respektive kommuncentra minst 8-17. För Bräcke,
Svenstavik, Krokom och Järpen finns fler turer i vardera riktningen med ankomst 6.30 – 9.15 och från kommuncentra mot
13
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Östersund finns fler turer i tidsintervallet 15.15 – 18.15. Från Sveg finns förbindelser till Östersund som medger hel- eller
halvdagsvistelse i Östersund M-F, serviceresor och veckopendlingsresor lördagar och söndagar.
I Åre, Krokom och Östersund kommuner finns ett trafikutbud i något eller några stråk som erbjuder ett bra trafikutbud för
bl. a arbetspendling sju dagar i veckan 14-30 dubbelturer M-F, 7-15 dubbelturer L och 5-10 dubbelturer S. I Åre kommun i
stråket Duved-Åre-Undersåker-Järpen-Mörsil, i Krokoms kommun i stråket Nälden-Krokom-Dvärsätt-Ås-Östersund, i
Östersunds kommun i stråken Häggenås-Lit-Östersund, Brunflo-Ope/Odenskog-Östersund samt tätortstrafiken. I stråken
Brunflo-Marieby-Östersund och Hackås-Orrviken-Östersund finns ett bra trafikutbud för arbetspendling måndag-fredag 710 dubbelturer M-F. I övriga delar av dessa kommuner finns ett mer begränsat trafikutbud. Den trafikutökning som gjorts i
Härjedalens kommun, med trafikstart hösten 2014 är en ökad samordning av skol- och arbetstider. Det innebär att
arbetspendling är möjligt i högre utsträckning.
Den lokala trafiken i Härjedalen, Berg, Strömsund, Bräcke och Ragunda kommuner är främst planerad för resor måndag fredag, trafikutbudet är mycket litet lördagar och söndagar. Trafikutbudet som är linjelagt eller anroppsstyrt, kan beskrivas
enligt nedan
 Linjelagda skolskjutsar utgör basen i trafiknätet
 Serviceresor till närmaste tätort (linjetrafik eller närtrafik)
 Resor för besöksnäringens behov eller hela resan (anslutningsresor)
 Arbetspendling
De senaste åren har inga kvalitetsmätningar gjorts i den allmänna kollektivtrafiken. Orsaken är inbesparingar. Generellt kan
sägas att ”relevans” d v s trafiken passar mina behov är den viktigaste faktorn för att människor ska resa. Prisvärdhet
kvalité, bemötande och trafikens popularitet är viktiga faktorer men har mindre betydelse för hur människor gör sina val.
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Tågtrafik
Riksdagen godkände 2006 ett försök med gemensam trafikeringsrätt för dåvarande trafikhuvudmännen i norrlandslänen
(Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten) att driva dagtågtrafik på linjer norr om Sundsvall-Ånge-Storlien.
Det s k Norrtågsförsöket, som har organiserats i bolaget Norrtåg AB. Regeringen beslutade om en försöksperiod från aug
2011, den är förlängd till 2021.
Vision
-Visionen för Norrtåg AB:s verksamhet är att när det regionala tågsystemet i Norrland förverkligas under de närmaste 15
åren kommer resenärerna att välja tåget framför andra sätt att resa beroende på dess unika kombination av komfort och
snabbhet.
- Tåget kommer att vara en del av ett väl koordinerat och väl sammanhållet kollektivtrafiksystem. Vid alla viktiga
knutpunkter kommer resenärerna att kunna byta mellan tåg och buss. Hela resan kommer att kunna göras på en och samma
biljett oavsett vart den börjar eller slutar inom Norrtågs verksamhetsområde.
Mål
- Målet är att trafiken ska på affärsmässiga grunder erbjuda snabba, effektiva och långsiktigt hållbara resmöjligheter för de
som bor i, verkar eller besöker regionen.
- Samarbetet mellan operatören och Norrtåg AB ska präglas av ett aktivt samarbete där båda parter gemensamt ska bidra till
en positiv resandeutveckling och en allmän utveckling av trafiksystemet i sig.
Norrtågs linjer

Förutsättningar är
 nya, moderna snabbtåg med låga driftskostnader
 ett enkelt, gemensamt taxesystem för såväl pendlare som sällanresenärer, gällande över hela trafikeringsområdet
samt
 att trafiken upphandlas i fri konkurrens mellan operatörer
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Norrtåg AB hyr fordon via vagnsbolaget Transitio AB. Vagnparken utgörs av 11 nya fordon av typ Coradia Lirex X62.
Samtliga fordonstyper har möjlighet att ta ombord rullstolar. Trafiken på delen Örnsköldsvik-Umeå startade i augusti 2010.
Sträckan Storlien-Östersund-Sundsvall trafikeras i planerad omfattning sedan december 2012.
Operatören får sätta taxan för resor med tåget. Inom varje län är länstrafikens kort (elevkort, periodkort, Bestprice-kort eller
motsvarande pendlarkort) giltiga färdbevis.
Resandet i stråket Sundsvall-Östersund-Storlien har utvecklats mycket positivt under de två första åren. Tågresor är
snabbare och bekvämare och möjliggör arbets- och studiependling över längre avstånd än motsvarande resor med buss.
Tågtrafiken har ersatt viss busstrafik i stråken Bräcke-Östersund och Duved-Östersund. Trafikutbud se bilaga 2.
Resandeutveckling 2013-2014 Norrtåg Sundsvall-Östersund-Storlien
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2014 gjordes 450 000 resor på sträckan Sundsvall –Östersund-Storlien.

Länstrafik
Av nedanstående diagram framgår att resandet i landsbygdstrafiken (staplarna till höger) har ökat de senaste åren. 2014
gjordes ca 2 300 000 resor på tåg och buss med länstrafikens färdbevis. I tätortstrafiken i Östersund (staplarna till vänster)
ökade resandet 2014 och uppgick till ca 3 260 000 resor. Sedan 2013 kan kommunerna byta ut elevkort, med giltighet 2
resor/skoldag mot Ungdomskort. Ungdomskort ger rätt till obegränsat antal resor i hela länet under hela året och ges till
ungdomar 6-19 år. Resor med elevkort/ungdomskort har ökat. Den positiva resandeutvecklingen beror på att fler
kommuner övergår till ungdomskort, inflyttning och att tågpendling lockar allt fler.
En redovisning av trafikutbud och resande på linjenivå finns i bilaga 2.
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Tätortstrafik
Sedan årsskiftet 2001 är tätortstrafiken i Östersund upphandlad med s k tjänstekoncession. Det innebär att trafikutövaren
bedriver trafiken självständigt. Trafikutövarens åtaganden bl. a trafikvolym, turtäthet, kvalité, miljö och taxa regleras i
trafikeringsavtalet. Trafikutbudet i tätorten är bra med trafik från ca 6.00-23.00 M-L ca 11-23 S, till det kommer till den
särskilda sön- och helgdagstrafiken, industri- och nattbusstrafiken. Linjenätet behöver ses över för att bättre täcka in
målpunkter som kommit till de senaste åren. Flygbusstrafiken Åre Östersund airport - Östersund bedrivs av trafikutövaren i
egen regi och med stor kommersiell frihet.

Närtrafik
Närtrafiken är det trafikutbud som finns på orter med liten eller ingen annan allmän trafik. Trafikutbudet, vanligen 1-3
dagar/vecka, trafiken går till närmaste större ort med affär och annan service.

Särskild kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik är ett samlingsbegrepp för den typ av resor som är riktad till särskild grupp eller kräver särskilt
tillstånd att resa med. Resorna kan samordnas på olika sätt.
Gemensam upphandling – en trafikutövare får alla uppdrag (färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar, närtrafik, linjetrafik) i det
geografiska området. Det ger trafikutövaren trygghet under avtalstiden, samt är en förutsättning för samordning av olika
transporter.
En beställningscentral (BC) – samma telefonnummer gör det enklare för resenären. Beställningscentralen är en garant för
att endast berättigade resor utföres. Här fördelas kostnaden för en resa mellan olika trafikansvariga.
Samordning av olika resor – resbehov samordnas i beställningscentralen så att ex vis färdtjänstresenärer och
sjukresenärer kan samåka. Det ger färre transporter, vilket sänker samhällets kostnad samt gynnar trafiksäkerhet och miljö.
Harmonisering av taxan – i de kommuner (Berg, Bräcke, Ragunda, Åre, Härjedalen och Krokom) som har samordnat
sina samhällsbetalda resor är taxan gemensam.
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Länstrafiken har getts i uppdrag att verkställa regionens och kommunernas uppgifter som ansvariga för särskild
kollektivtrafik i nedanstående omfattning:
 Sjukresor i hela länet, inklusive handläggning av sjukreseersättning till enskilda.
 Utreda färdtjänst och riksfärdtjänst för boende i Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Krokom och Åre
kommuner, myndighetsutövningen (beslut om färdtjänsttillstånd, yttranden m m) sker av RKM.
 Upphandling och planering av skolskjutsar i Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund Krokom och Åre
kommuner.
Det sker genom att Länstrafiken bedriver:
 Beställnings- och samordningsfunktion (BC) för samhällsbetalda resor
 Transporttjänster avseende särskild kollektivtrafik, trafikuppdragen är upphandlade i konkurrens.
Verksamheten skall bedrivas så att:
 Samordning och planering av resor minimerar kostnaden för verksamheten
 Överenskommen kvalitet på resor och tjänster upprätthålls.
Länstrafiken skall vidare aktivt arbeta med utveckling av resmöjligheter för att minska behovet av särskild kollektivtrafik.
Det kan ske genom att fler kan nyttja den allmänna kollektivtrafiken.
För att följa upp och utveckla den särskilda kollektivtrafiken görs
 kontroll av att kvalitet på resor och tjänster upprätthålls, undersöks via resenärsintervjuer.
 följa utvecklingen av resmöjligheter i den allmänna trafiken, för att minska behovet av särskild kollektivtrafik.
 ansvara för regler och taxa för färdtjänst, prissättning och ändringar
Färdtjänst

De kommuner som så väljer kan överlåta samtliga uppgifter för handläggningen av färdtjänst respektive riksfärdtjänst även
myndighetsutövningen till RKM. Från 2015 ingår kommunerna Åre, Krokom, Ragunda, Bräcke, Berg och Härjedalen i
samordnigen av samhällsbetalda resor.
Myndighetsutövningen fungerar väl. Under 2014 har handläggningstiden varierat mellan 1-5 veckor.
Myndighetsutövningen har varit föremål för prövning (överklaganden) av Förvaltningsrätten i 26 fall under 2014, varav 24
ärenden avgjordes till Länstrafikens förmån. De två ärenden som gick till den klagandes favör gällde i bägge fallen vilket
färdmedel som skall användas.
I uppdraget till Länstrafiken ingår att aktivt arbeta med utveckling av resmöjligheter för att minska behovet av särskild
kollektivtrafik, genom att fler ska kunna nyttja den allmänna kollektivtrafiken.
Det kan ske genom att både fordon och den fysiska miljön (hållplatser etc.) är tillgänglighetsanpassad. Jämtland ligger ej i
framkant beträffande fysisk anpassning/tillgänglighetsanpassning av hållplatser eller information om vilka hållplatser som
är tillgänglighetsanpassade.
Målsättningen för SÄK:s del i denna fråga får sänkas betydligt, till: -att när det är möjligt, dvs. det finns ett antal anpassade
hållplatser samt ett fungerande betalsystem (särskild/allmän), påbörja viss styrning av färdtjänstresenärer till den allmänna
kollektivtrafiken. För att det överhuvudtaget skall vara görligt måste det finnas en vilja hos alla parter.
Utvecklingen av antalet färdtjänsttillstånd i de ingående kommunerna (hela länet utom Östersund kommun) fanns 1978
personer med färdtjänsttillstånd i slutet av 2014, att jämföra med 2159 vid ingången av året. Fr o m 2015 lämnar
Strömsunds kommun samarbetet, och bedriver sin färdtjänst i egen regi. Ca 2/3 av färdtjänsttillstånden innehas av kvinnor.
Av nedanstående diagram framgår förhållandet mellan ålder och beviljade färdtjänsttillstånd i länet.
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Nedanstående diagram visar utvecklingen av antalet färdtjänstberättigade över tid.

För att mäta hur effektiv samordningen är jämförs den faktiska kostnaden för resorna med hur stor kostnaden skulle ha varit
om resorna gjordes utan samordning. Differensen däremellan benämns samordningsvinst och blir då ett mått över hur
effektiv samordningen varit. Kravet är 25 % samordningsvinst på det totala antalet resor sett över ett år.
Samordningsvinsten under 2014 var 25,17 %, i pengar motsvarar det knappt 20 miljoner kr.
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Ett instrument för att mäta nöjdheten hos resenärerna (sjuk- och färdtjänstresenärer) är Svensk kollektivtrafiks
kvalitetsbarometer. Där jämförs Jämtland med resten av riket. Jämtland har innehaft topplaceringar alltsedan starten 2008,
2014 har länet en andraplats. Under 2014 var det 94 % av resenärerna som gav bästa betyg, 4 eller 5 på en 5-gradig skala.
Den siffran skall genomföras med riksgenomsnittet 90 %, på den sammanfattande frågan: totalt sett, vilket betyg vill du ge
hela resan, dvs. om du tänker på både beställningen och resan sammantaget?
Egenavgiften är kopplad mot Länstrafiktaxan och motsvarar ca 150 % av biljettpriset för en kontantbetalande vuxen i
respektive avståndsintervall. Egenfinansieringsgraden för samhällsbetalda resor är låg, huvuddelen av kostnaden är
skattefinansierad. (ex på självfinansieringsgrad: färdtjänst 12 %, sjukresor med taxi 6 %).
Riksfärdtjänst

Riksfärd är avsedd för personer med ett stort och varaktigt funktionshinder och som inte till normala resekostnader kan resa
med allmänna kommunikationer, eller personer som inte kan resa utan ledsagare. Riksfärdtjänst gäller för resor inom landet
utanför Jämtlands län. Antalet färdtjänstresor var drygt 100 stycken 2014.
Kostnad för riksfärdtjänstresor är kopplat till resans längd och resenärens ålder. Taxan är den som regeringen beslutade
1997. Den har sedan dess inte ändrats. Egenavgiften för vuxna är 105 kr vid en resa upp till 100 km, den högsta
egenavgifter tas ut för resor längre än 1500 km för närvarande 755 kr .
Sjukresor

I uppdraget till Länstrafiken ingår även att verkställa landstingets ansvar för sjukresor i hela länet, inklusive handläggning
av sjukreseersättning. Denna uppgift ingår inte i RKM:s ansvarsområde.
Ett arbete bedrivs kontinuerligt för att minska kostnaden för sjukresor, bl a utbildning av vårdpersonal.
För mer information om särskild kollektivtrafik se SÄK årsrapport 2014, Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Taxor och produkter
Länstrafikens produkter ska kunna erbjuda bra alternativ för olika kundgrupper. Kontantbiljett passar för sällanresenärer,
Bestprice- eller länskort för pendlare, elevkort för skolelever i grund- och gymnasieskolan. Bestprice, länskort och elevkort
gäller även för resor med Norrtågs trafik inom länet. Flera kommuner har valt att köpa ungdomskort till alla ungdomar 6-19
år. Ungdomskortet erbjuder obegränsat resande i hela länet under hela året, men är inte giltigt på Norrtåg. Ett seniorkort
med obegränsat resande finns med låg månatlig kostnad, villkoret är att kunden har det i minst 12 månader. En översyn
görs f n av vilka produkter som ska erbjudas. Bestpricekortet ska fasas ut av tekniska skäl. I den utredning som
Norrlandslänen gjort framgår att det är önskvärt att priserna på kort och biljetter i länstrafiken i Jämtlands län sänks för
resor på korta avstånd och att priset för resor på långa avstånd kan höjas, detta jämfört med bilkostnad för motsvarande
resor.
I tätortstrafiken finns förutom enkelbiljett, skolkort och 30-dagarskort även ett tankkort som kan lösas för 7 - 30 resor, med
ett lägre á-pris per resa ju fler resor som köps vid samma tillfälle. Taxan får justeras av trafikutövaren utifrån ett givet index.
Alla färdbevis i länstrafiken medger övergång till tätortstrafiken.
Närtrafiken som definieras som sällaresor, tillämpas endast enkelbiljettstaxa.
För resor med buss över länsgräns tillämpas Norrlandresan. Den har enkelbiljetter och periodkort.
Länstrafiken och tätortstrafiken i Östersund arbetar för att det ombord på fordonen ska vara kontantfritt senast juni 2016.
Biljettintäkterna utgör i budget 2015 ca 127 mkr, vilket motsvarar ca 38 % av Länstrafikens kostnader.
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Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Arbetet med att göra kollektivtrafiken tillgänglig för personer med funktionsnedsättning är komplex. Det finns olika typer
av funktionsnedsättning och en fungerande kollektivtrafik inbegriper hela resan. De vanligaste funktionshindren är nedsatt
hörsel därefter rörelsehinder, nedsatt syn och svårt rörelsehinder. En person kan ha fler funktionsnedsättningar.
Funktionshinder är ofta åldersrelaterat. För att trafiken ska betraktas som tillgänglig ställs krav på
hållplatsen/väntsalen/bytespunkter, fordon, trafikinformation samt förare och tågvärdar. Vintertid förutsätts dessutom bra
snöröjning.
För tågresor är fordonen och perrongerna anpassade så att rullstolsburna enkelt kan komma ombord. Ombord på tågen är
tillgängligheten god, det gäller även toaletterna. Sedan något år tillhandahålls kostnadsfri ledsagning vid alla bemannade
järnvägsstationer och tjänsten ska utökas till busstationer i länets kommuncentra.
Den interregionala busstrafiken utförs med tillgänglighetsanpassade fordon. I busstrafiken inom länet finns fordon med
låggolv eller hiss mellan länets kommuncentra och Östersund, trafiken i Östersunds närområde Krokom-DvärsättÅs/Häggenås-Lit/Orrviken/Brunflo-Ope respektive Brunflo-Marieby utförs med huvudsakligen låggolvsfordon. Alla
fordon i tätortstrafiken i Östersund är av typen lågentréfordon och har nigningsfunktion.
RTI realtidsinformation finns i stomlinjetrafiken och tätortstrafiken det ger audiovisuell hållplatsinformation ombord på
fordonen. För att utveckla informationen ytterligare krävs att hållplatsernas tillgänglighet beskrivs och att den
informationen redovisas i trafikens söksystem.
För rullstolar finns angivet på Länstrafikens webbplats (www.ltr.se) vilka typer av rullstolar som kan rymmas i en buss.
Vilka turer som trafikeras med tillgänglighetsanpassade fordon framgår av tidtabell. På längre turer (restid över 1,5 h) skall
bussar vara utrustade med toalett.
Väghållaren har ansvar för hållplatser, d v s markyta och stolpe. För hållplatser på det statliga vägnätet är det Trafikverket
och på kommunala vägar kommunen. I tätorten Östersund är en stor andel av alla hållplatser tillgänglighetsanpassade med
refuger och anslutande gångväg. På det statliga vägnätet är en mindre andel av alla hållplatser är tillgänglighetsanpassade.
För väderskydd ansvarar kommunerna och för hållplatstoppar ansvarar Länstrafiken.
Att öka tillgängligheten koncentreras till trafik med stort resande tågtrafik, tätortstrafik, och regional busstrafik. En stor brist
är tillgänglighetsanpassning av hållplatser och till viss del väntsalar. Utbyggnad av hållplatser sker, men i långsam takt och
främst i samband med ombyggnad av väg eller hållplats. Hållplatser med mer än 20 påstigande/dag prioriteras. I bilaga 3
redovisas tillgänglighet i fordon och strategiska hållplatser i de prioriterade stråken, kommuncentra-Östersund.
Det är önskvärt att öka tillgängligheten i länets väntsalar, de finns på större bytespunkter och är strategiska. Kommunerna
ansvarar för väntsalarna.

Miljö
I Regional utvecklingsstrategi 2014-2030 finns mål för smart tillväxt – resurssnålare och effektivare. De övergripande
målen för 2030 är
 Hög energieffektivitet inom boende/byggande, kommunikationer och industri
 Transporter, industri och värme i länet oberoende av fossil energi
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Av tabellen ovan framgår den utveckling som sker av bussmotorer för att de ska släppa ut mindre miljöskadliga ämnen.
Dagens bussflotta drivs med diesel eller biodiesel, ett mindre antal bussar i tätorten drivs med etanol.
I samtliga trafikavtal finns miljö- och trafiksäkerhetkrav ställda. Miljökraven skärps kontinuerligt. Buss 2010, det
trafikavtal som började gälla i juni 2010 och omfattar Härjedalen, Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund och Östersunds
landsbygd är miljökraven.
 För trafikområdena Berg, Strömsund, Krokom skall 30 % av vagnkilometerproduktionen, utföras med förnyelsebara
drivmedel från och med utgången av 2012 och 50 % av vagnkilometerproduktionen utföras med förnyelsebara
drivmedel från och med utgången av 2014.
 För trafikområdena Härjedalen och Bräcke skall 20 % av vagnkilometerproduktionen utföras med förnyelsebara
drivmedel från och med utgången av 2012 och 30 % av vagnkilometerproduktionen utföras med förnyelsebara
drivmedel från och med utgången av 2014.
RME är det förnyelsebara drivmedel som används.

Källa: fordonsdatabasen FRIDA
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I länet minskar förbrukningen av fossildiesel, den ersätts främst av biodiesel RME. Etanolförburkningen är stabil och
kopplad till de etanolfordon som finns i tätortstrafiken.

Källa: fordonsdatabasen FRIDA

NOx, kväveoxider minskningen är kopplad till ålder på fordonen. Sedan 2011 dominerar fordon med Euro 5 motorer.

Källa: fordonsdatabasen FRIDA

Nettoutsläppen av koldioxid (CO2) minskar tack vare användning av biodiesel.
Trafiksäkerhetskrav som är högre än lagstadgade krav är brandsläckare i motorrummet, och alkolås.
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Kostnads- och intäktsutveckling
Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av intäkten som kommer från biljettintäkterna.

Självfinansieringsgraden är ett mått som speglar verksamhetens ekonomi. Den visar hur stor del av verksamheten som
finansieras med intäkter från kunder i den allmänna kollektivtrafiken. Om resandet minskar sjunker biljettintäkterna,
trafikkostnaden påverkas av trafikutbudet och regleras årligen av ett index som är kopplat till kostnadsutvecklingen för
arbetskraft, bränsle och kapitalkostnad för fordon. 2007 började ett nytt trafikavtal för tätortstrafiken i Östersund,
trafikkostnaden ökade markant, vilket framgår av diagrammet ovan. Självfinansieringsgraden har ökat de senaste åren.

Kommersiell trafik
En nyhet med nuvarande lag lagstiftning för kollektivtrafiken (SFS 2010:1065) är att den öppnar för kommersiell
kollektivtrafik. Det är enkelt att etablera kommersiell trafik, endast en anmälan behöver göras. Det allmänna
kollektivtrafiken är skattefinansierad till ca 50 %, vilket gör att kommersiella initiativ har blivi få och väl anpassade för
särskilda ändamål ex vis arbetspendling där arbetsgivaren kan medfinansiera eller flygbusstrafik. Det är önskvärt att den
kommersiella trafiken kan utvecklas i större omfattning.
Inlandsbanan

Järnvägen Mora - Gällivare ägs och förvaltas av Inlandsbanan AB. Inlandståget AB bedriver trafik på banan. Den
huvudsakliga verksamheten är godsbefordran, under sommaren bedrivs turisttrafik och under skidsäsongen Snötåget MoraRöjan (Klövsjö-Vemdalen)-Östersund på kommersiell basis.
Buss- och taxitrafik

I länet bedrivs regional kommersiell trafik sedan många år. Det är skidbusstrafik i Åre, Funäsdalen och Vemdalen under
vintersäsongen jul-påsk.
Härjedalingen bedriver interregional trafik Funäsdalen/Lofsdalen/Östersund-Stockholm. Ett biljettsamarbete finns etablerat
som innebär att resor inom Härjedalens kommun kan göras till länstrafikens enkelpris på Härjedalingen. Via Tour bedriver
chartertrafik Stockholm-Åre under säsong lokalt resande är möjligt på dessa turer.
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Flygtransfer – Flygtaxi - bedrivs av Taxi Östersund mellan Åre/Östersund flygplats och Åre under vintersäsong och fr o m
2015 även sommarsäsong.
Kommersiell trafik skall ha tillgång till offentligt ägd infrastruktur som hållplatser, väntsalar, resecentra och
informationssystem på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor. I Jämtlands län finns kapacitetsproblem vid
busstationer under mycket korta perioder morgon och eftermiddag skoldagar, i övrigt finns god kapacitet.

Bussgods
I Länstrafikens regi bedrivs godshantering med linjetrafik i länet, till grannlänen samt övriga landet. I länet finns tre
godsterminaler, Östersund, Sveg och Strömsund, samt ett stort antal godsombud på olika orter i länet.
Bussgodsverksamheten ska bära sina egna kostnader, för att konkurrera med andra godstransportörer på lika villkor. Detta
sker genom att Bussgods betalar för de faktiska kostnaderna ex vis personal, lokalhyra, ombuden samt för de särskilda
kostnader som Bussgods generar i form av godsrumsfordon, extra tid för godshantering och extra körning till godsombud
samt kostnad för viss förstärkningskostnad som uppkommer p g a att godsrumsfordon har mindre plats för resenärer.
De senaste åren har verksamhet inte burit sina egna kostnader varför en översyn av verksamheten pågår.

Mål och strategier
Övergripande mål för kollektivtrafiken
Ytterst skall kollektivtrafiken svara mot riksdagens transportpolitiska mål. Det övergripande målet är
 att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
Funktionsmålet för tillgänglighet slår fast att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till
 att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft för
hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, d v s likvärdigt mot kvinnors och mäns transportbehov.
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till
 att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)
I regionen finns en utvecklingsstrategi 2014-2030 ”Jämtland/Härjedalen 2030 Innovativt och attraktivt”. Strategin är ett
gemensamt dokument för de organisationer och aktörer som driver länsutvecklingsfrågor. Visionen är att
 Jämtlands län är en region att längta till och växa i.
Strategin ska leda till att länet har en offensiv, modern basindustri där besöksnäringen, energiproduktion, skog och trä,
handel och IT dominerar. Länet ska vara fossilbränslefritt. Inflyttning till länet innebär en föryngring och ett mera
mångkulturellt samhälle. En viktig förutsättning för detta är goda kommunikationer, attraktiva boendemiljöer, god
offentlig och kommersiell service och en livaktig ideell sektor. I strategin ingår att underlätta ungdomars övergång till
vuxenlivet, god integration och bra utbildningssystem och att den sociala välfärden är jämlik och jämställd i hela länet.
Sammantaget ska det ge goda förutsättningar för en bra arbetsmarknad och en aktiv fritid.
Målbilden för utvecklingsområdet tillväxt för alla – infrastruktur och samhällsservice
 Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden
 En god service kan erbjudas alla invånare
Kollektivtrafiken är ett medel för att nå de övergripande samhällsmålen för länet.
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Avgränsningar och strategiska val
De avgränsningar som görs för programmet är
 Geografiskt – länet samt relationer över länsgräns som är dagligt resande
 Kollektivtrafik som RKM har att hantera och eventuell kommersiell trafik
 Särskild kollektivtrafik (sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar) som en kommun och regionen har uppdragit åt RKM
att ansvara för.
Får att nå Region Jämtland Härjedalens vision och övergripande mål bedömer RKM att följande frågor är strategiska för
kollektivtrafiken i länet.
 Det regionala tågsystemet i Norrland, Norrtåg, utgör grunden för det interregionala trafikutbudet i
Norrlandslänen (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten)
 Prioriterade stråk – stomlinjetrafik mellan kommuncentra och Östersund
 Tätortstrafiken i Östersund, trafikutbud i närområdet ca 3-mil runt Östersund och i Åredalen
 En yttäckande närtrafik ska värnas, initiativ för utveckling av otraditionella och kostnadseffektiva lösningar för
kollektivtrafik i glesbygd uppmuntras.

Realistiska och mätbara mål
Utifrån de övergripande målen för länet och strategierna för kollektivtrafiken har följande mål formulerats. För att uppnå
målen krävs många åtgärder som kan ta olika lång tid att genomföra, flera olika aktörer har ansvaret.
Målen delas in i tre områden.
 En ekonomiskt hållbar utveckling – trafikutbudet erbjuder goda förbindelser inom länet och över länsgräns och
för arbetspendling inom arbetsmarknadsregionerna
 En socialt hållbar utveckling – resmöjligheter som skapar valfrihet och är säkra, trygga och tillgängliga
 En miljömässigt hållbar utveckling – trafiken skall ge en begränsad påverkan på miljön
Delmål - en ekonomiskt hållbar utveckling
Mål - Restideskvoten tåg-bil ska högst uppgå till 0,8

Avstånd
km

Reserelation
Storlien
Duved
Sundsvall

Östersund
Östersund
Östersund

160
108
188

Restid,
min bil enl Restid tåg,
Eniro
min
132
90
154

116
80
147

Restids
kvot
tåg/bil
2015
0,88
0,89
0,95

Målet uppfylls f n inte.

Mål - Länstrafikens självfinansieringsgrad skall öka
År
Självfinansieringsgrad

2014
42 %

2016
46 %

2018
47 %

2020
48 %

Anm
Självfinansieringsgraden påverkas av upphandlingar, resandeutveckling organisationsform, hur Norrtåg AB redovisas m m.
Norrtåg kommer att redovisas skild från Länstrafikens redovisning fr om 2016. Länstrafikens självfinansieringsgrad
exklusive Norrtåg skulle 2014 ha varit 45 %, varför det får utgöra grund för målserien.
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Mål - Antal resor med länstrafikens och tätortstrafikens färdbevis ska öka med 5 % 2016 och
därefter 1 % per år (tåg och buss)

Länstrafiken
Tätortstrafiken

2014
2 298 000
3 258 000

2016
2 412 900
3 420 900

2018
2 458 900
3 489 000

2020
2 504 800
3 551 200

Anm
2014 är basår för beräkning av resandeutvecklingen. Ungdomskorten som finns i de flesta kommuner från hösten 2015,
påverkar resandet 2014-2016 därefter antas en långsammare ökningstakt.
Delmål - en socialt hållbar utveckling
Mål - Länstrafiken erbjuder resealternativ som passar mina behov

Andelen som instämmer helt eller delvis skall öka, mäts i kundenkät.
2015
2016
Länstrafiken
X%
+ 0,5 %
Tätortstrafik Östersund
Y%
+ 0,5 %

2018
+ 1,5 %
+ 1,5 %

2020
+ 2,5 %
+ 2,5 %

Anm
Länstrafiken har anslutit sig till kundbarometern KOLBAR under 2015, startvärde kan stättas i januari 2016. Ökningstakt
0,5 procentenhet per år. Med nöjdhet menas den andel av de tillfrågade som ger bästa betyg, 4 eller 5 på en 5-gradig skala.
Mål - Tillgänglighet för rörelsehindrade i den allmänna kollektivtrafiken skall öka, så att fler
kan använda den.
Andel fordon med låggolv eller hiss skall öka

Tågtrafik, Norrtåg
Interregional trafik
Tätortstrafik Östersund
Stomlinjetrafik

2014

2016

2018

2020

100 %
100 %
100 %
49 %

100 %
100 %
100 %
49 %

100 %
100 %
100 %
49 %

100 %
100 %
100 %
60 %

F n finns 25 stomlinjefordon med låggolv/hiss, dessa fordon beräknas vara i trafik till slutet av 2018 då en ny avtalsperiod
börjar.
Mål - Nöjdhet med färdtjänstresa skall uppgå till minst 90 % nöjdhet, under hela
programperioden.
Mäts genom ANBARO Svensk Kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik.

Uppföljning Jämtlands län*

2014
94 %

2016

2018

2020

* Avser de kommuner som har överlåtit sitt ansvar för färdtjänsten till RKM. 2014 är det alla kommuner utom Östersunds
kommun, fr o m 2015 alla kommuner utom Östersund och Strömsunds kommuner. Med nöjdhet menas den andel av de
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tillfrågade som ger bästa betyg, 4 eller 5 på en 5-gradig skala. Målet nationellt är satt till 90 %. Det anses vara en rimlig
avvägning mellan resuresr och kvalitet. Värdet tendare att sjunka med att nytillkommande grupper ställer allt högre krav.
Delmål - en miljömässigt hållbar utveckling
Mål - Kollektivtrafikens marknadsandel skall öka

En ökad marknadsandel, där ökningen tas från privatbilismen ger en positiv miljöeffekt.
2015
2016
2018
Länstrafik
X%
x+ 0,5 %
x+ 1,5 %
Tätortstrafik
Y%
y+ 0,5 %
y+ 1,5 %

2020
x+ 2,5 %
y+ 2,5 %

Anm
Länstrafiken har anslutit sig till kundbarometern KOLBAR under 2015, startvärde kan stättas i januari 2016. Ökningstakt
0,5 procentenhet per år.
Mål - Minskade nettoutsläpp av CO2

I den allmänna kollektivtrafiken ska utsläppen minska. 2014 uppgick utsläppen av CO2 till 6 633 ton i busstrafiken, vilket
motsvarar 0,67 kg/km.
2014
2016
2018
2020
0,67
0,66
0,65
0,63
CO2 utsläpp kg per km, busstrafik
Anm
CO2-utsläppen är ett globalt problem, förändring sker främst vid upphandlingstillfället.

Kollektivtrafikens utveckling
Kollektivtrafiken är viktig för länets medborgare och för länets utveckling. Region Jämtland Härjedalens ambition är att
trafikutbudet ska anpassas i den takt som bedöms nödvändigt för att tillgodose befintliga kunders behov och att attrahera
nya kunder och därigenom bidra till att kollektivtrafikresandet ökar.
Viktiga förutsättningar för en positiv utveckling av kollektivtrafiken är, förutom trafikutbudet, stödfunktioner, samverkan
och en fungerande och utvecklad infrastruktur. Bättre vägar och järnvägar är grundläggande.

Norrlandssamarbetet
Norrlandssamarbetet omfattar Norrtåg, den interregionala busstrafiken, IT, biljettmaskiner, marknad, upphandling m m.
Syftet är att hitta kostnadseffektiva lösningar och upprätthålla kompetens. Samarbetet kring biljettsystemen har bl a
inneburit att fyra parter ställer gemensamma krav på biljettmaskinsleverantören. Det ger en starkare och bättre förutsättning
vid förhandlingar och billigare lösningar för respektive län.
- Konkreta resultat av samarbetet kan vara ökad samsyn i trafikfrågor, gemensamma marknadskampanjer, IT-strategier,
upphandlingskompetens, samordning av tjänster, jour- och beredskapstjänstgöring.
Den interregionala tåg och busstrafiken är gemensamt upphandlad och har statlig medfinansiering. Trafikverkets krav på
utförandet regleras i avtal mellan parterna.

Tågtrafik
Norrtågtrafiken utförs i Jämtlands län i planerad omfattning från december 2012. Resandeutvecklingen från 2013 till 2014
har varit 16 % till 452 000 resor för hela stråket Sundsvall-Östersund-Storlien, för resor inom länet på länstrafikens
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färdbevis var ökningen hela 74 %, till 122 000 resor. Tågresor är snabba och bekväma. Resandeökningen beror dels på att
busstrafiken har minskats ner för att undvika parallell tåg- och busstrafik samt att trafiken har varit stabil, utan stora
driftstörningar. Resandeökning förväntas plana ut. Målet är att erbjuda snabba, effektiva och långsiktigt hållbara
resmöjligheter för de som bor i, verkar eller besöker regionen.
- En förutsättning för att nå målet restidskvot 0,8 är ett fortsatt arbete med infrastrukturen. Det pågår planering för åtgärder
inom projekt Funktionella Mittstråket. Där ingår bland annat att minska antalet plankorsningar på banas västra del och att
rusta delen Stöde-Sundsvall.
- En strategisk fråga är antalet stopp, från 2018 planeras ett tågstopp i Nälden. Utöver det ska antalet tågstopp inte utökas
om det innebär förlängd restid.
- En vision är en tredje dubbeltur Sundsvall-Östersund-Trondheim. Ett ökat trafikutbud ger ett ökat resande. Det förutsätter
en positiv syn på utökad trafik i Norge. Frågan aktualiseras av att det ska hållas två VM i länet 2019, men påverkas även av
arbetet med elektrifieringen av Meråkerbanan.
Inlandsbanans vision är att den interregionala trafiken längs linje 45 Gällivare-Östersund-Mora upphandlas så att den kan
utföras med tåg i stället för buss, åtminstone vissa turer. Det skulle innebära stora förändringar ex vis är linjesträckningen
inte helt parallell, förutsättningar för godsbefordran är olika, kostnaden för tågtrafik är ca tre gånger så stor som för
busstrafik. Trafiken har i dag statlig medfinansiering.

Länstrafik och tätortstrafik
De allra flesta resor i kollektivtrafiken görs med buss, närmare 5 450 000 resor 2014.
Planering av trafikutbudet utgår från vilken trafik som är strategiskt viktig och hur den ska kunna utvecklas. Övergång till
ungdomskort från elevkort i länets kommuner kommer att betyda ett ökat resande. Åre kommun införde ungdomskort
2013, Bräcke och Berg kommuner 2014, Ragunda, Östersund, Härjedalen och Krokoms kommuner inför kortet från
höstterminen 2015. Trafik för arbets- och skolpendling har hög prioritet, serviceresor är också viktiga, särskilt i relationen
kommuncentra-Östersund.
- Trafikutbudet i prioriterade stråk förändras utifrån tågtrafiken, samt förändringar i resmönster och efterfrågan. Buss- och
tågtrafik i parallella tidslägen ska undvikas. Busstrafiken kan bli snabbare, ex vis när det blir ett tågstopp i Nälden. Alla
bussturer behöver då inte angöra Nälden, utan kan trafikera E14 och således bli snabbare.
- I tätortstrafiken behöver en linjenätsöversyn genomföras. Fler områden ska trafikeras. Det ska bidra till att trafiken blir
mer relevant för flera och att resandet därmed ökar.
- Pendlarparkeringar behöver utvecklas och förbättras.
- Ett ökat resande uppnås om trafiken är relevant för boende och besökare i länet, kunderna är nöjda med information om
trafikutbudet och upplevelsen av sina resor. För att uppnå detta ska servicen och fordonen vara bra och tidtabellerna
anpassas utifrån efterfrågan.
- Marknadsaktiviterer är betydelsefulla för att behålla och få nya kunder.

Närtrafik
Närtrafiken är yttäckande och anpassas kontinuerligt i utbud och tid utifrån efterfrågan och behov som uppstår, ex vis vid
nedläggning av en lanthandel. Anropsstyrd linjetrafik, närtrafik och särskild kollektivtrafik beställs och samordnas i den
beställningscentral som länstrafiken upphandlat. Samordning, behörighetskontroll et c sker där.
- Alternativa sätt att bedriva närtrafik som kan ge ett bättre utbud till en oförändrad kostnad ska uppmuntras, exempel
Byabussen i Kölsillre, Ånge kommun och projekt i Kalmar län som med teknikstöd höjer kvalitén i anropsstyrd trafik.
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Tillgänglighet och särskild kollektivtrafik
Tillgänglighet till kollektivtrafiken är beroende av fler faktorer fordonens utformning, hållplatsernas och busstationernas
tillgänglighet samt information om detta. Ledsagning finns vid bemannade järnvägsstationer, och ska utökas till
resecentra/busstationer i samtliga kommuncentra.
Fordonens utformning bestäms vid upphandlingstillfället. I tidtabell/digital reseplanerare anges vilka turer som utföres med
tillgänglighetsanpassade fordon.
RTI realtidsinformation installeras i stomlinjefordon. Det ska förbättra trafikantinformationen genom att information kan
erhållas i mobiltelefonen. Ombord på fordonen ges hållplatsinformation audiovisuellt.
Information om hållplatsens tillgänglighet kräver att uppgifter om kantstenshöjd, taktila plattor m m kartläggs och
dokumenteras i länstrafikens planeringsprogram samt att de kan redovisas i reseplaneraren.
- Åtgärderna kräver resurser i form av kartläggning, uppdatering i databaser och programvaruuppdatering.
- Resultatet i form av information om fordon, hållplatser och busstationers tillgänglighet kan ge stöd för att överföra
resenärer från särskild kollektivtrafik till allmän kollektivtrafik.
- Arbetet med förbättrad tillgänglighet måste göras systematiskt och utgå från den standard som gäller i varje sammanhang.
För personer med färdtjänst mäts nöjdheten med resa i enkäten ANBARO. Tendensen är att nöjdheten sjunker utan att det
går att belägga att kvalitén i tjänsten som helhet d v s i telefonsamtalet till beställningscentralen, punktlighet, bemötandet
och service under resan, fordonets komfort har sjunkit. Resenärernas förväntning och krav ökar, varför en fortsatt nöjdhet
på minst 90 % är en utmaning.
- Information till resenärer och utbildning av personal i beställningscentral och taxibolag måste fortgå kontinuerligt för att
klara det uppsatta målet.

Taxor och produkter
En översyn görs f n av vilka produkter och priser och regler i övrigt som ska gälla vid resor med den allmänna
kollektivtrafiken. Under 2015 upphör kontanthanteringen ombord på fordonen i tätortstrafiken i Östersund och under 2016
kommer kontanthantering att upphöra ombord på fordonen i länstrafiken.
- Priser på kort och biljetter ska uppfattas som prisvärda
- Kort och biljetter ska vara lätta att förstå
- Fler sätt att köpa biljett ska erbjudas internet, mobil et c.

Miljö
En fossilbränslefri kollektivtrafik 2030 är ett övergripande mål, formulerat bl a i RUS. Förutsättningarna för detta ökar tack
vare att mer kollektivtrafik bedrivs med tåg och den utveckling som sker av fordon och drivmedel. Biodiesel, framställts av
vegetabiliska eller animaliska oljor och fetter, har i allt högre grad blandats i fossil diesel och kommer att helt kunna ersätta
den fossila dieseln. Andra alternativ som el- eller elhybridfordon kan vara möjliga i tätortstrafiken. En annan viktig
förutsättning är att motorerna blir mer energieffektiva, även där är utvecklingen mycket positiv.
- Vid upphandlingar ställs krav på fordonens miljöprestanda.

Kostnads- och intäktsutveckling
Region Jämtland Härjedalen står inför utmaningar om målen för kollektivtrafiken skall kunna infrias, verksamheten har
stor betydelse för länets önskade utveckling så som den beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2014-2030).
Länets svaga/negativa befolkningsutveckling och trafikkostnadens utveckling är några exempel på detta. Ambitionen är att
självfinansieringsgraden skall öka från nuvarande 42 %. Kostnadsutvecklingen för trafikavtal tenderar att vara högre än den
allmänna kostnadsutvecklingen (KPI), det index som används är förutom KPI, bränsleprisindex och arbetskraftsindex. Det
är därför viktigt att även intäkterna ökar. Det sker genom att fler reser, att intäkten/resa ökar eller att trafikomkostnaden blir
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lägre. Aktörerna i regionen ansvarar tillsammans för att kollektivtrafiken kan utvecklas positivt, ex vis genom en
samhällsplanering som underlättar för ett kollektivt resande.
- Val av drivmedel, trafikutbud, indexutveckling m m påverkar kostnaden. Förändringen sker främst vid ny upphandling.
- Länstrafiken ska genomföra en utredning om att bedriva trafik i egen regi. Den ska ge svar på var kostnadsnivåns ligger,
vad som driver kostnaden, rimlighet i anbud et c och om det skulle gå att bedriva verksamheten till en lägre kostnad.
- Intäkterna påverkas främst av att ökat konsumentresande samt val av färdbevis.
Kollektivtrafiken skall utgöra ett strategiskt verktyg för att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
Sedan 2015 är kollektivtrafiken en regional angelägenhet. RKM finns i Region Jämtland Härjedalen som också har det
ekonomiska ansvaret, genom att verksamheten är skatteväxlad.

Kommersiell trafik
Upphandlingar förannonseras och trafikföretagen bjuds in till samråd inför upphandling (SIU). Vid SIU:n ges grundlig
information om trafiken och dess förutsättningar. Trafikutövare får möjlighet att ta ställning till om trafiken är av intresse
för att drivas kommersiellt. Det kan avse hela trafiken eller delar av den.
Inför varje upphandling av trafik fattar Region Jämtland Härjedalen beslut om allmän trafikplikt, d v s en beskrivning av
verksamheten som utgör grund för upphandling och information till allmänheten om vilken allmän kollektivtrafik som
kommer att erbjudas i det geografiska området.
Generellt sett är allmän kollektivtrafik till ca 50 % finansierad med offentliga medel. Förutsättningen för att bedriva
verksamheten, helt på kommersiella grunder, begränsas därmed väsentligt. Kommersiell trafik har bedrivits på sträckan
Duved-Ytterån, trafikföretaget fick då tillgång till den infrastruktur de efterfrågade på ett kostnadsneutralt och transparent
sätt.

Samband mellan regionaltrafik och fjärrtrafik
Den regionala kollektivtrafiken har stor betydelse för tillgängligheten i ett nationellt och internationellt perspektiv. För en
resenär är uppdelningen av trafiken teoretisk, det intressanta är hela resan.
Trafikförsörjningsprogrammet omfattar fyra år men trafikens utveckling bör ses i ett betydligt längre perspektiv.
Kollektivtrafiken är ett medel för att nå de övergripande samhällsmålen för länet, de finns formulerade i regional
utvecklingsstrategi 2014-2030 ”Jämtland/Härjedalen innovativt och attraktivt 2030”.
För infrastruktur och samhällsservice finns följande övergripande mål formulerade.
- Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden
- Fler cykel- och gångvägar gagnar miljö och trafiksäkerhet
- Bredbandsnät med hög kapacitet når hela länet
- En god service kan erbjudas alla invånare
För att uppnå dessa mål pekas på både nationella och regionala insatsområden. Här nämns länets beroende av en
ändamålsenlig infrastruktur och att det måste avspeglas i nationella prioriteringar inom området. Dagliga tågförbindelser
med restider under 4,5 timmar Östersund-Stockholm dagtid samt bibehållna nattåg. Tågtrafiken Trondheim-ÖstersundSundsvall ska utvecklas både avseende turtäthet och restider. Elektrifieringen av Meråkerbanan är en viktig angelägenhet
för Jämtland.
Förutom tågförbindelser behövs flygförbindelser som ger uppehåll över dagen i Stockholm, anslutning till andra
destinationer och är attraktiva för besökare till länet. Konkurrens mellan flygbolag är önskvärd. Daglig flygförbindelse till
Umeå/Luleå med rimliga priser är nödvändigt.
Interregional busstrafik kompletterar tåg- och flygförbindelserna samt ger tillgänglighet till orter utan tåg- och
flygförbindelser.
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Bra standard på länets vägar betonas, de ska hålla hög standard för framkomlighet och trafiksäkerhet även under
tjällossningsperioder. Det gäller såväl de nationella stamvägarna E14 och E45 som länsvägnätet. För att nollvisionen, att
inga personer ska skadas svårt eller dödas i trafiken, ska kunna uppnås behöver trafikmiljön utvecklas med bland annat
gång- och cykelbanor, planfria korsningar, mitträcken och en god vinterväghållning. Vägarnas standard är viktig även för
kollektivtrafikens utveckling. Järnvägen behöver också underhållas väl för att korta restider och underlätta för
godstransporter.
Länets IT-struktur och mobiltelefontäckning byggs ut och användningen av digital kommunikation ökar. Mobiltäckning i
hela länet är viktig för bl a skogsnäringen, rennäringen, turismen och kollektivtrafiken. Det är också viktigt för säkerhet och
trygghet.

Genomförande och ekonomi
Samråd och dialog
RKM ingick i de verksamheter som flyttades över från Regionförbundet Jämtlands län till Region Jämtland Härjedalen
2015. Region Jämtland Härjedalen har därmed ansvaret för trafiken och dess finansiering. I den utredning som låg till
grund för beslut om att överföra ansvaret för kollektivtrafiken till regionen finns angivet möjlighet till
tilläggsöverenskommelser om en kommun vill ha en högre standard i trafiken än regionen finner motiverat eller rabatterade
priser för sina kommuninvånare. Infrastruktur kopplad till kollektivtrafiken hållplatser på kommunala vägar, busstationer et
c är en kommunal angelägenhet. Samverkan mellan regionen och kommunerna är viktig för att skapa en attraktiv
kollektivtrafik med ett resenärsfokus. Samverkan krävs på såväl strategisk nivå som i operativa frågor.
Samrådsorganisationen finns formaliserad till tre nivåer
- Regionens samverkansråd (RSR) där för regionen och kommunerna gemensamma frågor ska diskuteras.
- Trafiksamråd ett årligt informations- och diskussionsmöte med respektive kommun. Löpande samråd på tjänstemanna
nivå hålls flera gånger per år, kallat Samråd RKM.
- Dialoger inrättas utifrån de behov som uppstår löpande om hållplatser, trafikförändringar och upphandlingar.
Regionens pensionärsråd, handikappråd och ungdomsråd utgör även råd för RKM och Länstrafiken. RKM är också part i
Trafikverkets RTAF-råd (Rådet för Tillgänglighet och Användbarhet för personer med Funktionsnedsättning).
Trafikverket är en viktig part för en fungerande kollektivtrafik på både väg och järnväg. På det allmänna vägnätet ansvarar
Trafikverket för hållplatsers placering och utformning och annat som kan påverka kollektivtrafikens framkomlighet.
Region Jämtland Härjedalen är planupprättare och har kontinuerlig kontakt med Trafikverket.
Kommersiell kollektivtrafik har inte utvecklats i någon nämnvärd omfattning, vare sig i Jämtland eller nationellt, sedan
2012 då den nya lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) trädde i kraft. Utvecklingen kan ändras och då behöver regler
för tillgång till busstationer och informationssystem utarbetas.

32

81
Ekonomi
Kostnadsutveckling Länstrafiken och Norrtåg 2010-2014, budget 2015-2016
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Den ökande kostnaden 2011 i landstingets kostnadsansvar fick landstinget att agera. Landstinget ville sänka sin kostnad.
Istället för att minska det regionala trafikutbudet förändrades kostnadsfördelningen från 2014 så att kommunerna tog ett
större kostnadsansvar. Det framgår av kommunernas kostnadsökning och landstingets kostnadsminskning för 2014. De
trafikutökningar som kommunerna gjorde till 2015 ingår i skatteväxlingen. För 2015 är dryga 103 mkr skatteväxlat från
kommunerna. För Norrtåg startade trafiken i planerad omfattning från december 2012.
De upphandlingar som genomförts under 2015 har visat på en måttlig kostnadsökning. Ökade kostnader ska balanseras
med att kunna erbjuda resenärer en attraktiv och hållbar trafik och en bra prisbild för resor i Jämtlands län.
Trafikutbudet kommer de närmaste åren att utredas och utvärderas inför den upphandling alternativt egen regiverksamhet
som ska starta när det nuvarande trafikavtalet Buss 2010 löper ut i december 2018. Samhällsnyttan, invånarnas behov och
förväntningar på trafiken och utveckling av pendling är viktiga faktorer i utformning av det kommande trafikutbudet.
Den regionala kollektivtrafiken bör som helhet fungera som ett sammanhållet system med så smidiga gränser som möjligt
mellan aktörer och trafikslag. För att trafiken skall vara attraktiv krävs ett utbud som ger valfrihet i tid för resan, restider
som är konkurrenskraftiga och en standard och kvalitet i trafiken som motsvarar resenärens förväntningar. Detta kan
erbjudas i reserelationer där resandet är tillräckligt omfattande. Det innebär att stråk och tider med stort resande bör
prioriteras. Utvecklingen mot en förstärkt trafik i starka stråk kan kompletteras med pendlarparkeringar. Trafikutbudet på
andra relationer måste å andra sidan minska ner till det mest oumbärliga, ofta linjelagda skolskjutsar och närtrafik för en
basal service.
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Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet
Enligt lagen skall de regionala trafikförsörjningsprogrammen uppdateraras vid behov, en mandatperiod kan vara en lämplig
tid.
Fortsatta utredningsbehov finns bl. a
 Väntsalar och bytespunkters tillgänglighet, kommunerna har ansvaret, frågan har stor betydelse för
kollektivtrafiksystemets helhet och tillgänglighet.
 Prioriteringsgrunder för ett konkurrensneutralt tillträde till busstationer, vid kapacitetsbrist.
 Tågtrafikens utveckling, vad händer med den långväga tågtrafiken när Norrtågstrafiken har etablerats och
utvecklas.
 Trafikutbud och finansiering i samband med beslut om allmän trafikplikt inför varje upphandling.
Programmet bör följas upp under programperioden. Uppföljningen skall även omfatta kommersiell trafik, om sådan
etableras.
Uppföljning, samt förslag till ändringar ska diskuteras vid regionens samverkansråd, trafiksamråd och i dialog med berörd
kommun. Kommunerna ges därigenom kontinuerlig möjlighet att påverka utvecklingen av kollektivtrafiken i länet. Andra
aktörer kan komma att involveras, särskilt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i angränsade län.
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Bilaga 1 – Trafikavtal
Trafikavtal

Tåg

Norrtågtrafiken aug 2011 – augusti 2016, Botniatåg AB, augusti 2016 – december
2025 Svenska Tågkompaniet AB
Buss

Åre dec 2014 – dec 2022, option 2 år, Centrala Buss i Jämtland Härjedalen AB
Ragunda juni 2008 – dec 2015, KR Trafik AB, nytt avtal dec 2015 – dec 2023, option 2
år, Centrala Buss i Jämtland Härjedalen AB
Östersund tätort - juni 2007 – juni 2016, Nettbuss Stadsbussarna AB, juni 2016 – juni
2021, option 3 år, Nettbuss Stadsbussarna AB
Buss 2010 Lit-Strömsund, Brunflo-Bräcke, Fåker-Berg, Krokom, Härjedalen juni
2010 - dec 2018, Centrala Buss i Jämtland Härjedalen AB
Inlandstrafiken, Linje 45, dec 2011 – dec 2017, option 2 år, KR-trafik AB
Linje 40 – Tvärflöjten juni 2012 – dec 2018, KR-trafik AB
Bil

Östersund S+N juni 2013 – juni 2018 option 2 år, Östersunds taxi 199 000 AB.
Strömsund juni 2013 – juni 2018 option 2 år, Norra Jämtlands Taxi AB*)
Bräcke juni 2013 – juni 2018 option 2 år, V.A.Trafik och utbildning AB*)
Berg juni 2013 – juni 2018 option 2 år, Taxiservice i Bergs kommun AB*)
Krokom juni 2013 – juni 2018 option 2 år, Taxi Glesbygd Krokom AB *)
Härjedalen juni 2013 – juni 2018 option 2 år, Centrala Buss i Jämtland Härjedalen AB
*)
Ragunda juni 2013 – juni 2018 option 2 år, Taxi Ragunda AB*)
Åre juni 2013 – juni 2018 option 2 år, Taxi Västjämtland AB*)
I samtliga bilupphandlingar ingår sjukresor, närtrafik, anropsstyrd linjetrafik och
smågods.
*) färdtjänst, riksfärdtjänst och kommunala skolskjutsar ingår i upphandlingen.
All anropsstyrd trafik beställs och samordnas genom den av Länstrafiken upphandlade
beställningscentralen BC Jämtland.
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Bilaga 2 – Trafikutbud
Nedan redovisas all linjelagd trafik, den utföres med buss eller bil, viss trafik är anropsstyrd. Registrerat resande avser
resande redovisat i biljettmaskinssystemet. För anropsstyrd linjetrafik (A-linje) hämtas antalet resenärer från
bokningsprogrammet hos BC Jämtland.
Interregional trafik
Norrtåg Sundsvall-Ånge-Bräcke-Östersund-Storlien/(Trondheim)

År:
Antal reg. resor:

2012
2013
2014
133 000*)
390 000
452 000
*) avser andra halvåret då Botniatåg övertog trafikeringen.

Från juni 2012 ingår all trafik på delen Sundsvall-Östersund-Trondheim i Norrtågs avtal med Botniatåg. Trafiken utförs i
planerad omfattning från december 2012 på delen Sundsvall-Östersund-Storlien. Trafiken skall bl. a ge en bra förbindelse
Östersund - Umeå via Sundsvall, restid ca 5,5 timmar. Statlig medfinansiering genom Norrtågsförsöket.
Utbud
Östersund-Sundsvall

9 dubbelturer M-F
4 dubbelturer L
4 dubbelturer S
Östersund-Duved

5 dubbeltur M-F
4 dubbelturer L
4 dubbelturer S
2 dubbelturer dagligen Duved-Trondheim
Linje 26 Sveg-Ånge

År:
Antal reg. resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
342 st.
540

2012
466
440

2013
662
734

2014
1940
647

Utbud
1 dubbeltur M-To
1 dubbeltur M_F
1 dubbeltur SoH
1 anropsstyrd tur M-F och S
Trafiken är anpassad till Norrtågstrafiken i Ånge, för veckopendling Umeå/Sundsvall-Sveg och de anropsstyrda turerna för
anslutning till/från norrgående nattåg. Jämtlands län har 100 % trafik- och ekonomiskt ansvar för linjen. Det innebär att
länstrafikens taxa tillämpas på hela linjen. Trafiken utökades i den trafikutökning som Härjedalens kommun gjorde 2014.
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Linje 30 Hammarstrand-Liden-Sundsvall

År:
Antal reg. resor:

2011
2012
2013
92 679 st.
69 675 st.
94 994 st.
huvuddelen av resorna avser Västernorrlands län.

2014
77 689 st.

Utbud fr o m 2014
1 dubbelturer M-F hela sträckan
8 dubbelturer M-F Sundsvall – Liden
1 dubbeltur skoldagar Järkvissle-Liden
1 dubbeltur F skoldagar Hammarstrand-Liden
1 enkeltur M skoldagar Hammarstrand-Liden
1 enkeltur M-F Bispgården-Hammarstrand
4 dubbelturer L Sundsvall-Liden /Järkvissle
3 dubbelturer S, Sundsvall-Liden
1 enkeltur S A-linje, Liden-Bispgården.
Länsgränsöverskridande linje mot Västernorrland. Trafikutbudet har minskats ned fr o m 2014, bl a med 2 dubbelturer M-F
Liden-Hammarstrand. Trafiken upphandlas och administreras av RKM Västernorrland.
Linje 39 Sollefteå-Ramsele-Backe-Hoting

År:
Antal reg. resor:

2011
2012
2013
73 935 st
78 438 st
66 469 st
huvuddelen av resorna avser Västernorrlands län.

2014
57 562 st

Utbud
4 dubbeltur M-F Ramsele-Sollefteåmed
1 dubbeltur M-F Sollefteå-Hoting
1 dubbeltur M-F Ramsele-Hoting
1 dubbeltur F Ramsele-Hoting
1 dubbeltur S Ramsele-Sollefteå
1 dubbeltur S Ramsele-Hoting
Länsgränsöverskridande linje mot Västernorrland. Trafikutbudet har minskats ned fr o m 2014. Trafiken är planerad för
skol-, och veckopendling samt serviceresor. Trafiken upphandlas och administreras av RKM Västernorrland.
Linje 40 Örnsköldsvik-Hammarstrand-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
70 037 st

2012
56 932 st

2013
69 084 st

2014
72 140 st

Utbud
4 dubbelturer M-F, varav en Sollefteå-Östersund, övriga Örnsköldsvik-Östersund
1 dubbeltur L
1 dubbeltur S.
Länsgränsöverskridande linje mot Västernorrlandslän. Linjen har stor interregional betydelse för person- och
godsbefordran. Linjen ingår i det s.k. ”samverkande systemet”, trafik som medfinansieras av Trafikverket.
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Linje 41 Junsele-Backe-Hoting

År:
Antal resor A-linje:

2011
25

2012
34

2013
45

2014
49

Utbud
1 dubbeltur M-F, anropsstyrd trafik.
Länsgränsöverskridande linje mot Västernorrlands län. Trafiken är planerad för serviceresor och bussanslutning i Junsele.
Trafiken upphandlas och administreras från Jämtlands län.
Linje 45 Östersund-Dorotea-Storuman-Gällivare (Inlandstrafiken)

År:
Antal reg resor:

2011
47 334

2012
65 384

2013
67 227

2014
67 052

Utbud
1 dubbeltur M-S Östersund-Gällivare
1 dubbeltur M-S Östersund-Arvidsjaur
Linjen inrättades 91/92 som ersättning för rälsbusstrafik på Inlandsbanan, trafiken bedrivs i samarbete med RKM
Västerbotten och Norrbotten. Trafiken medfinansieras av Trafikverket.
Trafiken på linje 45 är upplagd för tåganslutning, främst nattåg i Östersund och för godsbefordran. Från december 2011 är
trafiken inom Jämtlands län samordnad med linje 63 Dorotea-Umeå.
Linje 45 Mora-Sveg-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
72 606 st

2012
65 563 st

2013
65 459 st

2014
74 662 st

Utbud
2 dubbelturer M-S, på delen Mora-Östersund
1 dubbeltur M-F Sveg-Östersund
1 enkeltur lördagar Sveg-Östersund
1 enkeltur söndagar Östersund-Sveg
Linjen inrättades 91/92 som ersättning för rälsbusstrafik på Inlandsbanan. Jämtlands län har 100 % trafik- och ekonomiskt
ansvar för linjen, vilket bl. a innebär att länstrafikens taxa tillämpas på hela linjen. Linjen har stor interregional betydelse för
person- och godsbefordran, den medfinansieras av Trafikverket. Trafiken är planerad för tåganslutning i Mora och
Östersund, veckopendling och serviceresor Sveg-Östersund.
Linje 47 Dorotea-Hoting

År:
Antal reg. resor:

2011
2 664 st

2012
4 553 st

Utbud
1 dubbelturer M-F, skoldagar

39

2013
3 320 st

2014
4 811 st
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Linjen som går över länsgränsen Västerbotten-Jämtland är inrättad juni 2010 som ett komplement till linje 142 för
gymnasiependling Dorotea-Hoting-Strömsund.
Linje 56 Ljusdal-Kårböle-Sveg

År:
Antal reg resor:
Antal resor A-linje:

2011
12 570 st
630 st

2012
13 261

2013
11 415

2014
11 985

Utbud
2 dubbelturer M-F
1,5 enkelturer skoldagar på delen Vänsjö- Sveg från aug 2014
1 dubbelturer L
1 dubbeltur S
Länsgränsöverskridande linje mellan Gävleborgs och Jämtlands län. Jämtlands län har 100 % trafik- och ekonomiskt
ansvar för linjen, vilket bl. a innebär att länstrafikens taxa tillämpas på hela linjen. Linjen är upplagd för tåganslutning i
Ljusdal och för godstransporter. Godsflödet på linjen är betydande. Linjen ingår i det s.k. samverkande systemet, trafiken
medfinansieras av Trafikverket.
Linje 63 (Östersund-) Dorotea-Umeå

År:
Antal reg resor:

2011
58 987 st

Utbud
2 dubbelturer dagligen.
Sedan dec 2011 har trafik på sträckan Östersund-Dorotea samordnats med linje 45 Östersund-DoroteaArvidsjaur/Gällivare. Linjen redovisas därför inte i Jämtland.
Regional- och lokal trafik i linjenummerordning
Linje 1-14 m fl. Tätortstrafiken Östersund inkl. nattbussar, sön- och helgdagstrafik, industriturer

År:
Antal reg. resor:
Flygbussen

2011
3 192 823
23 109

2012
3 109 083
27 257

2013
3 140 456
31 792

2014
3 258 040
34 907

Trafik bedrivs mellan kl 6 – 23 M-F, kl 6 - 23 Lö, kl 11.30 – 23 SoH.
Nattrafik kl. 23 – 2.30 F-L
Tätortstrafiken är upphandlad i ett s.k. nettoavtal, trafikutövaren har självständigt att ajourhålla linjenätet, turutbud m m
inom ramen för vad som sägs i trafikavtalet. I trafikavtalet ställs krav på att trafikutbudet skall erbjuda sena kvällsturer
vardags- och söndagskvällar till alla stadsdelar, trafikutbudet i Norr förbi Arenan och Ica Maxi ska utvecklas i takt med att
verksamheter utvecklas, särskilt kvällstid.
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Linje 91 Östersund-Krokom-Nälden-Trångsviken NATTBUSS

År:
Antal reg resor:

2011
6 406 st

2012
5 379 st

2013
4 429 st

2014
4 056 st

2013
1 522 st

2014
1 294 st

2012
5 226 st

2013
4 306 st

2014
3 775 st

2012
767 st

2013
526 st

2014
538 st

Utbud
3 dubbelturer F, L Östersund-Krokom-Nälden.
En tur F och L fortsätter till Trångsviken om resande finns.
Linje 92 Östersund-Lit-Häggenås NATTBUSS

År:
Antal reg resor:

2011
2 144 st

2012
1 723 st

Utbud
2 dubbelturer F och L, varav 1 dubbeltur F och L till Häggenås.
Linje 93 Brunflo-Östersund NATTBUSS

År:
Antal reg resor:

2011
6 154 st

Utbud
3 dubbelturer F och L.
Vissa turer går via Marieby.
Linje 98 Mörsil-Järpen-Åre-Duved NATTBUSS

År:
Antal reg resor:

2011
951 st

Utbud
2 dubbelturer F och L under vintersäsongen.
Linje 108 Brunflo-Torvalla-Brunflo

År:
Antal reg. resor:

2014
3 049 st

Utbud
7 turer M-F skoldagar
Linjen inrättad augusti 2014 för elevpendling.
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Linje 109 Brunflo-Odenskog-Östersund

År:
Antal reg. resor:

2011
78 748 st

2012
76 437 st

2013
61 679 st

2014
57 523 st

Utbud
15 enkelturer M-F, 4 dt är inställda under sommarlov
4 dubbelturer L
Trafikutbudet är en del av linje 110 som fått annan färdväg, via Odenskog.
Linje 110 Brunflo-Ope-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
192 320 st

2012
178 869

2013
176 473

2014
160 552

Utbud
20/22 enkelturer M-F, 3 dubbelturer är inställda under sommarlov
11 dubbelturer L
8 dubbelturer S
Trafikutbudet reducerades från 2012 och med trafik som kallas linje 109.
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, L och S
Linje 111 Brunflo-Marieby-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
40 213 st

2012
39 300

2013
43 986

2014
44 424

Utbud
10 dubbelturer M-F
1 enkeltur kvällstid M-F
2 dubbelturer L
1 dubbeltur S
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, serviceresor L och S
Linje 112 Grytans Läger-Östersund

År:
Antal reg resor:

2013
1 268

2014
27 804

Utbud
5 dubbelturer M-L
Trafiken inrättades i december 2013 till följd av att det finns permanentboende i Grytas Läger. Trafiken är uppbyggd för
skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, serviceresor L.
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Linje 115 Loke-Tandsbyn-Brunflo

År:
Antal reg resor

2011
20 139 st

2012
18 653

2013
24 350

2014
27 441

Utbud
6 dubbelturer M-F, 1 dubbeltur inställd under sommarlov.
2 av dubbelturerna angör Östersund. Skol- och linjetrafiken har samordnats därav det ökade resandet.
Linje 116 Börön-Brunflo

År:
Antal reg. resor:

2011
322 st

2012
163

2013
4 514

2014
8 535

2013
183

2014
274

2013
92 752

2014
95 453

Utbud
4 dubbelturer M-F.
Skol- och linjetrafiken har samordnats därav det ökade resandet.
Linje 118 Bodal-Brunflo

År:
Antal reg. resor:

2011
2012
uppgift saknas. 17

Utbud
2 dubbelturer M-F.
Skol- och linjetrafiken har samordnats därav det ökade resandet.
Linje 127 Bräcke-Gällö-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
119 859 st

2012
105 790

Utbud:
5 dubbelturer M-F Bräcke-Östersund
1 enkeltur M-F Gällö-Bräcke
1 dubbeltur M-F Bräcke-Brunflo
1 dubbeltur M-F Östersund-Gällö
1 enkeltur M-F Pilgrimstad-Gällö
Linjesträckningen i huvudsak parallell med järnvägen och Norrtågstrafiken. Trafiken utgör ett komplement till tågtrafiken,
och är anpassad för skol- och arbetspendling M-F.
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Linje 132 Hammarstrand-Höglunda/Strömsnäs-Stugun-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
47 401 st

2012
46 916

2013
46 756

2014
43 904

Utbud
5 dubbelturer M-F, hela sträckan
1 dubbeltur Stugun-Hammarstrand
1 dubbeltur Stugun-Hammarstrand, skoldagar
1 dubbeltur L
1 enkeltur S, ej sommarlov.
Linjen är parallell med linje 40 på delen Hammarstrand-Östersund, trafiken är planerad för skol- och arbetspendling M-F,
serviceresor L och veckopendling S.
Linje 140 Lit-Östersund

År:
Antal reg resor;

2011
59 907 st

2012
60 489

2013
52 956

2014
52 192

Utbud
10 dubbelturer M-F, varav en enkeltur inställd under sommarlov
3 dubbelturer L
3 dubbelturer S
Trafiken är uppbyggd för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, L och S. Linjen kompletteras främst av linje 143.
Linje 141 Storhögen-Jämtl Nyby-Lit

År:
Antal reg resor:

2011
6 431 st

2012
5 796

2013
6 831

2014
8 553

2013
130 615
407

2014
137 182
412

Utbud
5 dubbelturer M-F, 1 dubbeltur Lit-Handog är inställd under skollov.
Linje 142 Hoting-Strömsund-Hammerdal-Östersund

År:
Antal reg resor
Antal resor A-linje:

2011
113 317 st
35

2012
122 343
429

Utbud
7 dubbelturer M-F varav 2 till Hoting
1 enkeltur anropsstyrd M.O.F på delen Strömsund-Hoting
1 dubbeltur L
1 dubbeltur S.
Linjen är parallell med linje 45 delen Hoting-Östersund, trafiken är planerad för skol-, service- och arbetspendling M-F,
serviceresor L och veckopendling S. A-trafiken ersätter minskad trafik Strömsund-Hoting med interregionala linjer.
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Linje 143 Häggenås-Lit-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
44 573 st

2012
42 704

2013
41 038

2014
39 560

Utbud
6,5 dubbelturer M-F
3 dubbelturer L
1 dubbeltur S
Trafiken är uppbyggd för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, och serviceresor L och S. Kompletterande linjer är
142 Hoting.-Strömsund-Östersund och 140 Lit-Östersund.
Linje 144 Munkflohögen-Norderåsen-Lit (-Östersund)

År:
Antal reg resor:
Antal resor A-trafik:

2011
8 402 st
1 228

2012
8 670
1 016

2013
9 319
896

2014
9 098
940

Utbud
2 dubbelturer M-F, till/från Munkflohögen, under sommarlov 1 dubbeltur
3 dubbelturer M-F Häggenås-Norderåsen en dubbeltur Häggenås-Munkflohögen (linjebil och delvis anropsstyrd trafik)
Linje 145 Husås-Lit-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
18 353 st

2012
17 479

2013
17 284

2014
16 084

2013
97 082

2014
99 069

Utbud
5 dubbelturer M-F, varav 2 dubbelturer inställda under skollov.
1 enkeltur anropsstyrd trafik.
Linje 150 Krokom-Dvärsätt-Ås-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
102 884 st

2012
100 855

Utbud
13 dubbelturer M-F, varav 1 dubbeltur är inställd under skollov.
2/3 dubbeltur L
4/5 dubbelturer S.
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, L och S.
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Linje 151 Aspås-Krokom-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
49 503 st

2012
50 245

2013
51 595

2014
49 099

Utbud
5/4 turer M-F
1 dubbeltur M-F skoldagar för skoltrafik på delen Aspås-Krokom.
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, och utgör ett komplement till linje 150.
Linje 153 Valsjöbyn-Föllinge-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
15 614 st

2012
15 802

2013
27 565

2014
34 395

Utbud
1 dubbeltur M-F hela sträckan.
2 dubbeltur M-F Föllinge – Krokom
1 dubbeltur M-F Åkersjön-Lillhomsjö, under skollov M.O.F
1 enkeltur F Föllinge – Valsjöbyn, delen Häggsjövik-Valsjöbyn är anropsstyrd
1 dubbeltur F Krokom-Föllinge
2 dubbelturer L Föllinge – Krokom
1 enkeltur S.
Trafiken är planering för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, L och veckopendling S.
Linje 154 Rönnöfors-Kaxås-Östersund

År:
Antal reg resor:
Antal resor A-linje:

2011
40 143 st
34

2012
41 138
34

2013
49 000
35

2014
51 537
34

Utbud
4 dubbelturer M-F, delen Kaxås-Östersund
1 dubbeltur M-F Änge-Rönnöfors
1 enkeltur O Änge-Rönnöfors skoldagar
2 dubbeltur L Kaxås-Krokom
1 dubbeltur S Kaxås-Krokom
1 enkeltur A-linje S delen Frankrike-Kaxås.
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, L och veckopendling S. Delen Krokom-Östersund kan
vara samordnad med annan trafik.
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Linje 155 Årependeln Duved-Järpen-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
30 032 st

2012
28 895

2013
17 053

2014
9 495

Utbud t o m juni 2014
2 dubbelturer M-F
1 dubbeltur L, under vintersäsong
1 dubbeltur S, under vintersäsong.
Utbud fr o m december 2014
3/4 dubbelturer M-F
1 enkeltur L, under vintersäsong
1 enkeltur S, under vintersäsong.
Expresslinje, en dubbeltur för arbetspendling till Åre resp. till Östersund M-F. L och S säsongstrafik till Åre. Sträckningen
är parallell med Mittbanan, men har stopp på orter utan järnvägsstation. Juni 2013 – juni 2014 har del av trafiken bedrivits i
kommersiell trafik. Från juni 2014 till december 2014 har linjen inte trafikerats. Från 14 december 2014 används linje 155
för turer som är genomgående Duved-Järpen-Östersund, trafiken är inte av expresskaraktär. En tur finns Duved - Östersund
efter kl 17.00 (tåg finns i andra riktningen) frö att möjliggöra arbetspendling från Östersund till Åre-Duved. Trafiken är
samordnad med linje 156 och 157.
Linje 156 Järpen-Trångsviken-Krokom-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
171 624 st

2012
170 611

2013
175 964

2014
178 609

Utbud från december 2014
4 dubbelturer M-F Järpen-Österund
1 dubbeltur M-F delen Mattar-Östersund
3/4 dubbelturer M-F, Trångsviken-Nälden-Krokom-Östersund
1 dubbeltur Trångsviken-Krokom
4/5 dubbelturer L, Nälden-Östersund
2 dubbelturer S, Nälden–Östersund.
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, Järpen-Östersund linjen är ett komplement till
Norrtågs trafik på sträckan. På delen Nälden –Östersund även arbetspendling och serviceresor L,S.
Linje 157 Duved-Järpen-Mörsil

År:
Antal reg resor:

2011
151 320 st

2012
161 356

2013
174 674

Utbud från december 2014
7 dubbelturer M-F Mörsil-Duved, varav 1 dubbeltur inställd under skollov
3 dubbelturer M-F Järpen-Duved
5 dubbeltur L
1 dubbeltur L Duved-Åre
5 dubbelturer S
1 dubbeltur S Duved-Åre.
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Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, L,S.
I dec 2007 gjorde Åre kommun en omfattande utökning av trafikutbudet för att skapa en lokaltrafik i Åredalen.
Trafikutbudet omfattar hela dagen ca kl. 6.00 – 23.00 dagligen.
Linje 159 Ås-Östersund
År:
Antal reg resor:

2011
110 780 st

2012
108 602

2013
100 947

2014
92 429

Utbud
18/19 dubbelturer M-F, 3 dubbelturer inställda under skollov.
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F. Linjen är samordnad med linje 531 Östersund-DilleÅs. Linje kompletteras främst av linje 150 Krokom-Östersund och linje 156 Nälden-Krokom-Östersund L och S.
Linje 161 Svenstavik-Hackås-Orrviken-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
57 850 st

2012
55 223

2013
56 415

2014
57 635

Utbud
7 turer M-F, varav 2/3 dt Svenstavik-Östersund, 1 dt är inställd under skollov
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F.
Linje 162 Höglerkardalen-Hallen-Myrviken-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
29 228 st

2012
29 576

2013
27 044

2014
26 528

Utbud
4/5 turer M-F, varav 3 till/från Hallen
1 dubbeltur lördagar
1 enkeltur S skoltid (samordnad med säsongstrafiken)
1 dubbeltur M-F, 1 dubbeltur L och 1 dubbeltur S till Höglekardalen under säsong.
1 enkeltur A-linje, delen Myrviken-Hallen
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, serviceresor L och elevpendling S. Under vintersäsong
trafik till Höglerkardalen M-F,L och S, sommarsäsong endast M-F.
Linje 163 Svenstavik-Östersund

År:
Antal reg. resor:

2011
41 601 st

2012
38 563

2013
37 928

2014
38 149

Utbud
6 dubbelturer M-F.
Trafiken är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor M-F, L och S samordning med linje 164.
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Linje 164 Funäsdalen-Åsarna-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
38 213 st

2012
39 059

2013
43 117

2014
48 671

Utbud
2 dubbelturer M-F
2 dubbelturer L
1 dubbeltur S + 1 enkeltur S under skoltid.
Linjens funktion är tåganslutnings- och serviceresor på den långa relationen och skol- och arbetspendling på delsträckor MF, L,S. Linjen ingår i det s.k. samverkande systemet, trafiken medfinansieras av Trafikverket.
Linje 211 Våle-Bodsjöbyn-Flatnor-Gällö

År:
Antal reg resor:

2011
4 425 st

2012
2 771

2013
4 227

2014
4 561

Utbud
1 dubbeltur M-F, skoldagar Våle-Gällö
1 dubbeltur Finnäs-Gällö, anropsstyrd linjetrafik
Arbetspendlingen Finnäs-Gällö var tidigare varit linjelagd, men har nu mycket liten efterfrågan.
Linje 212 Gällö-Rissna-Åsgård

År:
Antal reg resor:

2011
2 517 st

2012
1 410

2013
2 895

2014
2 810

Utbud
2,5 dubbelturer M-F Rissna-Gällö,
Linjens funktion är att trafikförsörja delen Rissna-Fjällsta till E14/Gällö för anslutning till linje 127 Östersund-GällöBräcke, samt skoltrafik till Gällö. Delen Åsgård-Holmsjö-Rissna trafikeras för elevbehov och med servicetrafik.
Linje 213 Ede-Samsta-Marsätt-Fanbyn

År:
Antal resor A-linje:

2011
87

2012
90

2013
111

Utbud
1 dubbeltur två dagar/vecka,
Linjens funktion är serviceresor.
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Linje 215 Sörböle-Höviken-Bergvik-Pilgrimstad

År:
Antal resor A-linje:

2011
0

2012
0

2013
0

2014
0

2012
7 013

2013
6 754

2014
5 840

2012
3 211

2013
4 220

2014
3 522

2012
592

2013
1 425

2014
1 043

2013
6 520

2014
4 659

Utbud
1 dubbeltur två dagar/vecka,
Linjens funktion är serviceresor.
Linje 221 Ocksjön-Våle-Bräcke

År:
Antal reg resor:

2011
7 483 st

Utbud
1 dubbeltur M-F, inställd trafik i juli.
Linje 222 Sörbygden-Albacken-Bräcke

År:
Antal reg resor:

2011
3 009 st

Utbud
1 dubbelturer M-F skoldagar,
1 dubbeltur M.O.F skollov.
Linje 223 Löningsberg-Bensjö-Bräcke

År:
Antal reg. resor:

2011
141 st

Utbud
1 dubbeltur M-F skoldagar
1 enkeltur M-F anropsstyrd
Linje 224 Kälarne-Gimdalen-Nyhem-Sösjö-Bräcke

År:
Antal reg resor:

2014
8 956 st

2012
6 662

Utbud
3 dubbelturer M-F Kälarne-Nyhem 1 dubbeltur är inställd under skollov och 2 dubbelturer inställda i juli
3 dubbelturer Nyhem-Bräcke 1 dubbeltur är inställd under skollov och 2 dubbelturer inställda i juli
Linjens funktion är skoltrafik till Kälarne resp. Bräcke, samt serviceresor mellan Kälarne och Bräcke.
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Linje 228 Kälarne-Sörbygden-Ljungå

År:
Antal reg. resor:

2011
1 951 st

2012
1 094

2013
426

2014
346

2012
9 924

2013
9 593

2014
9 979

Utbud
1 dubbelturer M-F, skoldagar.
Linjens funktion är skoltrafik till Kälarne
Linje 231 Kälarne-Stugun-(Östersund)

År:
Antal reg resor:

2011
10 153 st

Utbud
3 dubbelturer M-F, anslutning till/från Sörbygden F och S.
1 enkeltur S.
Linjen är uppbyggd för skol- och serviceresor, i Stugun ansluter linjen till linje 40 och 132 som ger anslutning till
Östersund.
Linje 233 Kälarne-Hammarstrand

År:
Antal reg. resor:

2011
3 972 st

2012
3 611

2013
4 164

2014
3 751

Utbud
2 dubbelturer M-F, inställd trafik i juli.
1 dubbeltur L
1 enkeltur söndagar, skoltid.
2 dubbelturer M, To och 1 dubbeltur Sö anropsstyrd trafik för anslutning till linje 40. Den anropsstyrda trafiken har liten
efterfrågan.
Linje 311 Överammer-Färsån-Hammarstrand

År:
Antal reg resor:

2011
8 389 st

2012
8 453

2013
7 567

Utbud
1 dubbeltur M-F skoldagar
1 dubbeltur anropsstyrd två dagar/vecka, turerna har svag efterfrågan.
Trafiken är anpassad för skolpendling och serviceresor till Stugun resp. Hammarstrand.
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Linje 312 Bispgården-Brännan-Ragunda-Hammarstrand

År:
Antal reg resor:

2011
7 691 st

2012
6 488

2013
6 218

2014
5 674

2012
11 882
55

2013
15 465
33

2014
13 485
43

2012
2 336

2013
1 931

2014
1 718

2012
5 543

2013
5 919

2014
5 641

2012
1 797

2013
2 226

2014
1 455

Utbud
1 dubbeltur M-F, skoldagar
2 dubbelturer anropsstyrd linjetrafik.
Linje 315 Utanede-Bispgården-Pålgård-Hammarstrand

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
14 007 st
36

Utbud
2 dubbelturer M-F skoldagar
1 dubbeltur M-To skoldagar
1 enkeltur F skoldagar Bispgården-Utanede
1 enkeltur M-F, A-linje
Turen är planerad för skolpendling och serviceresor.
Linje 321 Borgvattnet-Stugun

År:
Antal reg. resor:

2011
1 865 st

Utbud
1 dubbeltur dagligen.
Linje 322 Boberg/Köttsjön-Överammer-Stugun

Antal reg resor:

2011
4 663 st

Utbud
1 dubbeltur M-F, skoldagar
1 dubbeltur M-F skoldagar Köttsjön-Överammer
1 dubbelenkeltur M.O.F under skollov.
Linje 323 Stugun-Torsgård-Brynjegård

År:
Antal reg resor:

2011
2 029 st

Utbud
1 dubbeltur M-F, under skollov anropsstyrd trafik. Den anropsstyrda trafiken har ingen efterfrågan.
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Linje 413 Fyrås-Ede-Hammerdal

År:
Antal reg. resor:

2011

2012
75

2013
231

2014
209

Utbud
1 dubbelturer M-F skoldagar.
Linje 414 Strömsund-Yxskaftkälen-Gåxsjö/Kakuåsen-Sikås-Hammerdal

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
7 689 st
675

2012
8 245
288

2013
6 539
48

2014
5 848
571

2012
266

2013
1 199

2014
1 240

2012
9 861

2013
17 229

2014
22 037

Utbud
1 dubbeltur M-F
1 enkeltur M-F skoldagar
1 enkeltur F skoldagar
1 dubbeltur M-F A-linje
1 enkeltur M-F A-linje under skollov, delen Gåxsjö-Hammerdal
Turen är planerad för skol-, arbetspendling och serviceresor.
Linje 421 Hoting-Backe-Vängel

År:
Antal reg resor:

2011

Utbud
1 dubbeltur M-F, under skollov M.O.F
Linje 422 Hoting-Backe-Strömsund

År:
Antal reg resor:

2011
9 966 st

Utbud
1 dubbeltur M-F.
Linje 425 Gäddede-Lövberga/Alavattnet-Strömsund-(Östersund)

År:
Antal reg resor:

2011
7 946 st

2012
7 555

2013
6 908

Utbud
1 dubbelturer M-F
1 dubbeltur F
1 dubbeltur L under sommarlov
1 dubbeltur S.
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Linjen är planerad för skol- och serviceresor, i Strömsund ansluter linjen till linje 45 och 142 som ger anslutning till
Östersund.
Linje 427 Postviken-Äspnäs-Strömsund

År:
Antal reg resor:

2011
1 659 st

2012
895

2013
2 110

2014
2 283

2011
2 626 st

2012
2 993

2013
3 154

2014
2 691

Utbud
1 dubbeltur M-F, skoldagar.
Linje 428 Öhn-Strömsund

År:
Antal reg. resor:

Utbud
1 dubbeltur M-F, skoldagar
1 dubbeltur anropsstyrd trafik 2 dagar i veckan under skollov, trafiken har inte efterfrågats.
Linje 429 (Svaningen)-Hillsand-Strömsund

År:
Antal reg resor:

2011
1 446 st

2012
948

2013
1 535

2014
1 078

2012
2 700
19

2013
4 727
12

2014
5 666
3

Utbud
1 dubbeltur M-F, under skollov M.O.F.
Linje 431 Strömsund-Flykälen-Föllinge

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
3 060 st
430

Utbud
2 dubbelturer M-F, skoldagar på delen Flykälen-Strömsund
2 dubbelturer M-F på delen Laxsjö-Föllinge
3 dubbelturer/vecka Laxsjö-Föllinge under skollov.
1 enkeltur F och S A-linje
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Linje 444 Norråker-Kyrktåsjö-Hoting

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
11 332 st
568

2012
10 976
315

2013
10 235
220

2014
9 759
275

2012
282

2013
1 217

2014
992

2012
3 049
755

2013
2 623
644

2014
2 297
374

Utbud
1 dubbeltur M-F
1 dubbeltur M-F skoldagar.
1 enkeltur M-F A-linje, skoldagar delen Brattbäcken-Hoting
1 enkeltur M.O.F A-linje
1 enkeltur O, F A-linje
1 dubbeltur S A-linje, omfattar även Lövvik-Norråker
Linje 445 Norråker-Lövvik-Tåsjöedet (-Hoting)

År:
Antal reg resor:

2011

Utbud
1 dubbelturer M-F, skoldagar.
1 enkeltur Anropsstyrd linjetrafik S.
Linje 472 Storviken-Stora Blåsjön-Gäddede

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
2 962 st
708

Utbud
1 dubbeltur M-F, Gäddede- St Blåsjön, under sommaren förlängs turen till Ankarede.
1 dubbeltur M.O.F, A-linje Ankarvattnet-St Blåsjön-Gäddede
1 dubbeltur M-F skoldagar A-linje, delen Ankarvattnet-Stora Blåsjön
1 dubbeltur L, A-linje, delen St Blåsjön-Gäddede
1dubbeltur S, A-linje
Linjen är planerad för elevpendling och bussanslutning i Gäddede.
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Linje 521 Änge-Landön-Rönnöfors-Änge

År:
Antal reg resor:

2011
5 972 st

2012
7 055

2013
7 594

2014
7 767

2012
2013
uppgift saknas

2014

2012
2 804

2013
2 395

2014
2 243

2013
4 967

2014
4 409

Utbud
1 dubbeltur M-F
1 enkeltur O skoldagar Änge-Landön för elevpendling
1 dubbeltur M-F för elevpendling Landön-Tulleråsen
Linjens funktion är arbetspendling till Skifferbrottet och elevresor.
Linje 522 Gärde-Oxböle-Änge

År:
Antal reg resor:

2011
2 071 st

Utbud
1 dubbeltur M-F skoldagar.
1 dubbeltur M.O.F A-linje, under skollov
Den anropsstyrda trafiken har liten efterfrågan.
Linje 530 Rödön-Frösön-Östersund

År:
Antal reg resor:

2011
2 698 st

Utbud
1 dubbeltur M-F dagligen, anropsstyrd linjetrafik under sommarlov
Linje 531 Tängtorpet-Dille-Kännåsen-Östersund

År:
Antal reg. resor:

2011
3 733 st

2012
4 332

Utbud
2 dubbeltur M-F skoldagar.
1 enkeltur anropstyrd
Linjen nyinrättad från 09/10, trafiklösningen är en del av linje 159 och framförallt planerad för elevpendling.
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Linje 532 Änge-Alsen-Nälden

År:
Antal reg resor:

2011
11 984 st

2012
11 969

2013
11 124

2014
11 108

2012
4 697

2013
4 892

2014
6 144

2012
5 859

2013
9 373

2014
9 610

Utbud
1 dubbeltur M-F via Valne, skoldagar
1 dubbeltur M-F via Alsen, skoldagar.
Linjen är inrättad för elevpendling Nälden-Alsen-Änge
Linje 533 Alsen-Nälden

År:
Antal reg. resor:

2011
5 681 st

Utbud
2 enkelturer Alsen-Nälden M-F
1 enkeltur Bleckåsen-Nälden M-F skoltid
1 enkeltur Nälden-Blekåsen M-F
1 enkeltur Nälden-Alsen, skollov
1 dubbeltur S, skoltid.
Linje 541 Välje-Hallen-Järpen

År:
Antal reg resor:

2011
4 270 st

Utbud
1 dubbeltur M-F, inställd under skollov
1 dubbeltur F, inställd under skollov
1 enkeltur anropsstyrd linjetrafik Månsåsen-Myckelåsen för bussanslutning
Linje 542 Mattmar-Offne-Mattmar

År:
Antal reg resor:

2011
8 458 st

2012
9 505

2013
11 436

2014
10 853

2012
4 826

2013
5 771

2014
5 628

Utbud
1 enkeltur Mattmar-Offne-Mattmar M-F
1 enkeltur Mattmar-Offne-Mattmar M-F, skoldagar
Linje 543 Hammarnäs-Mattmar

År:
Antal reg. resor:

2011
4 481 st

Utbud
1 dubbeltur M-F skoldagar.
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Linje 544 Hammarnäs-Sundsbacken-Hallen

År:
Antal reg. resor:

2012
2 671

2013
5 043

2014
5 063

2012
8 072

2013
8 391

2014
7 556

2012
1 654

2013
3 147

2014
3 170

2012
2 185

2013
1 845

2014
1 933

2012
13 335
496

2013
15 984
518

2014
15 407
658

Utbud
1 dubbeltur M-F skoldagar.
Turen inrättad hösten 2012 för elevpendling
Linje 551 Kallsedet-Kall-Järpen

År:
Antal reg resor:

2011
9 148 st

Utbud
2 dubbeltur M-F, under skollov M. O .F
1 dubbeltur M.O.F Kall-Järpen
Linje 553 Huså-Järpen

År:
Antal reg. resor:

2011
1 785 st

Utbud
2 dubbelturer M-F.
1 enkeltur M-F A-linje, turen har efterfrågats ca 30 ggr/år
A-linjen är planerad för tåganslutning i Järpen.
Linje 561 Edsåsdalen-Undersåker

År:
Antal reg resor:

2011
1 682 st

Utbud
2 dubbelturer M-F skoldagar,
2 dubbelturer M-F A-linje under skollov
Linje 562 Vålådalen-Ottsjö-Undersåker

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
11 894 st
478

Utbud
1 dubbeltur M-F Järpen-Undersåker-Vålådalen skoldagar, under skollov M.O.F
1 enkeltur M-F Vålådalen-Undersåker, anropsstyrd.
2 dubbelturer L, under säsong sommar och vinter, anropsstyrd
2 dubbelturer S, under säsong sommar och vinter, anropsstyrd.
Trafiken är uppbyggd för skol-,och tåganslutningsresor M-F, L och S.
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Linje 571 Storlien-Enafors-Duved

År:
Antal reg resor:

2011
2 033 st

2012
2 379

2013
3 714

2014
3 847

Utbud
1,5 dubbeltur M-F skoldagar
1 dubbeltur Ti,To anropsstyrd linjetrafik M-F under skollov, 50 -90 resenärer/år.
Linje 572 Skalstugan-Duved

År:
Antal reg. resor

2011
1 222 st

2012
1 811

2013
2 917

2014
2 627

2012
8 606

2013
9 759

2014
10 615

2011
58

2012
1 012

2013
937

2013
883

2014
2 012

2012
32

2013
0

Utbud
1 dubbeltur M-F, anropsstyrd linjetrafik M.O.F under sommarlov.
Linje 601 Fåker-Orrviken

År:
Antal reg. resor:

2011
9 348 st

Utbud
1 dubbeltur M-F
1 dubbeltur M-F, inställd under sommarlov
1 dubbeltur M-F skoldagar Måläng-Brunflo
Linje 602 Fåker-Lerån-Klocksåsen

År:
Antal resenärer A-linje:
Utbud
1,5 dubbeltur M-F, anropsstyrd linjetrafik
Linje 603 Norderön-Orrviken

År:
Antal resenärer A-linje:
Utbud
1 dubbeltur M-F skoldagar
Linjen inrättad hösten 2013, för elevpendling.
Linje 608 Vattjom-Oviken-Myrviken

År:
Antal reg. resor:

2011
190

1 dubbeltur M-F A-linje skoldagar
Linjen funktion är gymnasiependling, efterfrågan har minskat markant.
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2014
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Linje 609 Hackås-Myrviken

År:
Antal reg resor:

2011
10 104 st

2012
10 203

2013
11 132

2014
11 290

2013
986

2014
938

Utbud
1 dubbeltur M-F, skoldagar.
Linjen inrättades hösten 2007 för elevpendling Hackås-Myrviken.
610 Matnäset-Funäs-Oviken

År:
Antal reg. resor:

2011
1 057 st

2012
667

Utbud
1,5 dubbeltur M-F.
Anropsstyrd linjetrafik, turerna ansluter till linje 162 mot Östersund och linje 611 mot Svenstavik, arbets- och
studiependling.
Linje 611 Oviken-Svenstavik

År:
Antal reg. resor:

2011
13 178 st

2012
11 838

2013
10 659

2014
16 342

2012
2 870

2013
5 102

2014
4 751

Utbud
5 dubbelturer M-F
1 dubbeltur Svenstavik-Myrviken, skoldagar
1 dubbeltur Vigge-Myrviken, skoldagar
1 enkeltur M-F A-linje
Arbets- och skolpendling.
Linje 612 Vigge-Dalåsen-Myrviken

År:
Antal reg resor:

2011
3 867 st

Utbud
1 dubbeltur M-F, A-linje
1 dubbeltur M-F skoldagar
Arbets- och skolpendling anslutning till linje 162 i Myrviken.
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Linje 613 Ljungdalen-Åsarna-Svenstavik

År:
Antal reg resor
Antal resenärer A-linje:

2011
14 144 st
26

2012
14 505
46

2013
15 322
45

2014
17 799
88

2013
649

2014
1 569

Utbud
1 dubbeltur M-F
1 dubbeltur F, A-linje
1 enkeltur Må-Ti-To skoldagar, delen Åsarna-Börtnan
1 dubbeltur S under skoltid.
Linje 614 Klövsjö-Åsarna-Svenstavik

År:
Antal reg. resor:

2011
106

2012
664

Utbud
1 dubbeltur Åsarna-Svenstavik
1 dubbeltur Klövsjö-Åsarna, turerna är inställda i juli
Arbets- och skolpendling. Linjen kompletterar linje 164 Funäsdalen-Östersund på delen Klövsjö-Åsarna, samt linje 45 och
615 på delen Åsarna-Svenstavik.
Linje 615 Handsjöbyn-Rätan-Svenstavik

År:
Antal reg resor:

2011
11 218 st

2012
13 475

2013
13 103

2014
17 082

2012
6 457

2013
5 538

2014
5 371

2012
28

2013
9

2014
40

Utbud
1,5 dubbelturer M-F, skoldagar.
Linje 616 Dödre-Gillhov-Svenstavik

År:
Antal reg resor:

2011
6 393 st

Utbud
1 dubbelturer M-F,
1 dubbeltur M-F, inställd under skollov.
Delen Dödre-Gillhov trafikeras endast skoldagar.
Linje 620 Ljungdalen-Funäsdalen

År:
Antal resenärer A-linje:

Utbud
1 dubbelturer M-F, L och S under sommar- och höstsäsong
1,5 dubbelturer M.O.F A-linje
1 dubbeltur Ljungdalen-Mittådalen skoltid, i Ljugdalen anslutning till linje 621.
61

110

Linje 621 Messlingen-Mittådalen-Funäsdalen

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
2 530 st
307

2012
3 520
206

2013
3 365
134

2014
3 106
89

2012
6 134
378

2013
6 788
347

2014
6 939
329

2012
2 927
112

2013
3 110
91

2014
4 038
76

Utbud
3 dubbelturer M-F inställd under sommarlov
1,5 dubbelturer M.O.F A-linje
1 enkeltur M.O.F sommarlov A-linje
1 enkeltur L sommarsäsongen A-linje
1 enkeltur S A-linje
Linje 622 Ramundberget-Bruksvallarna-Funäsdalen

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
6 753 st
622

Utbud
3 dubbelturer M-F inställd under sommarlov
1 dubbeltur M-F sommarlov.
1,5 dubbelturer M.O.F, A-linje
1 enkeltur L sommarsäsongen A-linje
1 enkeltur S A-linje
Linje 623 Fjällnäs-Tänndalen-Funäsdalen

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
3 037st
623

Utbud
3 dubbelturer M-F inställd under sommarlov
1 dubbelturer M-F, sommarlov
1,5 dubbelturer M.O.F, A-linje
1 enkeltur L sommarsäsong A-linje
1 enkeltur S A-linje
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Linje 631 Funäsdalen-Vemdalen-Sveg (-Ljusdal)

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
15 797 st
585

2012
16 487
733

2013
15 877
801

2014
16 842
683

Utbud
1 dubbelturer M-F Funäsdalen-Sveg
1 enkeltur M-F A-trafik, Sveg-Funäsdalen
1 dubbeltur M-F Hede-Sveg
1,5 dubbeltur M-F Vemdalen-Sveg
1,5 dubbelturer M-F A-trafik, delen Hede-Långå
1 dubbeltur L Vemdalen - Sveg
1 dubbeltur S Sveg-Funäsdalen
1 dubbeltur S Sveg-Vemdalen
Trafiken är upplagd för dels interregionala resor med tåganslutning i Ljusdal med linje 56 eller i Mora med linje 45, samt
skol- och arbetspendling. Turen till/från Vemdalen ger anslutning till/från linje 164 Funäsdalen-Vemdalen-ÅsarnaÖstersund. De anropsstyrda turerna är främst planerade för att förbättra möjligheterna till anslutning till linje 56 SvegLjusdal och linje 45 Östersund-Sveg-Mora.
Linje 633 Funäsdalen-Lofsdalen-Sveg

År:
Antal reg resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
4 562 st
169

2012
3 855
180

2013
3 452
170

Utbud
1 dubbelturer M-F delen Sveg-Lofsdalen
1 dubbeltur M-F delen Lofsdalen-Funäsdalen
1 dubbeltur Funäsdalen-Sörvattnet, skoldagar
1 enkeltur M-F Sveg-Linsell, delen Linsell-Lofsdalen är A-linje
1 enkeltur F Sveg-Lofsdalen A-linje
1 dubbeltur M.O.F A-linje Sörvattnet-Tännäs
1 dubbeltur L A-linje delen Sveg-Lofsdalen under sommar- och vintersäsong
1 enkeltur S A-linje Sörvattnet-Tännäs
2 enkelturer S A-linje Lofsdalen-Sveg.
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Linje 634 Lillhärdal-Sveg

År:
Antal reg. resor:
Antal resenärer A-linje:

2011
13 946 st
887

2012
11 192
318

2012
9 954
161

2014
23 462
269

2013
37

2014
37

Utbud
3 dubbelturer M-F delen Lillhärdal-Sveg
1 dubbeltur M-F skoldagar Östansjö-Lillhärdal (-Sveg)
1,5 dubbeltur M-F skoldagar delen Herrö-Sveg
1 dubbeltur M-F A-linje, delen Sveg-Lillhärdal
1 5 dubbeltur L
1 enkeltur S, A-linje
Linje 636 Lofsdalen-Vemdalen

År:
Antal reg resor:

2011
54

2012
23

Utbud:
1 dubbeltur M-F A-linje
Trafiken är planerad för anslutning till linje 164 i Vemdalen för resor till/från Östersund.
Linje 639 Ytterhogdal-Ytterberg-Sveg

År:
Antal reg resor:

2011
8 434 st

2012
6 740

2013
9 894

2014
12 824

Utbud:
2,5 dubbelturer M-F
Ytterberg angöres på vissa turer.
Linjen är delvis parallell med linje 26 Sveg-Ånge, linje 45 Östersund-Åsarna-Sveg-Mora, linje 56 Sveg-Ytterhogdal.
Skol- och arbetspendling samt serviceresor.
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Bilaga 3 - Tillgänglighet i prioriterade stråk
Nedanstående definitioner har använts för att inventera och redovisa linjer och bytespunkter ur perspektivet tillgänglighet
för resenärer med funktionsnedsättning. Inventeringen utgör grund för en systematisk och utvecklad redovisning av
tillgängligheten till den allmänna kollektivtrafiken i Jämtlands län.

Tillgänglighetsparametrar buss






Lågentré med ramp eller hiss
Inre hållplatsinformation utrop
Inre hållplatsinformation text
Yttre hållplatsutrop
Toalett (gäller på turer med minst 1,5 timmar restid)

Tillgänglighetsparametrar tåg





Insteg i nivå med perrong
Inre hållplatsinformation utrop
Inre hållplatsinformation text
Rymliga toaletter, knappfunktioner med både ljus och ljud.

Tillgänglighetsparameter hållplats/busstation










Plattform längd minst 20 m
Plattformsbredd minst 2,25 m
Plattformshöjd minst 16 cm
Kontrasterande kantremsa
Taktilt och visuellt ledstråk
Hållplatsstolpe vid eller mitt för påstigningsplatsen
Max 5 % lutning till och från hållplatsen (i dess närhet)
Gångbana med jämn yta till och från hållplatsen (i dess närhet)
Belysning vid hållplatsområdet

Bytespunkter i prioriterade stråk som inventeras ur ett tillgänglighetsperspektiv
Stråk
Hammarstrand bstn – Stugun bstn – Östersund bstn och jvstn
Bräcke bstn och jvstn-Gällö bstn och jvstn -Östersund bstn och jvstn
Sveg bstn-Svenstavik bstn-Östersund bstn och jvstn
Järpen bstn och jvstn-Krokom bstn/jvstn-Östersund bstn och jvstn
Strömsund-Hammerdal-Östersund bstn och jvstn
(Bilagan ska kompletteras av inventering senast i februari 2016)
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Linjer
40, 132
Norrtåg och 127
45, 161, 163, 164
Norrtåg, 150,151,153,154,155,156
45, 142
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Bilaga 4 –Samråd 2015
Ragunda kommun
Bräcke kommun
Östersunds kommun
Åre kommun
Bergs kommun
Krokoms kommun
Strömsunds kommun
Härjedalens kommun
Seminarium om trafikutbud i länet och tätortstrafiken i Östersund, 16 mars
Bussbranschens Riksförbund
Inlandsbanan
Taxiförbundet
RKM i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten
Företagarna
Region Jämtland Härjedalens Pensionärsråd
Resenärsforum
Region Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråd och ungdomsråd har inte svarat på förfrågan om samråd
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Bilaga 5 – Remissvar
Samtliga remissvar finns tillgängliga i Region Jämtland Härjedalens diarium, regionalua utvecklingsnämnden
RUN/1082/2015, http://websesam.jll.se/diariet/
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun
Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd
Region Dalarna
Region Västerbotten
Jämtland Härjedalens turism
Trafikverket
Sveriges Bussföretag
Inlandsbanan AB
Resenärsforum
Svenska Taxiförbundet
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Utdrag sammanträdesprotokoll

2015-10-15
Utskottet för infrastruktur och
kommunikationer

§ 33 Trafikförsörjningsprogram (RUN/1082/2015)
Ärendebeskrivning
Programmet gås igenom efter de ändringar som gjorts utifrån remissvaren.
Utskottet anser att programmet nu är färdigt och ska skickas vidare till Regionala
utvecklingsnämnden för beslut.
Den komplettering som ska göras för att beskriva tillgänglig kollektivtrafik i
prioriterade stråk diskuteras. En redovisning av definitioner godkänns,
kartläggningen ska genomföras och färdigställas senast till den 29 februari.
UTSKOTTET FÖR INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONERS BESLUT

Utskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020 godkänns med följande två
förbehåll
2. Programmet kompletteras med en bilaga som beskriver tillgänglig
kollektivtrafik i prioriterade stråk samt att en bilaga utarbetas som visar på
tillgänglighet i de prioriterade stråken för personer med funktionshinder.
3. Om en stor del av kollektivtrafiken drivs på HVO inom ett år, i enlighet
med förslag från trafikutövaren, revideras målet om CO2-utsläpp.

Utdrag till

Regionala utvecklingsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDE 12
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Bilaga 9

[FORMULÄR FÖR]
GARANTIFÖRBINDELSE AVSEENDE
HYRESMANS ÅTAGANDE

För det rätta fullgörandet av Norrtåg AB 556758-3496 (nedan kallat ”Hyresmannen”),
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser i förhållande till AB Transitio,
organisationsnummer 556033-1984 (nedan kallat ”Bolaget”), enligt ingångna hyresavtal
avseende spårfordon vilka Region Jämtland Härjedalen 232100-0214 (nedan kallat
”Borgensmannen”) har begärt att Bolaget skall beställa eller låta hyra ut, går
Borgensmannen härmed i borgen såsom för egen skuld till dess full betalning sker.
Borgensåtagande skall även omfatta de eventuella skadestånd som hyresmannen kan
komma att förpliktas att utge till Bolaget enligt hyresavtal till följd av bristande uppfyllelse
av ett eller flera åtaganden i sådant avtal.
Eventuella krav mot Borgensmannen med stöd av denna garantiförbindelse skall
framställas skriftligen till Borgensmannen under adress:
Region Jämtland Härjedalen, Box 910, 831 29 Östersund
Tvist i anledning av denna garantiförbindelse skall slutligen avgöras genom skiljedom
enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall
bestå av tre ledamöter. Institutet skall äga rätt att utse samtliga ledamöter även om
särskilda omständigheter skulle föreligga. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och
på svenska språket.
Östersund den …………………………..
Region Jämtland Härjedalen
gm

____________________________________
/Underskrift(-er)/

____________________________________
/Namnförtydligande(-n)/

C5654182.1
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!
PROJEKTANSÖKAN - FÖRSLAG MEDFINANSIERING TILL PROJEKT BOTNISKA KORRIDOREN

Botniska korridoren
Botniska korridoren är en av Europas viktigaste godstransportkorridorer. Den sträcker sig från
Helsingfors i Finland till Stockholm och Mjölby i Sverige landvägen via Bottenviksbågen.
Med en utvecklad botnisk korridor kan Europa och Sveriges tillgång på råvaror säkras samtidigt som
stora utvecklingsmöjligheter öppnas upp i norra Sverige och Finland. Effektivare, säkra och billigare
transporter skapar tillväxt genom tillgång till fler och nya marknader.
Snabba persontransporter med tåg mellan orter längs med korridoren skapar fler jobb och företag, större
tillgänglighet till utbildning och arbetskraft, vilket samtidigt leder till kraftigt minskande utsläpp, från
biltrafiken.
Idag finns det stora brister i infrastrukturen utefter korridoren vilket medför långa restider, låg kapacitet
och ett underutnyttjande av tåget som transportslag. De två största felande länkarna i Botniska korridoren
är frånvaron av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand, Nya Ostkustbanan, och behovet av en
kustjärnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.
Projektet Botniska korridoren ska arbeta med att stärka varumärket Botniska korridoren och att fortsatt
vara väl etablerat på såväl nationell och Europeisk nivå, som transportkorriodor och i debatt och
diskussion om järnvägens framtid. Botniska korridoren är numera en del av EU:s stomnätverk för
transporter som en direkt följ av tidigare projekts arbete. Det är av stor vikt att detta arbete fortsätter, både
för att omsätta detta i praktisk handling på nationell nivå och för att Botniska korridoren kan inkluderas i
Scandinavian-Mediterranean TEN-T Core Network Corridor.
På EU-nivå påbörjas i slutet av projekttiden en formell revidering av finansieringsinstrumentet för EU:s
stomnätverk för transporter, CEF (Connecting Europe Facility). Det är i CEF som EUs högst prioriterade
korridorer definieras. Botniska korridoren är en naturlig komplettering till dagens nio korridorer och
projektet ska arbeta för att få stöd från företrädare och beslutsfattare på nationell och europeisk nivå för
en förlängning av dagens korridorer med den Botniska korridorens hela sträckning.
Europaparlamentet och Kommissionen har skiftats efter beslutet om stomnätverket vilket bland annat
betyder nya ledamöter i transportutskott och på kommissionen. I Sverige har vi en ny regering och
riksdag och för att prioriteras på EU-nivå krävs nationell handling och Europeisk kännedom.
För bibehållen status och i slutet av projekttiden höja prioriteringen av Botniska korridoren, i paritet med
dess betydelse för Sveriges och Europas utveckling och ekonomi, krävs ett aktivt arbete med uppbyggnad
av ny kunskap, information och dialog på nationell och EU-nivå.
Huvudinriktning för projektet är att lyfta Botniska korridoren och dess ingående och anslutande projekt i
den kommande nationella planen för transporter 2018-2029, och att höja Botniska korridorens status från
inofficiell korridor i stomnätverket, till att ingå i Scandinavian- Mediterrenean-korridoren i den
kommande revideringen av EUs stomnätskorridorer, 2018-2021 genom aktivt deltagande på EU-nivå. En
inkludering i denna formella korridor innebär en betydligt högre prioritet och tillgång till mer EUfinansiering än om man endast är inkluderad i Core Network.
BOTNISKA KORRIDOREN OCH DESS OMVÄRLD
Kärnan på svensk sida utgörs av kustjärnvägen och stambanan från Haparanda och söderut till Mjölby
och Stockholm. Viktiga anslutningar och på så sätt en del av korridoren i större bemärkelser är
Malmbanan som en del av Northern Axis som kopplar ihop hamnen i Narvik och Luleå. Haparandabanan
med kommande gränsöverskridande persontrafik. Midway Alignment från Norge till Finland via färja
mellan Umeå och Vasa. Mittstråket från Trondheim till Seinäjoki och vidare österut via Östersund och
Sundsvall. Atlantbanan från Norge via Östersund till Gävle och Stockholm. Godsstråket genom
Bergslagen och Bergslagsbanan väster om Vänern som anslutningar till södra Sverige och vidare via
Scandinavian-Mediterranean -korridoren, Göteborg och Ferhman Bält fixed link till Europa och världen.
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SYFTE
Syftet med Botniska Korridoren är att skapa förutsättningar för en väl fungerande och grön
transportkorridor i norra Europa för såväl persontransporter som godstransporter.
Projekt Botniska korridoren syftar till att, på europeisk och nationell nivå, lyfta fram den Botniska
Korridorens betydelse för hela Sverige och Europa.
Detta genom att samordna aktiviteter för att lyfta fram den Botniska korridoren som en samlad
transportkorridor och fortsatt lansera den som en stor viktig transportled med stor betydelse för övriga
Europa.
MÅL
- Botniska korridoren ska vara en del av EU:s stomnäts-korridorer som en förlängning av ScandMedkorridoren.
- Flaskhalsar och kapacitetsbrister ska prioriteras och finansieras i kommande nationell plan.
- Gemensam bild av behoven av ökad kapacitet på järnvägen i norr hos samtliga aktörer.
- Gemensam bild av nyttan av en väl utbyggd och fungerande järnväg i norr (BK-Sv) hos aktörer.
- Botniska korridoren känd och motiverad hos de fem nordligaste länen och Region Örebro län,
Regering och Riksdag, ScandMed-korridoren och EU-kommissionen
MOTIV, ARENA OCH INTRESSENTER
Det nuvarande samarbetet har rönt framgång både i fråga om resultat men också i relation till ett
utvecklat samarbete inom hela den nordliga delen av landet. Med tanke på detta bör samarbetet fortsätta
och utvecklas. Arenan för den Botniska korridoren är tydlig. Det finns både en nationell och en
internationell, europeisk arena, med både politiska och kommersiella beslutsfattare och processer att
synas i. Intressenterna kan delas in i fyra kategorier:
▪ Regionala samarbetspartners
▪ Internationella samarbetspartners (BK Finland och anslutande stomnäts-korridorer)
▪ Europeiska beslutsfattare och samarbetspartners
▪ Näringslivet
PROJEKTETS FYRA INRIKTNINGAR
Det nationella perspektivet
Projektet ska följa och aktivt delta i den nationella processen för att ta fram nästa Nationella plan för
transportinfrastruktur 2018 - 2029. Inledningsvis med inspel till de underlag som tas fram för kommande
propositioner. Därefter med argumentation och presentationer av Botniska korridoren. Projektet ska
förbereda (aktörsanalyser, processplanering, genomgång tidigare utredningar och material), utreda
(kapacitet, behov, framtida möjligheter) och utvärdera det arbete som krävs för att ge maximalt
genomslag för Botniska korridoren, ingående och anslutande infrastrukturprojekt, nationellt.
Inom ramen för det nationella perspektivet ryms även samverkan med näringslivet och projektets
motsvarighet och centrala aktörer på finska sidan.
I gruppens arbete ingår även att utbilda och förse företrädare med underlag och argument.

Botniska korridoren
Intresseföreningen Norrtåg, bothninancorridor.com
info@bothniancorridor.com , 070-239 54 60
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Det Europeiska perspektivet
Projektet ska, genom arbetsgrupp EU, följa, aktivt delta och underlätta för övriga aktörer i Botniska
korridoren att delta i pågående arbete inom EUs TEN-T nätverk, med fokus på stomnäts-korridorer, och
med kommande revidering av TEN-Ts finansieringsinstrument CEF där utformningen av stomnätskorridorer ingår.
Inledningsvis genomförs aktörsanalyser och planering för kommande process. Därefter spelas Botniska
korridoren in som en viktig del i EUs transportnätverk i viktiga forum och till nyckelaktörer genom
närvaro och möten. I slutskedet presenteras förslag att uppdatera Botniska korridoren till
stomnätskorridor (som del av den existerande Scandinavian-Mediterranean core network corridor).
Analys och argument
Projektet ska, inom ramen för analys och argument, ta fram underlag för att stärka argumentationen för
den Botniska korridoren, ingående och anslutande stråk. Projektet ska uppdatera och sammanställa
tidigare utredningar, analysera nuläge, kapacitet och behov av transporter och infrastruktur och möjliga
lösningar och möjligheter på längre sikt. I slutfasen även analysera nationella (Regeringen, Trafikverket,
Sverigeförhandlingen) slutsatser och prioriteringars inverkan på satsningar i norra Sverige med
utgångspunkt på Inriktningspropositionen från regeringen (juni 2016).
Kommunikation och dialog
Projektet ska, inom ramen för kommunikation och dialog, löpande under projekttiden samordna och
tillhandahålla information om projektet och dess resultat till regionala, nationella och europeiska
företrädare och beslutsfattare, media och allmänhet. Projektet ska löpande ge information om deltagande
i aktiviteter, resultat av analyser och förslag som presenteras inom ramen för projektet.
Projektet ska, i samverkan med andra, delta i och medfinansiera anordnande av återkommande
Järnvägsforum för kunskapsspridning, marknadsföring och dialog.
Huvudsakliga kanaler för kommunikation:
Projektets webbplats (bothninancorridor.com), twitter (@BC_SWE) och Facebook och Järnvägsforum
Norr för informationsspridning och delgivning av resultat från analyser i projektet.
Twitter, Facebook, deltagande på evenemang och Järnvägsforum för dialog med aktörer och allmänhet.
Utbildningar av företrädare, beslutsfattare, projektets webbplats, pressträffar och Järnvägsforum för
spridning av kunskap.
Argumentationssamlingar, produktion av material och deltagande i andra publika evenemang som
mässor, konferenser och kongresser på nationell och EU-nivå för marknadsföring av Botniska
korridoren och ingående och anslutande projekt.

Botniska korridoren
Intresseföreningen Norrtåg, bothninancorridor.com
info@bothniancorridor.com , 070-239 54 60
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PROJEKTORGANISATION
Intresseföreningen Norrtåg är sökande och administrativ värd för projektet.
Projektpartners:
Region Örebro, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland
Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan.
Medfinansierande kommuner, landsting och länsstyrelser.
Projektorganisation
Styrgrupp: Ordförande Intresseföreningen Norrtåg (ordförande styrgruppen)
Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland, Region
Gävleborg, Region Örebro, Norrbottens läns landsting, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan
Projektgrupp: Tjänstemän från samtliga finansiärer, projektledare NBB och NOKB, North Sweden, Mid
Sweden och Central Sweden.
Samtliga deltagare i projektgruppen kan enskilt, på uppdrag av projektgruppen, representera Botniska
korridoren på möten och arrangemang.
Forum för finansiärer: Samtliga finansiärer bjuds kontinuerligt in i samband till information om
framsteg och kommande planering via telefon och till samtal om projektet i samband med större
konferenser.
FINANSIERING
Finansieringen kommer från de regionala aktörerna och planupprättarna i de fem nordligaste länen plus
Örebro län, kompletterat av några större kommuner och Intresseföreningen Norrtåg, som gemensamt
föreslås att finansiera projektet med totalt 1 800 000/år i tre år. Region Jämtland Härjedalen föreslås
finansiera med 150 150 kr för projektperioden, 50 050 kronor per år, som medfinansiering till regionala
utvecklingsmedel (1:1).
ANSÖKAN
Intresseföreningen Norrtåg ansöker från Region Jämtland Härjedalen om finansiering på 150 150 kr,
50 050 kr per projektår, för projektet Botniska korridoren.
Se bilaga ”PROJEKTPLAN_BK2015-2018” för detaljer kring projektet.

Elvy Söderström
Intresseföreningen Norrtåg

Botniska korridoren
Intresseföreningen Norrtåg, bothninancorridor.com
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Bakgrund
Botniska korridoren är en av Europas viktigaste godstransportkorridorer. Den sträcker sig från
Helsingfors i Finland till Stockholm och Mjölby i Sverige landvägen via Bottenviksbågen.
Med en utvecklad botnisk korridor kan Europa och Sveriges tillgång på råvaror säkras samtidigt som
stora utvecklingsmöjligheter öppnas upp i norra Sverige och Finland. Effektivare, säkra och billigare
transporter skapar tillväxt genom tillgång till fler och nya marknader.
Snabba persontransporter med tåg mellan orter längs med korridoren skapar fler jobb och företag och
större tillgänglighet till utbildning och arbetskraft. Bara byggnationen av dubbelspår mellan Gävle och
Härnösand halverar restiden mellan Sundsvall och Stockholm, vilket samtidigt leder till kraftigt
minskande utsläpp från biltrafiken.
Idag finns det stora brister i infrastrukturen utefter korridoren vilket medför långa restider, låg kapacitet
och ett underutnyttjande av tåget som transportslag. De två största felande länkarna i Botniska korridoren
är frånvaron av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand, Nya Ostkustbanan, och behovet av en
kustjärnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.
Begränsningarna i kapaciteten för järnvägstransporter begränsar inte bara näringslivets möjligheter att
skicka och ta emot varor. Avstånden i norra Sverige försvårar också kompetensförsörjning och
möjligheten till utbildning. Branchorganisationen, Svemin, bedömer att gruvnäringen i Sverige har ett
behov av upp till 50 000 personer fram till 2025, varav merparten i norra Sverige. För att tillgodose
samhällets behov av arbetskraft behöver tillgängligheten till utbildning och mångfalden på
arbetsmarknaden öka snabbt. Detta är möjligt med den regionförstoring som sker när transport- och
pendlingsmöjligheter ökar.
Socialt hållbar utveckling
Avstånden i norra Sverige kan utgöra ett hinder för fortsatt tillväxt. Botniska korridoren som syftar till att
förstärka transportinfrastrukturen syftar dels till att förbättra förutsättningarna för industrins tillväxt, med
ökad sysselsättning för såväl kvinnor som män och dels till att förbättra förutsättningarna för
arbetspendling.
Ungefär 85 % av den arbetande befolkningen bor och arbetar inom samma kommun idag i Norr- och
Västerbotten. Siffran är ännu högre för kvinnor, 89 %. Lokala arbetsmarknadsregioners storlek har en
tydlig koppling till ekonomisk utveckling. I större arbetsmarknadsregioner är sysselsättningen och
lönesumman högre. Idag har män en större lokal arbetsmarknadsregion än kvinnor vilket i sin tur leder
till bättre möjligheter till jobb och högre lön. (Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och
statens finanser - Exemplet norra Sverige, Intresseföreningen Norrtåg och ÅF Infraplan 2014).
Unga män stannar i högre grad än unga kvinnor kvar i regionen vilket kan vara en delförklaring till att
arbetslösheten hos unga män är större än arbetskraften i övrigt. (Socioekonomisk analys Mellersta
Norrland, Europeiska socialfonden 2014-2020, Länsstyrelsen Västernorrland)
Därför är det klart att bland de som gynnas av projektets långsiktiga effekter, såsom ökade möjligheter till
arbetspendling och regionförstoring, finns en hög grad av kvinnor och grupper som inte vill eller kan
pendla med bil.
Miljömässig hållbar utveckling
En utbyggd, väl fungerande och snabb transportinfrastruktur är en förutsättning för en hållbar framtid.
Behoven av transporter ökar och för att finansiera en högspecialiserad och bred välfärd genomförs riktade
insatser för ökad tillväxt, som i sin tur ställer ökade krav på transporter. Om detta ska ske samtidigt som
utsläppen minskar krävs det att fler transporter flyttar från väg till järnväg. Den Botniska korridoren
handlar om att skapa bättre transporter där fler kan nyttja järnvägen för sina transportbehov, person- och
gods. Med smidigare omlastningar och snabbare transporter mellan orter och ut i Europa kan enbart
Norrbotniabanans nybyggnad minska det årliga utsläppet av koldioxid med 80 000 ton/år.
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Botniska korridoren och dess omvärld
Kärnan på svensk sida utgörs av kustjärnvägen och stambanan från Haparanda och söderut till Mjölby
och Stockholm.
Viktiga anslutningar och på så sätt en del av korridoren i större bemärkelser är Malmbanan som en del av
Northern Axis som kopplar ihop hamnen i Narvik och Luleå. Haparandabanan med kommande
gränsöverskridande persontrafik.
Midway Alignment från Norge till Finland via färja mellan Umeå och Vasa.
Mittstråket från Trondheim till Seinäjoki och vidare österut via Östersund och Sundsvall.
Atlantbanan från Norge via Östersund till Gävle och Stockholm.
Godsstråket genom Bergslagen och Bergslagsbanan väster om Vänern som anslutningar till södra Sverige
och vidare via Scandinavian-Mediterranean-korridoren, Göteborg och Ferhman Bält fixed link till Europa
och världen.

Projektet
Projektet Botniska korridoren ska arbeta med att stärka varumärket Botniska korridoren och att fortsatt
vara väl etablerat på såväl nationell och Europeisk nivå, som transportkorridor och i debatt och
diskussion om järnvägens framtid. Botniska korridoren är numera en del av EU:s stomnätverk för
transporter som en direkt följ av tidigare projekts arbete. Det är av stor vikt att detta arbete fortsätter, både
för att omsätta detta i praktisk handling på nationell nivå och för att Botniska korridoren kan inkluderas i
Scandinavian-Mediterranean TEN-T Core Network Corridor.
På EU-nivå påbörjas i slutet av projekttiden en formell revidering av finansieringsinstrumentet för EU:s
stomnätverk för transporter, CEF (Connecting Europe Facility). Det är i CEF som EUs högst prioriterade
korridorer definieras. Botniska korridoren är en naturlig komplettering till dagens nio korridorer och
projektet ska arbeta för att få stöd från företrädare och beslutsfattare på nationell och europeisk nivå för
en förlängning av dagens korridorer med den Botniska korridorens hela sträckning.
Europaparlamentet och Kommissionen har skiftats efter beslutet om stomnätverket vilket bland annat
betyder nya ledamöter i transportutskott och på kommissionen. I Sverige har vi en ny regering och
riksdag och för att prioriteras på EU-nivå krävs nationell handling och Europeisk kännedom.
För bibehållen status och i slutet av projekttiden höja prioriteringen av Botniska korridoren, i paritet med
dess betydelse för Sveriges och Europas utveckling och ekonomi, krävs ett aktivt arbete med uppbyggnad
av ny kunskap, information och dialog på nationell och EU-nivå.
Huvudinriktning för projektet är att lyfta Botniska korridoren och dess ingående och anslutande projekt i
den kommande nationella planen för transporter 2018-2029, och att höja Botniska korridorens status från
inofficiell korridor i stomnätverket, till att ingå i Scandinavian- Mediterrenean-korridoren i den
kommande revideringen av EUs stomnätskorridorer, 2018-2021 genom aktivt deltagande på EU-nivå. En
inkludering i denna formella korridor innebär en betydligt högre prioritet och tillgång till mer EUfinansiering än om man endast är inkluderad i Core Network.
SYFTE
Syftet med Botniska Korridoren är att skapa förutsättningar för en väl fungerande och grön
transportkorridor i norra Europa för såväl persontransporter som godstransporter.
Projekt Botniska korridoren syftar till att, på europeisk och nationell nivå, lyfta fram den Botniska
Korridorens betydelse för hela Sverige och Europa.
MÅL
- Botniska korridoren ska vara en del av EU:s stomnäts-korridorer som en förlängning av ScandMedkorridoren. (Mätbarhet projektet: Gemensamt, väl förankrat på europeisk nivå, förslag till EUs
revidering av stomnätskorridorer undertecknat av regering, näringslivsaktörer inom korridoren och
samtliga projektpartners).
- Flaskhalsar och kapacitetsbrister ska prioriteras och finansieras i kommande nationell plan.
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- Gemensam bild av behoven av ökad kapacitet på järnvägen i norr hos samtliga aktörer.
- Gemensam bild av nyttan av en väl utbyggd och fungerande järnväg i norr (BK-Sv) hos aktörer.
- Botniska korridoren känd och motiverad hos de fem nordligaste länen och Region Örebro län,
Regering och Riksdag, ScandMed-korridoren och EU-kommissionen
MÅLGRUPP
Direkt målgrupp:
1. Beslutsfattare på nationell och EU-nivå.
2. Regionala företrädare och beslutsfattare.
3. Företrädare och aktörer i anslutande och närliggande transportstråk.
4. Företrädare för regionalt och nationellt näringsliv.
Indirekt målgrupp:
1. Verksamheter (näringsliv och offentliga) med nuvarande eller kommande behov av arbetskraft.
2. Grupper som idag står utanför eller är på väg in på arbetsmarknaden.
3. Företrädare och aktörer i anslutande och närliggande transportstråk med flöden som ansluter till den
Botniska korridoren.
Projektet har inte delat upp någon av målgrupperna med avseende på kön, etnicitet eller andra
jämställdhetskriterier. Det är dock klart att bland de som gynnas av projektets långsiktiga effekter, såsom
ökade möjligheter till arbetspendling och regionförstoring, finns en hög grad av kvinnor och grupper som
inte vill eller kan pendla med bil. I det långa perspektivet, när huvuddelen av de större kapacitetsbisterna
är bortbyggda så gynnas pendlingen mellan universitetsorterna, och majoriteten av universitetsstuderande
på de flesta utbildningar är i dag kvinnor.
PROJEKTORGANISATION
Projektet genomförs inom ramen för ett samarbete mellan ett antal regionala parter. Samordning leds av
Intresseföreningen Norrtåg Ek för. Löpande samordningen sker i huvudsak vid projektmöten.
Viktigare beslut av strategisk och operativ natur fattas av styrgruppen.
Varje projektpartner bemannar projektet utifrån den kompetens, kunskap och erfarenhet som behövs i
projektet. Vid nyrekrytering tas hänsyn för att åstadkomma så jämn könsfördelning som möjligt. Detta
säkerställs dels genom att alla offentliga aktörer som deltar i projektet har jämnställdhetsplaner. Inom
projektet ansvarar styrgruppen (som består av lika delar kvinnor och män) för fördelning av uppgifter och
roller.
Projektpartners:
Region Örebro, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland
Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan.
Medfinansierande kommuner, landsting och länsstyrelser.
Projektägare: Intresseföreningen Norrtåg Ek för
Styrgrupp, 10 st (5+5, könsfördelning vid tidpunkt för ansökan):
Ordförande Intresseföreningen Norrtåg (ordförande styrgruppen, K)
Länsstyrelsen Norrbotten (M), Region Västerbotten (M), Länsstyrelsen Västernorrland (M), Region
Jämtland (K), Region Gävleborg (K), Region Örebro län (K), ordförande Norrbotniabanan (M) och
ordförande Nya Ostkustbanan (M), Norrbottens läns landsting (K)
Styrgruppens medlemmar kan enskilt representera Botniska korridoren på möten och arrangemang.
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Projektgrupp:
Tjänstemän från samtliga finansiärer, projektledare NBB och NOKB, North Sweden, Mid Sweden och
Central Sweden.
Samtliga deltagare i projektgruppen kan enskilt, på uppdrag av projektgruppen, representera Botniska
korridoren på möten och arrangemang.
Arbetsgrupp nationell:
Tjänstemän från ordinarie medlemmar i styrgruppen, projektledare NBB och NOKB
Arbetsgrupp EU:
Projektledare BK, NBB och NOKB, North Sweden, Mid Sweden och Central Sweden
Projektledare: 100 % anställd eller på uppdrag av Intresseföreningen Norrtåg
Särskild rådgivare: Infrastrukturstrateg Region Västerbotten, 151 h/år
Projektadministration: Intresseföreningen Norrtåg
PROJEKTETS AVGRÄNSNINGAR
Projektet ska samordna resurser och aktörer inom den Botniska korridoren och ansvara för arbetet med
namnet Botniska korridoren under projekttiden. Intresseföreningen anställer projektledare och sköter
projektadministration. Projektledaren rapporterar till styrgruppen för projektet.
Projektledaren ansvarar för att samordna aktiviteter och resurser med övriga infrastrukturprojekt, ex Nya
Ostkustbanan.
PROJEKTETS ARBETSSÄTT OCH VERKSAMHET
Projektets fyra faser
1. Uppstart och nulägesanalys - september 2015 - oktober 2015
Analys av processer på nationell och EU-nivå
Uppdateringar av tidigare rapporter
Framtagande av rapporter om behov och nyttor av BK
2. Analys och inspel - november 2015 - juni 2016
Inspel på främst nationell nivå om behov och nyttor.
3. Prioriteringar, förhandlingar och berättelse - juni 2016 - augusti 2018
Delta i debatt om prioriteringar på nationell nivå
Informera om behov och nyttor på främst EU-nivå
4. Beslut och överlämning - september 2018
Slutleverans, avslut och beslut på nationell nivå och överlämning för implementering på EU-nivå
PROJEKTETS FYRA INRIKTNINGAR
Det nationella perspektivet
Projektet ska, genom den nationella arbetsgruppen, följa och aktivt delta i den nationella processen för att
ta fram nästa Nationella plan för transportinfrastruktur 2018 - 2029.
Gruppen ansvarar för att förbereda (aktörsanalyser, processplanering, genomgång tidigare utredningar
och material), utreda (kapacitet, behov, framtida möjligheter) och utvärdera det arbete som krävs för att
ge maximalt genomslag för Botniska korridoren, ingående och anslutande infrastrukturprojekt. Inom
ramen för det nationella perspektivet ska även samverkan med projektets motsvarighet och
centrala aktörer på finska sidan ske.
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I fas 1 och 2 fokuserar gruppen på inspel till de underlag som tas fram för kommande propositioner.
I fas 3 på argumentation och presentationer av Botniska korridoren.
I arbetet ingår även att utbilda och förse företrädare med underlag och argument.
Det europeiska perspektivet
Projektet ska, genom arbetsgrupp EU, följa, aktivt delta och underlätta för övriga aktörer i Botniska
korridoren att delta i pågående arbete inom EUs TEN-T nätverk, med fokus på stomnäts-korridorer, och
med kommande revidering av TEN-Ts finansieringsinstrument CEF där utformningen av stomnätskorridorer ingår.
I fas 1 genomförs aktörsanalyser och planering för kommande process. I fas 2 och 3 spelas Botniska
korridoren in som en viktig del i EUs transportnätverk i viktiga forum och till nyckelaktörer genom
närvaro och möten. I fas 4 presenteras förslag att uppdatera Botniska korridoren till stomnätskorridor
(som del av den existerande Scandinavian-Mediterranean core network corridor).
Analys och argument
Projektet ska, inom ramen för analys och argument, ta fram underlag för att stärka argumentationen för
den Botniska korridoren och ingående och anslutande stråk.
I fas 1 uppdatera och sammanställa tidigare utredningar och möjligheter på längre sikt.
I fas 2 nuläge, kapacitet och behov av transporter och infrastruktur och möjliga lösningar.
I fas 3 analysera nationella prioriteringars inverkan på satsningar i norra Sverige med utgångspunkt i
Inriktningspropositionen från regeringen (juni 2016).
I fas 4 i huvudsak kompletteringar till stöd för revidering av core network corridors på EU-nivå.
Inom Analys och argument ska särskilt ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv beaktas genom krav på
genus- och mångfaldskompetens vid upphandling av externa tjänster. Analys och argument ska även
ställa krav på och publicera statistik uppdelat på kön, ålder, utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund
och födelseregion där det är applicerbart. Inledningsvis ska även tidigare projekts studier på effekter
kompletteras med skillnader mellan kön, ålder, utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och
födelseregion (Regionförstoringens effekter 2014) och verkar för att andra aktörer (projekt och
Trafikverket) genomför liknande jämställdhets- och mångfaldsanalyser vid kommande studier av nyttor.
Kommunikation och dialog
Projektet ska, inom ramen för kommunikation och dialog, löpande under projekttiden samordna och
tillhandahålla information om projektet och dess resultat till regionala, nationella och europeiska
företrädare och beslutsfattare, media och allmänhet. Projektet ska löpande ge information om deltagande
i aktiviteter, resultat av analyser och förslag som presenteras inom ramen för projektet.
Projektet ska, i samverkan med andra, delta i och medfinansiera anordnande av återkommande
Järnvägsforum som sedan våren 2015 har etablerats för kunskapsspridning, marknadsföring och
dialog. Forumet ska arbeta för ett breddat deltagande i det offentliga samtalet ur ett regionalpolitiskt,
jämställt och mångfaldsperspektiv. I Järnvägsforum deltar ansvariga myndigheter för infrastrukturens
planering och förvaltning, såsom Trafikverket och länsstyrelser och regioner med ansvar för
länstransportplaner, kollektivtrafikmyndigheter, kommuner utmed hela Botniska korridoren och inte
minst infrastrukturens användare i form av tågoperatörer och transportköpare. Särskilt viktiga är
basindustrins företrädare eftersom deras behov i form av ökad kapacitet och redundans i
järnvägsinfrastrukturen är avgörande för möjligheterna till fungerande och ökad produktion.
Huvudsakliga kanaler för kommunikation:
Projektets webbplats (bothninancorridor.com), twitter (@BC_SWE) och Facebook och Järnvägsforum
Norr för informationsspridning och delgivning av resultat från analyser i projektet.
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Twitter, Facebook, deltagande på evenemang och Järnvägsforum för dialog med aktörer och allmänhet.
Utbildningar av företrädare, beslutsfattare, projektets webbplats, pressträffar och Järnvägsforum för
spridning av kunskap.
Argumentationssamlingar, produktion av material och deltagande i andra publika evenemang som
mässor, konferenser och kongresser på nationell och EU-nivå för marknadsföring av Botniska
korridoren och ingående och anslutande projekt.
Liksom i tidigare projekt för Botniska korridoren kommer särskild aktiviteter att genomföras i samverkan
med näringslivet. De kommer att förse projektgruppen med fakta och argument och bistå i dialogen med
nationella myndigheter, regeringen och EU.
Samtliga delar ingår i samtliga projektets faser.
PROJEKTUTVÄRDERING, UPPFÖLJNING ,ÖVERLÄMNING, OCH RAPPORTERING
Utvärdering av projektet görs mot fastställda mål och aktiviteter samt fastställd budget. Detta utgör
därefter underlag för beslut om godkännande av del- och slutrapporter i styrgruppen.
Projektet rapporterar i samband med rekvirering av beviljade projektmedel en gång per kvartal.
Avrapportering 1: 12 januari 2016
Avrapportering 3: 28 juni 2016
Avrapportering 5: 17 januari 2017
Avrapportering 7: 27 juni 2017
Avrapportering 9: 16 januari 2018
Avrapportering 11: 26 juni 2018

Avrapportering 2: 12 april 2016
Avrapportering 4: 11 oktober 2016
Avrapportering 6: 11 april 2017
Avrapportering 8: 10 oktober 2017
Avrapportering 10: 10 april 2018
Slutrapport: 31 augusti 2018

Rapporten fastställs av styrgruppen.
I samband med att rapporten fastställs bjuds samtliga finansiärer in till information om framsteg och
kommande planering via telefon och till samtal om projektet i samband med större konferenser
(Järnvägsforum).
I övrigt informerar projektet löpande om aktiviteter, nyheter, analyser och resultat huvudsakligen via
projektets webbplats (bothniancorridor.com), Twitter (@BC_SWE) och Facebook.
Efter projektets slut ska resultatet lämnas till samtliga projektpartners i form av:
1. Färdigt förslag till EU på Botniska korridoren som förlängning av ScandMed-korridoren
2. Argumentation för beslutsfattare och plan för att säkerställa Botniska korridorens utrymme i
nationella planen för transportinfrastruktur 2018-2029
3. Modell för en fortsättning på Järnvägsforum, inkl finansiering
4. Underlag för ny projektansökan för deltagande i revidering av finansieringsinstrumentet för EUs
TEN-T nätverk, CEFen, 2018-2021, med syfte att ansluta Botniska korridoren till ScandMed.
5. Slutrapport
FINANSIERING
Projektet föreslås finansieras av medel för regional utveckling (1:1) i sex län och medfinansieras från tre
Länsstyrelser, två landsting, fyra regioner och nio kommuner.
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Projektbudget
Budget'Regionalt'projekt'Botniska'korridoren'per'projektår
Intäkter

Per$år

1:1

900$050

Medﬁnansiering

850$050

Medﬁnansiering$egen$4d
Summa

50$000 (Frivilligt$påslag$fr$partner,$särskild$rådgivare)
1'800'100

Kostnader
Projektledare,$inkl$soc$avg

788$400

Rådgivare$Reg$AC

50$000

Projektomkostnader/OH

19$700 (adm,$webb)

Lokalkostnader

42$000

Delt$evenemang/Påverkan
Resor$särskild$rådgivare

200$000 (Deltavg$prio$evenemang,$Resor$mindre$grupp)
50$000 (Delt$som$representant$för$BK)

Analys$och$utredning

300$000 (900$tkr$på$3$år.$Ex$2$större$utr+uppdatering$av$material)

Kommunika4on

150$000 (Utv$webb,$uppdatering$material)

Konferens

100$000

Övrigt

100$000

Summa'kostnader

1'800'100

Kostnader'3'år

5'400'300

Kostnader'kalenderår

2015

2016

2017

262$800$kr

788$400$kr

788$400$kr

16$667$kr

50$000$kr

50$000$kr

33$333$kr

150$000$kr

6$567$kr

19$700$kr

19$700$kr

13$133$kr

59$100$kr

Lokalkostnader

14$000$kr

42$000$kr

42$000$kr

28$000$kr

126$000$kr

Delt$evenemang/Påverkan

66$667$kr

200$000$kr

200$000$kr

133$333$kr

600$000$kr

Resor$enskilt$engagemang

16$667$kr

50$000$kr

50$000$kr

33$333$kr

150$000$kr

100$000$kr

300$000$kr

300$000$kr

200$000$kr

900$000$kr

Kommunika4on

50$000$kr

150$000$kr

150$000$kr

100$000$kr

450$000$kr

Konferens

33$333$kr

100$000$kr

100$000$kr

66$667$kr

300$000$kr

Övrigt

33$333$kr

100$000$kr

100$000$kr

66$667$kr

300$000$kr

600'034'kr

1'800'100'kr

1'800'100'kr

Projektledare,$inkl$soc$avg
Rådgivare$Reg$AC
Projektomkostnader/OH

Analys$och$utredning

Summa'kostnader

2018

Summa

525$600$kr 2$365$200$kr

1'200'066'kr 5'400'300'kr
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FINANSIÄRER
År$1

År$2

År$3

Totalt

Regionala$utvecklingsmedel$(1:1)
Länsstyrelsen$Norrboben

188$900$kr

188$900$kr

188$900$kr

566$700$kr

Region$Västerboben

238$900$kr

238$900$kr

238$900$kr

716$700$kr

Region$Jämtland$Härjedalen

94$450$kr

94$450$kr

94$450$kr

283$350$kr

Länsstyrelsen$Västernorrland

188$900$kr

188$900$kr

188$900$kr

566$700$kr

Region$Gävleborg

188$900$kr

188$900$kr

188$900$kr

566$700$kr

Summa'1:1

900$050$kr

900$050$kr

900$050$kr 2'700'150'kr

300$000$kr

300$000$kr

300$000$kr

900$000$kr

Luleå$kommun

33$334$kr

33$333$kr

33$333$kr

100$000$kr

Piteå$kommun

33$334$kr

33$333$kr

33$333$kr

100$000$kr

Norrbobens$läns$lands4ng

33$334$kr

33$333$kr

33$333$kr

100$000$kr

Skelleheå$kommun

33$334$kr

33$333$kr

33$333$kr

100$000$kr

Umeå$kommun

33$334$kr

33$333$kr

33$333$kr

100$000$kr

Länsstyrelsen$Västerboben

33$334$kr

33$333$kr

33$333$kr

100$000$kr

Lands4nget$Västernorrland

15$000$kr

15$000$kr

15$000$kr

45$000$kr

Sundsvalls$kommun

50$000$kr

50$000$kr

50$000$kr

150$000$kr

Örnsköldsviks$kommun

35$000$kr

35$000$kr

35$000$kr

105$000$kr

Region$Gävleborg$medﬁnansiering

40$000$kr

40$000$kr

40$000$kr

120$000$kr

Gävle$kommun

20$000$kr

20$000$kr

20$000$kr

60$000$kr

Söderhamns$kommun

20$000$kr

20$000$kr

20$000$kr

60$000$kr

Hudiksvalls$kommun

20$000$kr

20$000$kr

20$000$kr

60$000$kr

Region$Jämtland$Härjedalen$medﬁnansiering

50$050$kr

50$050$kr

50$050$kr

150$150$kr

100$000$kr

100$000$kr

100$000$kr

300$000$kr

50$000$kr

50$000$kr

50$000$kr

150$000$kr

900$054$kr

900$048$kr

Medﬁnansiärer
Intresseföreningen$Norrtåg

Region$Örebro$län
Övrig$medﬁnansiering$(direkta$medel)
Region$Västerboben$särskild$rådgivare$i$4d
Summa$medﬁnansiering
Totalt

900$048$kr 2'700'150'kr

1$800$104$kr 1$800$098$kr 1$800$098$kr 5'400'300'kr
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Bilagor
1. Konsekvenser för miljö, jämställdhet, integration och folkhälsa

Elvy Söderström
Ordförande Intresseföreningen Norrtåg

Joakim Berglund
Projektledare Intresseföreningen Norrtåg
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Konsekvenser för miljö, jämställdhet, integration och folkhälsa
MILJÖ
Bidrar till att förbättra miljön
KONSEKVENSER FÖR MILJÖN
En utbyggd, väl fungerande och snabb transportinfrastruktur är en förutsättning för en hållbar framtid.
Behoven av transporter ökar och för att finansiera en högspecialiserad och bred välfärd genomförs riktade
insatser för ökad tillväxt, som i sin tur ställer ökade krav på transporter. Om detta ska ske samtidigt som
utsläppen minskar krävs det att fler transporter flyttar från väg till järnväg. Den Botniska korridoren
handlar om att skapa bättre transporter där fler kan nyttja järnvägen för sina transportbehov, person- och
gods. Med smidigare omlastningar och snabbare transporter mellan orter och ut i Europa kan enbart
Norrbotniabanans nybyggnad minska det årliga utsläppet av koldioxid med 80 000 ton/år.
JÄMSTÄLLDHET
Bidrar till att förbättra jämställdheten
KONSEKVENSER FÖR JÄMSTÄLLDHET
Avstånden i norra Sverige kan utgöra ett hinder för fortsatt tillväxt. Botniska korridoren som syftar till att
förstärka transportinfrastrukturen syftar dels till att förbättra förutsättningarna för industrins tillväxt, med
ökad sysselsättning för såväl kvinnor som män och dels till att förbättra förutsättningarna för
arbetspendling.
Ungefär 85 % av den arbetande befolkningen bor och arbetar inom samma kommun idag i Norr- och
Västerbotten. Siffran är ännu högre för kvinnor, 89 %. Lokala arbetsmarknadsregioners storlek har en
tydlig koppling till ekonomisk utveckling. I större arbetsmarknadsregioner är sysselsättningen och
lönesumman högre. Idag har män en större lokal arbetsmarknadsregion än kvinnor vilket i sin tur leder
till bättre möjligheter till jobb och högre lön. (Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och
statens finanser - Exemplet norra Sverige, Intresseföreningen Norrtåg och ÅF Infraplan 2014).
Unga män stannar i högre grad än unga kvinnor kvar i regionen vilket kan vara en delförklaring till att
arbetslösheten hos unga män är större än arbetskraften i övrigt. (Socioekonomisk analys Mellersta
Norrland, Europeiska socialfonden 2014-2020, Länsstyrelsen Västernorrland)
Enligt många undersökningar väljer kvinnor i högre grad än män kollektivtrafik och reser kortare
sträckor, men lokala variationer förekommer och även variation mellan olika åldersgrupper (Levin &
Faith-Ell, VTI, 2012)
Det är projektets avsikt att projektets mål ska gynna alla samhällsgrupper i lika grad, oavsett kön,
etnicitet, handikapp eller andra kriterier. För de som inte vill eller kan använda bil för arbetspendling
kommer den positiva effekten med automatik. Däremot kan det behövas särskild insatser för att stimulera
vissa grupper, där majoriteten är män, att välja tåget istället för bilen vid arbetspendling och tjänsteresor.
Denna typ av aktiviteter ligger dock helt utanför projektets aktiviteter. Redan idag är det dock flera av
projektets parter som arbetar i andra projekt med att stimulera ökat kollektivt resande, både direkt och
som delägare av kollektivtrafikmyndigheter. Projektet kommer också att samverka med
kollektivtrafikmyndigheterna i de berörda länen.
De långsiktiga positiva effekterna i form av ökad sysselsättning och ökade möjligheter till arbetspendling
mellan orter i Botniska korridoren uppstår i ett längre perspektiv, när infrastrukturen förbättrats (t.ex
Norrbotniabanan byggd och Ostkustbanan har dubbelspår). Dessa effekter som i något högre grad
förväntas gynna kvinnor och yngre personer, är inte möjliga att utvärdera som ett resultat av detta projekt.
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INTEGRATION
Bidrar till att förbättra integrationen
KONSEKVENSER FÖR INTEGRATION
Ökad sysselsättning som en följd av en välmående exportindustri i Norra Sverige och ökade
pendlingsmöjligheter är långsiktiga effekter av Botniska korridoren, när den är fullt utbyggd. Detta
kommer att gynna alla samhällsgrupper genom ökade möjligheter till sysselsättning.
En väl utbyggd kollektivtrafik skulle särskilt kunna stärka grupper med svagare ställning på
arbetsmarknaden genom att utöka de lokala arbetsmarknadsregionerna kraftigt, utan krav på tillgång till
bil.
Särskilt viktig är kollektivtrafiken, inklusive tågen, för nyanlända till Sverige, eftersom det för dessa inte
är möjligt att använda bil.
Ett ökat interregionalt resande ökar också integrationen i samhället på ett generellt plan, oavsett etnicitet,
och ger förutsättningar för mer tillväxtfrämjande samarbete över läns- och regiongränser.
FOLKHÄLSA
Bidrar till att förbättra folkhälsan
KONSEKVENSER FÖR FOLKHÄLSA
Folkhälsa handlar om mer än frånvaro av sjukdom. Den Botniska korridoren kommer att bidra till att fler
har ett arbete ger trygghet och en bättre psykisk hälsa för många. Kortare pendlingstider ger mer tid till
familj och återhämtning från arbete vilket i sin tur leder till bättre hälsa. Kraftigt minskade utsläpp
minskar skadliga partiklar som orsakar svåra sjukdomar och förbättrar luftkvaliteten i idag hårt belastade
miljöer som stadskärnor (ex Sundsvall, Umeå, Skellefteå med E4/motsv genom centrala delar av staden)
genom att flytta transporter till räls med el från förnyelsebara källor vilket förbättrar det allmänna
hälsotillståndet.

KOMMENTARER
Kommentar till indikatorer
EFFEKTER PÅ SIKT
Med en utvecklad järnvägsinfrastruktur kan Europas och Sveriges efterfrågan på råvaror säkras samtidigt
som stora utvecklingsmöjligheter öppnas upp i norra Sverige och Finland. Effektivare, säkrare och
billigare transporter skapar tillväxt genom tillgång till fler och nya marknader.
Snabba persontransporter mellan orter längs med korridoren skapar fler jobb och företag, och större
tillgänglighet till utbildning och arbetskraft.
Detta samtidigt som utsläppen minskar kraftigt. På så sätt bidrar den Botniska korridoren till en social
och miljömässigt hållbar utveckling regionalt och nationellt i Sverige och Europa.
En väl utbyggd kollektivtrafik kan särskilt stärka kvinnor och unga män på arbetsmarknaden genom att
utöka de lokala arbetsmarknadsregionerna kraftigt, utan krav på bilpendling
Botniska korridoren handlar om att skapa bättre transporter där fler kan nyttja järnvägen för sina
transportbehov, både person- och godstrafik. Med smidigare omlastningar och snabbare transporter
mellan orter och ut i Europa kan enbart Norrbotniabanans nybyggnad minska det årliga utsläppet av
koldioxid från transporter med 80 000 ton/år.
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Fi2015:09/2015/6

Samtliga landstings- och regionstyrelser

Indelningskommittén
Fi 2015:09

Arbetet med ny läns- och landstingsindelning

Indelningskommittén ska på regeringens uppdrag föreslå en ny länsoch landstingsindelning. Förslaget ska vara förankrat med berörda
parter, bl.a. SKL, landsting, kommunala samverkansorgan och
kommuner. Ett första möte mellan kommittén och den samrådsgrupp
som alla landsting har utsett kontaktpersoner till hölls den 21 oktober.
På mötet hölls en inledande diskussion kring arbetet. Inför detta möte
fick samrådsgruppen ett brev med frågor som kommittén önskade
synpunkter kring.
Indelningskommittén önskar nu, efter denna inledande diskussion, ha
skriftliga svar på de frågor som ställdes i brevet.
I detta hänvisades bland annat till Ansvarskommitténs (SOU 2007:10)
slutsatser och förslag. Ansvarskommittén ställde i sitt slutbetänkande
upp ett antal kriterier för en framtida regionindelning och vad en ny
region ska kunna ansvara för. Dessa kan i korthet beskrivas omfatta
folkmängd, regionsjukhus, forskningsmiljöer, sammanhållna
arbetsmarknadsregioner samt regional identitet.
•

Är dessa kriterier alltjämt relevanta?

Om kriterierna är relevanta, vilken betydelse har respektive kriterium
för en framtida regionindelning? Finns det något ytterligare kriterium
som bör läggas till? Kommittén har för avsikt att använda de kriterier
som bedöms relevanta som en utgångspunkt för arbetet, inte som
absoluta krav.
Kommittén ska även analysera om det behövs en samordnad regional
indelning för vissa statliga myndigheter och för vilka myndigheter en
sådan i så fall skulle vara relevant.
•
Vilka myndigheter är i detta sammanhang relevanta utifrån ett
landstings, regions- och kommunperspektiv?
Postadress
103 33 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 100A

Telefonväxel
08-4051000
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Vi skulle vilja ha ert svar senast den 20 december 2015, till adressen
fi.indelningskommitten@regeringskansliet.se. Svaren bör vara
förankrade med berörda kommunala samverkansorgan och
kommuner.

Indelningskommittén

Barbro Holmberg

Kopia till
samrådsgruppen
samtliga landstings- och regiondirektörer

Kent Johansson
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Svar på Indelningskommitténs frågor
Indelningskommittén ska på regeringens uppdrag föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Förslaget ska vara förankrat med berörda parter, bl.a. SKL,
landsting, kommunala samverkansorgan och kommuner. Ett första möte mellan
kommittén och den samrådsgrupp som alla landsting har utsett kontaktpersoner1 till
hölls den 21 oktober. På mötet hölls en inledande diskussion kring arbetet. Inför detta
möte fick samrådsgruppen ett brev med frågor som kommittén önskade synpunkter
kring. Indelningskommittén önskar nu, efter denna inledande diskussion, ha skriftliga
svar på de frågor som ställdes i brevet.
I detta hänvisas bland annat till Ansvarskommitténs (SOU 2007:10) slutsatser och
förslag. Ansvarskommittén ställde i sitt slutbetänkande upp ett antal kriterier för en
framtida regionindelning och vad en ny region ska kunna ansvara för. Dessa kan i
korthet beskrivas omfatta folkmängd, regionsjukhus, forskningsmiljöer, sammanhållna
arbetsmarknadsregioner samt regional identitet.

Indelningskommitténs första fråga:
Är Ansvarkommitténs kriterier alltjämt relevanta?
Indelningskommittén förtydligar frågan så här: ”Om kriterierna är relevanta, vilken
betydelse har respektive kriterium för en framtida regionindelning? Finns det något
ytterligare kriterium som bör läggas till? Kommittén har för avsikt att använda de
kriterier som bedöms relevanta som en utgångspunkt för arbetet, inte som absoluta
krav.”
Region Jämtland Härjedalens svar:
Innan frågan kan besvaras behöver Indelningskommittén bestämma sig för om det
viktigaste för en regionbildning är hälso- och sjukvården eller regionalutveckling, och
om kommande förslag måste vara lika för båda verksamhetsgrenarna.
När det gäller regionsjukvård, och hälso- och sjukvårdens forskning och
utveckling sker idag formaliserad samverkan med övriga norrlandsting i
Norrlandstingens regionförbund, NRF. NRF är ett formellt kommunalförbund med de
uppdrag som andra sjukvårdsregioner sköter i en samverkansnämnd (juridiskt inget
formellt organ), dvs regionsjukvårdsfrågor och tillhörande forskning. Norrlandstingen
skapade NRF främst som beställarförbund för regionsjukvård, både för det
Kontaktpersoner från Jämtland Härjedalen är Ann-Marie Johansson (s), Ann-Sofie Andersson (s), Eva
Hellstrand (c)
1
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gemensamma ansvaret för Norrlands universitetssjukhus, men också för avtal med
övriga universitetssjukhus. Därutöver använder norrlandstingen NRF som
samarbetsarena för även andra samarbetsbehov, t ex folkhälsofrågor, sjuktransporter,
samarbets-/effektiviseringsuppdrag inom medicinsk diagnostik, primärvård. NRF är det
organ i norrland som är ansvarig för Regionalt Cancercentrum Norr, och hela
samarbetet i utvecklingen av cancervården diskuteras och förankras politiskt i NRFs
direktion. Även forskningssamverkan har en given plats i NRF med samverkan långt
utöver enbart regionsjukvården. Forsknings- och utbildningssamverkan sker då med alla
tre universiteten i Norrland, Luleå Tekniska universitet, Umeå Universitet och
Mittuniversitetet. Ledamöter i NRFs direktion är de fyra norrlandstingens regionråd, dvs
direkt koppling till landstingens/ regionens ledning och styrning.
Starka forskningsmiljöer är viktigt för den regionala utvecklingen och regionens
kompetensförsörjning. Mittuniversitetets campus Östersund har idag världsledande
kompetens inom t ex Sport Tech Research Center med rehabiliteringsstöd och
utrustning för funktionsnedsattas behov. Ytterligare en del av centrets verksamhet
omfattar additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive
material- och processutveckling. Vid en eventuell ny läns- och landstingsindelning och
samordnad regional indelning för vissa statliga myndigheter är det av mycket stor
betydelse att de regionala universiteten, inklusive dess Campusorter, ges möjlighet att
utveckla kopplingen till den regionala kontexten. Starka utbildningsmiljöer för den
lokala och regionala kompetensförsörjningen krävs, och är av största betydelse för
regionens utveckling. Utbildningarna på bl a MIUN, UmU, NTNU i Trondheim är
viktiga för regionen.
När det gäller folkmängd beskrev Ansvarskommittén ca 1 miljon invånare per
universitetssjukhus. Idag är de fyra norrlandstingen tillsammans 880 tusen invånare, dvs
för att nå upp till kriteriet 1 miljon behöver ytterligare befolkning inkluderas t ex delar
av Gävleborg och Dalarna.
När det gäller förhållanden i norrland kan inte enbart folkmängd vara ett kriterium, även
avstånd till universitetssjukhus måste vägas in när indelningar diskuteras. Med
begreppet avstånd är det väsentliga att transformera det till tid, vilket är mer relevant än
den faktiska kilometersträckan. Bildandet av NRF skedde 2005 just mot bakgrund av
behovet av starkare samarbetsformer och större lojalitet till Norrlands
universitetssjukhus pga av mindre folkmängd men stora avstånd.
Med denna beskrivning vill Region Jämtland Härjedalen förklara att samverkan inom
hälso- och sjukvården i norrland redan har en fast samverkansform. Fördelarna med
samverkan är att i många frågor kunna effektivisera utvecklingsarbetet, t ex dela på
utvecklingsresurser. Andra fördelar är att kunna genomföra strukturförändringar
(nivåstrukturering) genom gemensamma analyser och ändå ha kvar den egna
beslutsbefogenheten i vardera landsting/region där lokala hänsyn och konsekvenser kan
vägas in.
Utifrån allt som just nu pågår kring styrning och finansiering av Sveriges
sjukvårdssystem och diskussioner om kvalitet, effektivitet och flöden förstår vi
Indelningskommitténs intresse. Alla fyra landsting/regioner i Norrland har idag
ekonomiska problem som inte låter sig lösas med skattehöjningar när många av
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kommunerna redan ligger i Sverigetopp skattemässigt. I de förslag som
Indelningskommittén kommer med måste argument för nyttan med förändringar göras
mycket tydlig, styrningsmässigt, effektivitetsmässigt och ekonomiskt. Se också ytterligare
kommentarer angående ekonomiska aspekter senare i dokumentet
Region Jämtland Härjedalen anser att en frivillig utveckling inom ramen för
samarbetet inom NRF fungera bra, och ser få fördelar med en av staten
beslutad regionindelning. Inom sjukvårdsområdet finns trots regionens
inställning förståelse för att förändring kan komma att föreslås.
Arbetsmarknadsområden är intressant men inte så lätta att hantera genom
förändringar av regionens gränser. I Region Jämtland Härjedalen är det Östersund som
är det betydelsefullaste arbetsmarknadsområdet, och Jämtlandsstråket (Östersund till
Åre) bör räknas som ett arbetsmarknadsområde. Den växande besöksnäringen kan
innebära att även Härjedalen har ”hot spots” som kommer att ha möjligheter att växa.
Dessa är dock redan idag inom region Jämtland Härjedalens nuvarande gränser.
Över länsgränsen finns en pendling mot Sundsvall och även mellan Ragunda och
Sollefteå samt Strömsund och Dorotea, samt pendling till Umeå. Denna pendling är
dock inte lika stor som pendling till Stockholm. Det arbetsmarknadsområde över
länsgränsen som har störst betydelse är Stockholm. Det är inte ovanligt med några
dagars arbete i Stockholm och arbete på hemmaplan. Kommunikationsmöjligheterna
från Östersund till Sundsvall och Östersund till Stockholm är relativt goda, medan
kommunikationsmöjligheterna till övriga Norrland är betydligt mer tidskrävande. Dock
ser regionen en bekymmersam utveckling med nedlagda nattåg och dagtåg som går via
Sundsvall, dvs utvecklingen går inte mot kortare restider.
Statistik från SCB 2013 visar:
9800 personer arbetspendlar inom Jämtlandsstråket (17% av länets arbetskraft).
Pendlingen mellan kommunerna är i övrigt mycket begränsad
Östersund har ett nettoöverskott på inpendling från länet på 3300 personer
1000 personer pendlar till Stockholm
Grannlänen:
865 till Västernorrland
277 till Västerbotten
158 till Dalarna
Regionen har också arbetspendling och verksamhets-samarbeten över gränsen mot
Norge. Östersund har närmare (26 mil eller 3,5 tim) till Trondheim än till Umeå (36 mil
eller 4,5 tim)
Näringslivsstrukturen är betydelsefull när det gäller det regionala utvecklingsansvaret.
Det regionala utvecklingsuppdraget innebär att utifrån de regionala
styrkeförutsättningarna verka för ett växande näringsliv och bredda strukturerna för att
möta de förändrade förhållandena som regionförstoring och globalisering innebär.
Det finns skillnader mellan de övriga norrlandslänen och region Jämtland Härjedalens
näringslivsstruktur. . Jämtland Härjedalen präglas av en inlandsstruktur som inte finns i
motsvarande grad i övriga norrland. Jämtland Härjedalen präglas av besöksnäring och
saknar riktigt stora arbetsgivare som Norrbottens LKAB och SSAB, Västerbottens
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Volvo lastvagnar och Boliden Minerals och Västernorrlands pappersindustri. De största
arbetsgivarna i Jämtland Härjedalen är offentlig verksamhet.
Nedanstående tabell visar storlek på arbetsställen i några län.

Statistiken bygger på sk SNI-koder och där saknas besöksnäringen. Besöksnäringen
genererar 6600 arbetstillfällen i Jämtland Härjedalen, vilket är dubbelt så mycket som
LKAB i Norrbotten
Jämtland Härjedalen har kontakter över landsgränsen mot Norge och det finns en
ömsesidig vilja att utveckla samarbetet kring näringsliv och forskning. Från Region
Jämtland Härjedalen finns också ett intresse att utveckla samarbete för hälso- och
sjukvård med Norge.
Kriteriet regional identitet är ett begrepp som behöver definieras. De flesta
länen/regionerna talar om sin särart, men det handlar främst om att skapa förståelse för
att beslut som fattas görs med kunskap om för förhållanden av betydelse för
medborgarnas vardag. Det innebär att detta kriterium kanske ska utgå och ersättas med
ett demokrati-kriterium (se mer nedan)
I region Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi (RUSen) står det: Enligt en
studie från 2012 (Innovationsindex, Reglab) uppvisar Jämtland Härjedalen en låg
förnyelseförmåga. En av grundförutsättningarna för studien är öppenhet, tolerans och
mångfald av människor kopplade till andel utlandsfödda. För att länet ska kunna
utveckla sin attraktion för boende och företagande är det viktigt att förnyelseförmågan
är hög eftersom omvärlden är i så snabb och oförutsägbar förändring. RUSen har ett
övergripande insatsområde som heter: En ökad utomnordisk inflyttning skapar rik
mångkultur, öppnar våra sinnen och ger länet global good-will.
Även inom regional utveckling är forskningsfrågorna av stor vikt. Region Jämtland
Härjedalens regionala utvecklingsstrategi har identifierat länets näringsliv har en låg
forskningsverksamhet. Det kräver speciella arbetssätt för att ge småföretagare möjlighet
att Mittuniversitetet kunskap och kompetens för näringslivsutveckling baserad på god
vetenskaplig grund – det lyckas bara med nära relationer och förståelse för lokala behov.
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När det gäller regional utveckling vill därför Region Jämtland Härjedalen
markera sin syn på att regional utveckling inte kan läggas samman i
”storregioner” utan mycket tydliga förklaringar till vilken ökad effektivitet som
kan förutses och hur demokratin kring dessa frågor ska beaktas.

Slutligen vill Region Jämtland framföra ytterligare kriterier som måste
vägas in av Indelningskommittén
– avstånd/geografi, demokrati, inomregional balans, internationell
samverkan och ekonomi

Avstånd och geografi är faktorer som också måste vägas samman med kriteriet
befolkningsmängd. Se denna jämförelse:
Län
Västra Götaland
Skåne
Jämtlands län
Västerbotten
Norrbotten
Västernorrland
Summa fyra nordligaste länen

Summa areal, km2
28 778

Antal kommuner
49

Befolkning
1 644 603

11 301

33

1 300 118

53 752
58 872
105 205
21 678
239 507

8
15
14
7
44

127 187
263 534
249 922
244 120
884 763

Enbart Jämtland Härjedalen är ensamt nästa dubbelt så stort som Västra Götaland och
fem gånger större än Skåne. De fyra nordligaste länen får tillsammans en yta som blir 10
gånger så stor som Västra Götaland och 21 gånger så stor som Skåne. Utöver storleken
har Jämtland och Härjedalen dessutom en annan boendestruktur än de andra
norrlandslänen. I Jämtland Härjedalen är befolkningen glest utspridda över hela ytan,
medan i Norr- och Västerbotten är älvdalarna de viktiga boendestråken.
De långa avstånden måste överbryggas. Transportsätt, restider, transportvägar är
avgörande för hur väl en region kan hållas samman. Utformning av kollektivtrafik och
investeringar i olika transportslag får helt andra förutsättningar i Norrland jämfört med
Västra Götaland. Transportkorridorer går oftast i nord-sydlig riktning.
Möjligheten att pendla med tåg är väldigt annorlunda i södra Sverige jämfört med
Norrland.
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Flyg är på grund av tågnätet och tidsaspekter ett mycket viktigt transportsätt för
Norrland. Tyvärr binds Norrland ihop via Arlanda, vilket innebär tidsförluster och
fördyringar och miljöpåverkan. Statligt ansvar finns idag för flyglinjen Östersund-Umeå
vilket är viktig att behålla. Statligt stöd för flyglinje Sveg – Umeå är önskvärd ur hälsooch sjukvårdsperspektivet.
När det gäller demokratifrågorna behöver de belysas noggrant vid nya
regionindelningar. Hur påverkas representativiteten av
- stora avstånd,
- glesbygd (få individer och helt andra förutsättningar än storstad)
- olika förutsättningar i olika delar av en storregion
I Region Jämtland Härjedalens (dåvarande Jämtlands läns landsting) remissvar till
Ansvarskommitténs förslag framfördes följande angående demokratifrågan:
”Kommittén har däremot inte berört de demokratiska aspekter som berör den enskilde
medborgarens möjlighet till inflytande. Det skulle ha varit bra om kommittén analyserat även
detta område för att beskriva konsekvenser och för att ge de nya regionerna stöd för att kunna
prova nya former för inflytande.
Även om Jämtlands läns landsting ser demokratiska problem ser man också att de nya regionerna
får en unik möjlighet att skapa nya demokratiska organisationer och arbetsformer.
Landstinget menar att eftersom landstinget som politisk organisation är i bakgrunden i
förhållande till den statliga och den kommunala politiska organisationen är det mindre lyckat att
göra vägen mellan medborgarna och de förtroendevalda än längre. Oavsett vilken framtida
demokratisk organisation som en regionkommun väljer så finns det risk för att antalet
förtroendevalda i regionfullmäktige blir färre än idag räknat per invånare. Det kommer alltså att
bli fysiskt längre mellan väljarna och de valda samt mellan väljarna och sammanträdeslokalerna
och därmed väljarnas möjlighet att närvara vid mötena.
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Minskande antal förtroendevalda är en process som pågått under många år. Nationella
utredningar har uppmärksammat detta som ett demokratiproblem och starkt talat för en ökning
av antalet förtroendevalda. Från Jämtlands läns landsting vill understryka detta och menar att ett
nationellt ansvar vill till för att hindra ytterligare minskning och att stimulera till ökat antal
förtroendevalda.
Kostnaden för demokratin kommer också att öka i de geografiskt stora regionerna där restiden i
stort sett omöjliggör fram- och återresa under samma dag.”

Region Jämtland Härjedalen vidhåller åsikterna från 2007 även om utveckling av
websända möten i viss utsträckning gör att medborgare kan avlyssna fullmäktigemöten,
men det är inte detsamma som att kunna närvara vid mötet och samtala med ledamöter.
Den lokala demokratins påverkan inom hälso- och sjukvården är alltmer otydlig
eftersom staten styr med allt fler nationella riktlinjer, lagar, regler, författningar mm.
Men för regional utveckling är den lokala demokratin desto viktigare som ledare av
regionens utveckling.
Det är viktigt att det vid en ny regionindelning skapas en inomregional balans, så att
utbudspunkterna för välfärden säkerställs. På så vis kan regionerna decentralisera,
demokratisera och samtidigt ta hem skalfördelarna och öka den gemensamma slagkraften. Tankar kring former för inomregional balans bör framgå av statens beslut, tex bör
indelningskommittén säga något om spridning av funktioner inom en region, dvs allt får
inte läggas enbart i en residensstad.
Region Jämtland Härjedalen ser samarbete och arbetstillfällen i Tröndelag som ett
viktigt utvecklingsområde för regionen som ännu inte fått den omfattning som det finns
möjligheter och behov av. Samarbete över gränsen mot Norge måste vägas in när
Indelningskommittén analyserar regioners samhörigheter.
Region Jämtland Härjedalen har svårt att se att en större region löser problemen med
välfärdens finansiering. Det blir inte lägre kostnader för vaken hälso- och sjukvård
eller kollektivtrafik i ett glest befolkat område med demografiska utmaningar som
Jämtland Härjedalen. De fyra norrlandstingen sammanlagt har ett beräknat underskott
på nästan 1 miljard kronor innevarande år.
Skattekraften i de olika landstingen/länen (Källa SCB)
Befolkning

Skattekraft *)
tusen kr/inv
190,3

Västra Götaland

1 644 603

186,9

Skåne

1 300 118

176,2

127 187
263 534
249 922
244 120
884 763

170,6
180,0
191,0
183,7

Län
Riket

Jämtlands län
Västerbotten
Norrbotten
Västernorrland
Summa fyra nordligaste länen

*) Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer.
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Skattekraften i Jämtlands län är mycket låg, samtidigt som länet har få invånare. Tre av
norrlandslänen har lägre skattekraft än riket medan Norrbotten har högre skattekraft än
riket. Vilken effekt sammanslagning av landsting med så olika skattekraft och med olika
starka enskilda ekonomiska lägen behöver Indelningskommittén beskriva.
När finansieringen analyseras bör också befolkningsmängden beaktas. Räcker det med
880 tusen invånare för att skapa ekonomiskt underlag ?
I region Jämtland Härjedalen är finansieringen av hälso- och sjukvård och regional
utveckling ett stort bekymmer, men regionen ser inte att storregioner automatiskt ska
lösa det problemet. Indelningskommittén måste analysera vad som krävs för att en
reform ska få positiv effekt på finansieringen av välfärden. Det kan inkludera särskilda
satsningar, särskilda stöd eller förändringar i dagens skatteutjämningssystem.

Indelningskommitténs andra fråga:
Vilka myndigheter är i detta sammanhang relevanta utifrån ett
landstings, regions- och kommunperspektiv?
Indelningskommittén förtydligar frågan så här: ”Kommittén ska även analysera om det
behövs en samordnad regional indelning för vissa statliga myndigheter och för vilka
myndigheter en sådan i så fall skulle vara relevant. ”
Region Jämtland Härjedalens uppfattning är att de myndigheter som i sin verksamhet
interagerar med omgivande samhälle har betydelse i sammanhanget. T.ex.
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Trafikverket, Tillväxtverket, Statens
service center. Det är viktigt att beakta att denna typ av myndigheter kan omfatta flera
regioner men inte gå tvärs igenom en region.
Regionen har ett nära samarbete med flera myndigheter i Trygghetens Hus och i
Myndighetssamverkan – där finns Regionens sjukvårdsrådgivning och ambulansstation,
Polisen, Tullverket, Länsstyrelsen, Åklagarmyndigheten, SOSAlarm, Svenska Kyrkan
och Kriminalvården. Detta samarbete försvåras av att alla de statliga myndigheterna har
olika regionala indelningar, men det binds samman av gemensamma lokaler och ett nära
samarbete som förstärks av lokal närvaro från ledningarna i de olika organisationerna.
Inom regionalutveckling finns samverkan med både regionalt representerade
myndigheter, polis och länsstyrelse, men också nationella myndigheter utan regional
representation såsom Boverket, Tillväxtanalys, Naturvårdsverket,
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Högskoleverket, Skolverket, Kulturrådet m fl.
Kommunerna har många kontakter med Länsstyrelsen tex stöd inom miljö- och
hälsoskydd, kompetens för åtgärdsarbete för bättre vattenkvalitet, fiskeplanering,
utveckling av turistfisket, vattenprovtagning, kalkning mm. Andra frågor där
länsstyrelsen påverkar kommunerna är förvärvstillstånden av jordbruksfastigheter,
handläggning av EU-Stöd och djurskydd. Om länsstyrelsen ska kunna ge kommunerna
ett trovärdigt och bra stöd så är kännedom om lokala och regionala förhållanden mycket

8(9)

189
Ingela Jönsson
Planerings- och beställarstaben

viktigt. Det finns även regionala skillnader som t.ex. materialtäkter som skiljer sig åt
mellan Jämtlands län och andra län, d.v.s. geologiska skillnader som kräver lokal
kännedom.
Länsstyrelsen Jämtlands län har utvecklat en special- och specialistkompetens avseende
fjäll, rennäring, turism och glesbygd och dess inverkan på nationella intressen såsom
utbyggnad av infrastruktur, vindbruk, vattenbruk, vattenkraft, kraftverksdammar. De
särdrag som länets utformning har som kräver ett nära samarbete mellan samebyar och
myndigheter är viktiga för länets näringslivs- och turism-utveckling.
Lokalkännedomens betydelse för kommunernas ska förstås mot bakgrund av en
geografi med 53 700 kvadratkilometer (norr-söder 45 mil eller mer än 5 tim, öst-väst 24
mil eller 3 tim)
Östersund 2015-xx-xx

Ann-Marie Johansson
Ordförande Regionstyrelsen
Region Jämtland Härjedalen
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E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se
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Beslutsprotokoll 2015 - Regionala utvecklingsnämnden och arbetsutskottet (pågående ärenden)
Ärende
Valärenden 2015
(RUN/171/2015)
Anmälan av delegationsbeslut
2015 (RUN/2/2015)
Anmälan av inkomna
handlingar (RUN/3/2015)
Förläggning av regionala
utvecklingsnämndens
sammanträden under
mandatperioden
Överföring av Länstrafiken
AB till regional utveckling
inom Region Jämtland
Härjedalen (RUN/166/2015)

Beslutsdatum

Offentliga sammanträden i
regionala utvecklingsnämnden
(RUN/217/2015)
Arbetspendling ÖstersundBräcke (RUN/364/2015)

2015-02-03

Beslut

Åtgärder
Avslutas vid årsskiftet
Avslutas vid årsskiftet
Avslutas vid årsskiftet

2015-01-19 (AU)

Regionala utvecklingsnämnden ska besöka varje kommun i länet minst en gång
under mandatperioden.

Uppföljning – en plan för
detta bör göras

2015-02-03 (RUN)
2015-04-14--15 (RF)
2015-05-19 (AU)

RF 14-15/4: Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Det krävs en korrekt och fullständig analys dels av ekonomiska konsekvenser
av förändring och dels av konsekvenser för bolagets verksamhet och funktion.
Frågan bör hanteras i det gemensamma arbetet med ekonomin.”
AU 19/5: Arbetsutskottet utses till styrgrupp i analysarbetet/utredningen.
Nämndens offentliga sammanträden ska utvärderas senast september
2015.

Pågående

2. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att aktivt bevaka tiderna i
kommande tågplan för att kunna ha en fungerande arbetspendling, både till
och från Östersund

Uppföljning

2015-03-03

Uppföljning – december
2015
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Ärende
Remiss Revidering av
långsiktig utvecklingsplan,
område miljö
(RUN/473/2015)

Beslutsdatum
2014-04-16
2015-05-21 (UHO)

Uppföljning av
folkhögskolorna Birka och
Bäckedal (RUN/591/2015)

2015-04-16

Beslut
RUN:
2. Planen omfattar dock primärt Region Jämtland Härjedalens egna
verksamheter och anställda varför nämnden ser behov att se ta fram en
plan även för regionens arbete inom miljöområdet ur ett regionalt
perspektiv och med de länsövergripande miljömålen som grund.
3. Utskottet för hållbar omställning får i uppdrag att ta fram en plan i
enlighet med punkt 2. Ärendet återrapporteras till nämnden den 15
december.
UHO:
Utskottet uppdrar till tjänstemannaorganisationen att utarbeta ett förslag på
tillägg till LUP Miljö. Färdigt förslag återrapporteras till RUN senast 15 dec
2015
Ledningsorganisation:
En gemensam ledningsgrupp för Birka och Bäckedals folkhögskolor bildas där
skolornas rektorer samt chef för område kompetens och utbildning ingår.
Gruppen som leds av områdeschef för Kompetens och utbildning inom Region
Jämtland Härjedalen har att hantera skolornas strategiska utvecklingsfrågor med
koppling till Regionala utvecklingsstrategin och samverkan mellan skolorna och
andra externa aktörer. Till ledningsgruppen kan också vid behov rektor vid
Åredalens folkhögskola inbjudas att delta.
Samverkan:
Det uppdras till ledningsgruppen och skolornas rektorer att utveckla samarbetet
mellan skolorna vad avser marknadsföring av utbildningar, administration, IT,
fastighetsfrågor och övrigt där samverkan ger mervärden. Gemensam
referensgrupp bildas också tillsammans med lärcentra i länet kring frågor som
rör utveckling och utbud av vuxnas lärande i regionen.
Ekonomi:
Bäckedals folkhögskola får från och med 2015 en ökad tilldelning av
deltagarveckor vilket får konsekvenser för skolornas budget. När hyresbidraget
tas bort ur budgeten visar det sig att från och med 2015 är det regionala bidraget
ungefär det samma för båda skolorna. Det regionala bidraget för 2015 är Birka

Åtgärder
Uppföljning - december
2015

Uppföljning – december
2015
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Ärende

Beslutsdatum

Regional biblioteksplan, 20162018 (RUN/686/2015)
Metod för minskning av
koldioxidutsläpp för resor
(RUN/472/2015)

2015-05-05
2015-10-13
2015-05-05
2015-05-26--27 (RS)
2015-09-28 (RSR)

Utredning om förutsättningar
att bli kulturfristad för
författare m.fl. som lever
under hot i sina hemländer
(RUN/824/2015)
Bussgods
Jämtland/Härjedalen
(RUN/864/2015)

2015-05-19 (AU)

Val av representanter till
styrgrupp i projekt: "Egen
regi – ett alternativ för
Länstrafiken i Jämtlands län
AB" (RUN/1053/2015)

2015-05-19

2015-05-19 (AU)

Beslut
10 608 000 och Bäckedal 7 284 000.
Det regionala bidragets fördelning bör synliggöras. Detta kan ske genom att
bidraget delas upp i tre delar: En hyresdel, en fast del och en rörlig del för
politisk prioritering.
Det uppdras till förvaltningschef att utreda hur en sådan fördelningsmodell ska
se ut.

RS:
Frågan lyfts till Regionens samverkansråd för att undersöka intresset bland
kommunerna i länet av CERO-analys och diskutera möjligheter till finansiering.
RSR:
1. Kontakt tas med varje kommun för att undersöka intresset
2. Ett förslag på projektansökan tas fram
3. Förslaget presenteras vid nästa möte den 30 november 2015.
Regionala utvecklingsnämnden har fått i uppdrag att utreda frågan. Ingrid
Printz, områdeschef länskulturen, har fått i uppdrag att utreda. Det pågår en
diskussion tillsammans med Östersunds kommun om en gemensam utredning
mellan kommunen och Region Jämtland Härjedalen kan genomföras.
AU:
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att ge Centrum för diagnostik, teknik
och service i uppdrag att tillsammans med Länstrafikens bussgodsverksamhet
genomföra samordning av godstransporter i länet.
Robert Uitto (S), Jörgen Blom (V) och Eva Hellstrand (C) utses till
representanter i styrgruppen för projekt: "Egen regi – ett alternativ för
Länstrafiken i Jämtlands län AB”.

Åtgärder

Pågående - ute på remiss,
åter RUN i januari
Pågående - hanteras av
RSR, åter dit 30 november

Pågående - gemensam
utredning pågår

Pågående - ärendet
överlämnat till RS
(RS/1002/2015).
Påminnelse skickad 4/11.
Pågående - ska nya
representanter väljas efter
nybildandet av AU?
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Ärende
Inbjudan till Forum för hållbar
regional tillväxt och
attraktionskraft 27 maj
(RUN/921/2015)
Trafikförsörjningsprogram
2016-2020 (RUN/1082/2015)

Beslutsdatum
2015-05-19 (AU)

Initiativärende från Eva
Hellstrand (C) om SJ:s nattåg
(RUN/1175/2015)

2015-09-01
2015-10-05 (AU)

AU:

Motion från Susanné Wallner
(M) och Mona-Lisa Norrman
(V) om Arena Region
Jämtland Härjedalen
(RUN/933/2015)

2015-09-01
2015-10-21 (RF)

RF:
Motionen bifalls

VM-arrangemangen 2019
(RUN/1320/2015)
Revisorernas uppföljning av
nämndens verksamhet
(RUN/1279/2015)
Information om
verksamhetsplan 2016 Förvaltningschef regional
utveckling (RUN/1230/2015)
Långsiktig utvecklingsplan för
minskade sjukskrivningar -

Beslut
AU:
Robert Uitto (S) och Eva Hellstrand (C) nomineras till ledamöter till Forum för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

2015-08-18 (AU)

1. Se över möjligheten att kombinera initiativärendet med ärendet
”Åtgärder för att minska koldioxidutsläpp för resor (CERO-analys)”
som lyfts i regionens samverkansråd.
2. Ärendet återkommer till arbetsutskottet den 23 oktober 2015.

Åtgärder
Uppföljning - är detta
något som ska väljas om
med avseende på ny pol.
org?
Pågående – UIK ?, AU
1/12-15, RUN 15/12-15,
RS 18-19/1-16, RF 910/2-16
Pågående – RSR 30/11,
AU 1/12

Pågående – Uppdrag från
RF. AU 1/12.

Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna och
intresset för ett "regionalt Almedalen".

2015-10-13

2015-10-13

2015-10-13

Pågående – nästa RUN
13/11
Pågående – RUN 13/11
(antagande av skriftligt svar
till revisorerna)
Pågående – är VP fastställd
av förvaltningschef?

Pågående – tas i RF 2425/11
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Ärende
remissversion
(RUN/1173/2015)
Uppsiktsskyldighet över
verksamhet som drivs i
företag (RUN/1129/2015)

Beslutsdatum

2015-10-13

Pågående – alla bolag klart
utom AB Transitio, tas på
RUN 13/11

Aktieägaravtal och
bolagsordning för Mid Sweden
Science Park AB
(RUN/1238/2015)
Aktieägaravtal för Naboer AB
(RUN/1253/2015)
Varumärkespolicy för Region
Jämtland Härjedalen remissversion
(RUN/1229/2015)
Fråga om undantag från
modervarumärkesstrategin
(Estrad Norr)
(RUN/1242/2015)
Sponsringspolicy för Region
Jämtland Härjedalen
(RUN/1155/2015)
Regler för spridning av
information samt
fotografering och inspelning i
Region Jämtland Härjedalens
lokaler - remissversion
(RUN/1228/2015)

2015-10-13

Pågående – tas i RF 2425/11

2015-10-13

Pågående – tas i RF 2425/11
Pågående – tas i RF 2425/11

2015-10-13

Beslut

Åtgärder

2015-10-13

Pågående – tas i RS 3-4/11

2015-10-13

Pågående – tas i RF ?

2015-10-13

Pågående – tas i RF ?
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Ärende
Försöksverksamhet
Fjärrundervisning
(RUN/1227/2015)

Beslutsdatum
2015-10-13

Beslut
RUN:
Region Jämtland Härjedalen ansöker hos utbildningsdepartementet och
Skolverket att få bilda en försöksverksamhet med fjärrundervisning på
entreprenad mellan kommunerna i Jämtland Härjedalen.

Åtgärder
Pågående – uppföljning av
hur det går? AU 12/1-16.

Fossilfri kollektivtrafik
(RUN/1239/2015)

2015-10-13

RUN:
1. Länstrafiken får i uppdrag att förhandla med Centrala Buss om villkor
för byte till HVO100 med start under 2016
2. Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) får i uppdrag att redovisa
hur ett byte till HVO100 påskyndar måluppfyllelsen gällande fossila
CO2-utsläpp jämfört med nuvarande långsiktiga bränsleplan
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att föreslå hur merkostnaden för
bränslebytet kan finansieras inom nämndens budget och/eller med
extern finansiering
4. Intentionen är att undersöka möjligheten till att skynda på
måluppfyllelsen gällande reduktion av CO2-utsläpp från
kollektivtrafiken

Pågående – uppföljning
när? AU 1/12-15

Motion från Elin Lemon (C)
om att inrätta ett miljöpris i
Region Jämtland Härjedalen
(RUN/1002/2015)
Styrgrupp för Energikontoret
(RUN/1254/2015)

2015-10-13

2015-10-13

Pågående – tas i RF 2425/11

RUN:
Tillsätta utskottet för hållbar omställning till Energikontorets styrgrupp.

Pågående – omval p.g.a. ny
pol. org. AU 1/12, RUN
15/12.
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Stab för regional utveckling
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Beslutsprotokoll 2015 - Regionala utvecklingsnämnden och arbetsutskottet (avslutade ärenden)
Ärende
Sammanträdesdagar 2015
(RUN/4/2015)
Inrättande av utskott inom
regionala utvecklingsnämnden
(RUN/5/2015)

Beslutsdatum
2015-01-13

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-01-13

Klart

Delegationsbestämmelser för
regional utvecklingsnämnd
(RUN/6/2015)
Verksamhetsplan och budget
2015-2017 för regionala
utvecklingsnämnden
(RUN/7/2015)
Handläggning av företagsstöd
(RUN/8/2015)
Strategi för ökad inflyttning
och förbättrad integration
2014-2020 (RUN/9/2015)

2015-01-13
2015-03-03 (rev)
2015-10-21 (rev)
2015-01-13

Klart

2015-01-13
2015-03-03 (rev)
2015-01-13
2015-02-11 (RF)

Klart

Klart

Klart
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Ärende
Initiativärende om förslag om
projekt att inventera och
kartlägga regionens resurser
som underlag för
landsbygdsutveckling
(RUN/190/2015)
Återrapportering av
budgetåret 2014 för…
(RUN/284/2015)
Uppdrag till interna regionala
kulturverksamheter 2015
(RUN/174/2015)
Minskning av statliga bidrag
2015 till regionala
kulturverksamheter
(RUN/298/2015)
Uppdragsavtal, bolagsordning
och ägardirektiv för
Länstrafiken i Jämtlands län
AB (RUN/204/2015)
Medfinansiering av projekt till
EU:s regionala strukturfond
våren 2015 (RUN/233/2015)

Beslutsdatum
2015-06-02

Beslutsordning för
handläggning av företagsstöd
(RUN/305/2015)

2015-03-03

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-02-17 (AU)

Klart

2015-02-03

Klart

2015-02-03

Klart

2015-02-03

Klart

2015-02-03 (RUN)
2015-03-05 (AU)

Regionala utvecklingsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att fatta beslut om
medfinansiering av projekt som ska lämnas in till Tillväxtverket för beslut om
stöd från första utlysningen från EU:s regionala strukturfonder 2015.

Klart

Klart

203
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Ärende
Remiss - Regional strategi för
alkohol, narkotika dopnings
och tobaksarbetet i Jämtlands
län 2015-2020.
(RUN/306/2015)
Planerade projekt EUs
socialfond (RUN/365/2015)

Beslutsdatum
2015-04-16

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-02-17 (AU)

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott tillstyrker projektinitiativen och
uppdrar till förvaltningschef för regional utveckling att fullfölja påbörjat
planeringsarbete till genomförande av ansökning om medel för projekten från
EUs sociala fond.

Klart

Namn på områden inom
regionala
utvecklingsnämndens
förvaltning (RUN/10/2015)
Rapportering från utvärdering
folkhögskolorna
Finansiering av projekt för
bredbandssamordning
(RUN/213/2015)
Ägarskap av Norrtåg AB
(RUN/307/2015)
Justering av Norrlandsresans
taxa (RUN/219/2015)
Beslut om allmän trafikplikt,
tätortstrafiken Östersund
(RUN/214/2015)
Ändrade stadgar för den
ideella föreningen
Mittnordenkommittén
(RUN/333/2015)

2015-02-17 (AU)

Klart

2015-02-17 (AU)

Klart

2015-03-03

Klart

2015-03-03
2015-04-14--15 (RF)
2015-03-03
2015-04-14--15 (RF)
2015-03-03

Klart

2015-03-03

Klart

Klart
Klart
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Ärende
Remiss – PTS föreskrifter om
statligt stöd till tillhandahållare
av grundläggande betaltjänster
(RUN/460/2015)
Kallelse till bolagsstämma i
Vattenbrukscentrum Norr AB
(RUN/452/2015)
Parter och myndigheter som
ska ingå i styrkommittéer för
vissa territoriella
samarbetsprogram 2014-2020
(RUN/488/2015)

Beslutsdatum
2015-03-03

Villkor m mför budgetåret
2015för…
(RUN/187/2015)
Remiss gällande föreskrifter
om stöd från de regionala
strukturfondsprogrammen
och det nationella
regionalfondsprogrammet
inom målet Investering för
tillväxt och sysselsättning
(RUN/ 543/ 2015)
KallelsetillJämtland
HärjedalenTurisms
årsstämma 30 mars 2015
(RUN/ 593/ 2015)

2015-03-27 (AU)

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-03-03

Klart

2015-03-03

Klart

Arbetsutskottet antar " Återrapportering integration och mångfaldsperspektiv
i tillväxtarbetet, 2015-03-15".

Klart

2015-03-27 (AU)

Klart

2015-03-27 (AU)

Klart
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Ärende
Kallelse till årsmöte i
Intresseföreningen för
Norrtåg AB (RUN/ 547/
2015)
Förfrågan om att nominera
ledamöter till subkommitten
för EUs territoriella
samarbetsprogram för
Östersjöregi onen, 2014-2020
(RUN/ 546/ 2015)
Medborgarförslag från Örjan
Andersson om införande av
anropsstyrd kollektivtrafik
(RUN/348/2015)

Beslutsdatum
2015-03-27 (AU)

Norrlandsresan Gemensamma taxor och
produkter (RUN/606/2015)
Skrivelse från Region Jämtland
Härjedalens pensionärsråd
angående tillgänglighet för
rullatorer vid busstransporter i
länet (RUN/449/2015)
Finansiering av ny bro efter
väg 796 över Indalsälven vid
Lit (RUN/626/2015)
Remiss: Planera för effekt! Slutbetänkande från
Samordningsrådet för smarta
elnät (RUN/351/2015)

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-03-27

Klart

2015-04-16
2015-06-16--17 (RF)

Klart

2015-04-16
2015-06-16--17 (RF)

Klart

2015-04-16

Klart

2015-04-16

Klart

2015-04-16

Klart
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Ärende
Remiss: Klimatråd för
Jämtlands län
(RUN/440/2015)
Ansökan om medel för
fortsatt arbete med de
kommunala/regionala
prioriteringarna inom området
demografi och inflyttning
(RUN/611/2015)
Nominering av
styrelseledamöter i Stiftelsen
Norrlandsfonden
(RUN/564/2015)
Region Jämtland Härjedalens
Kulturpris till PetersonBergers minne 2015
(RUN/689/2015)
Region Jämtland Härjedalens
Kulturstipendium till Peterson
Bergers minne 2015
(RUN/690/2015)
Region Jämtland Härjedalens
Samiska stipendium 2015
(RUN/691/2015)
Regional plan 2015-2020
klimat och energi SörTröndelag (RUN/668/2015)

Beslutsdatum
2015-04-16

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-04-16

Klart

2015-04-16

Klart

2015-05-05
2015-06-16--17 (RF)

Klart

2015-05-05
2015-06-16--17 (RF)

Klart

2015-05-05
2015-06-16--17 (RF)

Klart

2015-05-05

Klart
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Ärende
Samråd Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, Härjedalens
kommun
Medel för drivande av
Regionalt serviceprogram,
Jämtlands län
(RUN/822/2015)
Delårsbokslut april 2015
(RUN/775/2015)
Årsstämma i Länstrafiken i
Jämtlands län AB
(RUN/828/2015)
Årsstämma för Naboer AB
2015 (RUN/849/2015)
Mid Sweden Science Park
(RUN/946/2015)
Sammanträdestider för 2016
(RUN/869/2015)
Kallelse till AB Transitios
årsstämma 2015
(RUN/835/2015)
Regionala
utvecklingsnämndens
verksamhetsplan 2016
(RUN/874/2015)
Ansökan om ekonomiskt stöd
till Wilhelm Peterson-Berger
Stiftelsen (RUN/167/2015)

Beslutsdatum
2015-05-05

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-05-05

Klart

2015-05-05

Klart

2015-05-05

Klart

2015-05-05

Klart

2015-05-05
2015-06-02
2015-05-19 (AU)
2015-06-02 (RUN)
2015-05-19

Klart

2015-06-02
2015-06-18 (AU)
2015-10-13

Klart

2+15-06-02

Klart

Klart
Klart
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Ärende
Arbetsordning för Kultur Z
(RUN/887/2015)
Remiss Regional kulturplan
för Västerbottens län 20162019 (RUN/863/2015)
Handlingsplan 2015 för
regionalt serviceprogram
2014-2015 (RUN/480/2015)
Samråd av kommuntäckande
översiktsplan för Åre kommun
(RUN/827/2015)
Remiss - Strategiska satsningar
för ökad tillväxt,
Östersunds kommun
(RUN/888/2015)
Förlängning av avtal med
Torsta AB (RUN/920/2015)
Sammanträdestider
för 2016 (RUN/869/2015)
Information om förfarandet
vid anställning av skådespelare
på teaterdelen av Estrad Norr
(RUN/1011/2015)
Regional överenskommelse för
mottagning, etablering och
integration (RUN/1118/2015)
Avveckling av Europa Direktkontoret (RUN/1159/2015)

Beslutsdatum
2015-06-02

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-06-02

Klart

2015-06-02

Klart

2015-06-02

Klart

2015-06-02

Klart

2015-06-02
2015-08-18 (AU)
2015-05-19 (AU)
2015-06-02 (RUN)
2015-06-18 (AU)

Klart

2015-09-01

Klart

2015-09-01

Klart

Klart
Klart
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Ärende
Länsgemensam E-plattform
för Jämtlands län - Regional
Digital Agenda
(RUN/291/2015)
Klimatråd Jämtlands län
(RUN/1130/2015)
Bolagets framtid - Projekt
Egen Regi. Förlängning av tid
för svar på återremiss om
Länstrafikens organisation
(RUN/1053/2015)
Remiss Nasjonal
Transportplan 2018-2029.
Lufthavnstruktur - Avinors
inspill (RUN/1092/2015)
Förändringar i fördelning av
de regionalpolitiska medlen
mellan företags- och
projektstödet samt inlämnande
av en strukturfondsansökan
(RUN/1121/2015)
Remiss Betänkandet En
fondstruktur för innovation
och tillväxt (SOU 2015:64)
(RUN/1046/2015)
Delårsbokslut augusti 2015
(RUN/776/2015)
Sommarhagens framtid
(RUN/394/2015)

Beslutsdatum
2015-09-01

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-09-01

Klart

2015-09-01

Klart

2015-09-01

Klart

2015-09-01

Klart

2015-09-01

Klart

2015-09-01

Klart

2015-10-05 (AU)

Klart
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Ärende
Remiss: Delbetänkande från
Sverigeförhandlingen – Ett
författningsförslag om
värdeåterföring (SOU
2015:60). Flyttat från
RS/1200/2015
(RUN/1071/2015)
Ansökan om statsanslag kultur
2016 inom ramen
för kultursamverkansmodellen
(RUN/1190/2015)
Fördelning av regionala och
statliga bidrag inom
samverkansmodellen 2016
(RUN/1200/2015)
Revidering av "Regional
handlingsplan för Europeiska
socialfonden 2014-2020 i
Mellersta Norrland"
(RUN/1211/2015)
Skrivelse till Regionala
utvecklingsnämnden för
Region Jämtland Härjedalen
gällande de ekonomiska
förutsättningarna för
folkhögskolorna
(RUN/1132/2015)
Förfrågan angående
verksamhetsbidrag från
Samernas Utbildningscentrum
(RUN/830/2015)

Beslutsdatum
2015-10-05 (AU)

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-10-13

Klart

2015-10-13

Klart

2015-10-13

Klart

2015-10-13

Klart

2015-10-13

Klart

211
11(11)

Ärende
Budget och trafikutbud 2016
för Länstrafiken i Jämtlands
län AB och Norrtåg AB
(RUN/1212/2015)
Betänkande: En ny regional
planering – ökad samordning
och bättre bostadsförsörjning
(SOU 2015:59)
(RUN/1088/2015)

Beslutsdatum
2015-10-13

2015-10-13

Beslut

Åtgärder
Klart

Klart

212
1(7)

Stab för regional utveckling
Helena Wiktorsson
Tfn: 063-14 66 30
E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se

2015-11-10

154301

Beslutsprotokoll 2015 - Regionala utvecklingsnämnden och arbetsutskottet (avslutade
medfinansieringsärenden)
Ärende
Beslutsdatum
Ansökan om medfinansiering
2015-03-05 (AU)
av projekt
"Etableringsfrämjande
samverkan i regionen Jämtland
Härjedalen" (RUN/563/2015)
Ansökan om medfinansiering
2015-03-05 (AU)
av projekt Zerooil - med biooil
(RUN/168/2015)

Beslut

Åtgärder
Klart

Klart

Ansökan om medfinansiering
till projekt SNÖTÅGET
(RUN/325/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
till projekt Leader Sjö, Skog
och Fjäll (RUN/326/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
till projekt Lokalt ledd
utveckling Leader 3sam
(RUN/321/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

213
2(7)

Ärende
Leader Mittland Plus
(RUN/318/2015)

Beslutsdatum
2015-03-05 (AU)

Beslut

Åtgärder
Klart

Ansökan om medfinansiering
för projektet Interregional
Innovation 2015-2018
(RUN/343/2015)
Ansökan om medfinansiering
av projekt "Connect North
Businesses with Capital CNBC" (RUN/142/2015)
Ansökan om medfinansiering
för projektet The Power
Region: Datacenterprojekt
2015-18 (RUN/345/2015)
Ansökan om medfinansiering
för projektet Hållbar
turismutveckling i Tjallingen
(RUN/342/2015)
Ansökan om medfinansiering
för projektet Industrilyftet
Jämtland Härjedalen
(RUN/341/2015)
Ansökan om medfinansiering
till projektet Turism 2030
(RUN/337/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

214
3(7)

Ärende
Ansökan om medfinansiering
till projektet
Kompetenskontraktet över två
län - Samverkan mellan
Mittuniversitetet och
arbetsgivare (RUN/336/2015)
Ansökan om medfinansiering
till projektet Nordic Ski Arena
2015-2017 (RUN/334/2015)

Beslutsdatum
2015-03-05 (AU)

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
av projektet Creative City of
Gastronomy
(RUN/331/2015)
Ansökan om medfinansiering
till projektet
Mikrofondsfinansiering och
affärsutveckling i den sociala
ekonomins företag
(RUN/330/2015)
Ansökan om medfinansiering
till projekt Lopme Lante
(RUN/328/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
till projekt Konstupplevelser i
världsklass - infrastruktur för
tillväxt (RUN/322/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

215
4(7)

Ärende
Ansökan om medfinansiering
av projekt Lofsdalen
Masterplan 2.0
(RUN/319/2015)
Ansökan om medfinansiering
av projekt Informationsteknisk
infrastruktur till nytta för
näringsliv och samhälle
(RUN/317/2015)
Ansökan om medfinansiering
av projekt "Saminvest Mitt AB
Fond 2" (RUN/143/2015)

Beslutsdatum
2015-03-05 (AU)

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
för projektet INTILL
(Innovativ turism i Lappland)
(RUN/308/2015)
Ansökan om medfinansiering
av projekt Sydsamiska
Kulturrum (RUN/320/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
till projektet Nordic Biolink
(RUN/329/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
till projekt Döda Fallet - en
tidlös historia
(RUN/324/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

216
5(7)

Ärende
Ansökan om medfinansiering
av projekt "Konstgödning
Energi" (RUN/128/2915)

Beslutsdatum
2015-03-05 (AU)

Beslut

Åtgärder
Klart

Ansökan om medfinansiering
av projekt "Mikrofond Inland
- Ägarkapitial och garantier för
social ekonomi och lokal
utveckling" (RUN/130/2015)
Ansökan om medfinansiering
av projekt "Skansen
Klintaberg" (RUN/140/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
av projekt "Skördefest 2015"
(RUN/31/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
till projekt Tillväxttrappan
SME – Mitt (RUN/327/2015)

2015-03-05 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
till projekt Uppbyggnad och
genomförande av VM 2019 i
skidskytte Östersund och
Regionen Jämtland Härjedalen
(RUN/802/2015)
Ansökan om medfinansiering
till projektet
Vindkraftcentrum.se
(RUN/560/2015)

2015-05-05 (RUN)

Klart

2015-06-02 (RUN)

Klart

217
6(7)

Ärende
Ansökan om regionalt
investeringsstöd - Hovde
Linbana Vemdalsskalet AB
(RUN/797/2015)
Ansökan om medfinansiering
av projekt "Inflyttarprojektet
Storsjöyran" (RUN/79/2015)

Beslutsdatum
2015-06-02 (RUN)

Beslut

Åtgärder
Klart

2015-06-18 (AU)

Klart

Ansökan om medfinansiering
för projektet SKARPonlineen webbaserad
innovationsplattform
(RUN/346/2015)
Ansökan om medfinansiering
till projekt Årefjällsloppet
2016-2018. (RUN/848/2015)

2015-06-18 (AU)

Klart

2015-09-01 (RUN)

Klart

Ansökan om medfinansiering
till projekt Tillväxttrappan
SME Region Mitt
(RUN/994/2015)
Ansökan om medfinansiering
till projekt "Funktionella
Mittstråket" (RUN/993/2015)

2015-09-01 (RUN)

Klart

2015-09-01 (RUN)

Klart

Avslagna projektansökningar
(RUN/1124/2015)

2015-09-01 (RUN)

Klart

218
7(7)

Ärende
Ansökan om medfinansiering
till projekt Förstudie VMregionen 2019
(RUN/1231/2015)

Beslutsdatum
2015-10-13 (RUN)

Beslut

Åtgärder
Klart

