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Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 

Delegeringsbeslut 
 
Datum  
2018-01-30 § 3 

 
Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

 
Ärendegrupp 2. Besluta på nämndens vägnar i ärende som är så 

brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas 
 

Delegat Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman 
 

Föredragande Egen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Remissyttrande – Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Norrbottens län 2018-2030 
Dnr 8/2018 
 

Kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har skickat ut 
Regionalt Trafikförsöfjningsprogram i Norrbottens län 2018-2030 med tillhörande bilagor på 
remiss. 
 
Samordnare Erika Resin har upprättat förslag till remissyttrande. 
 
 

 

Beslut 
 

1. Bifogat remissyttrande skickas till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. 
 

 

Beslutsfattare 

 
 
Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 
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 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-01-11 1 (4) 
Árviesjávrien kommuvdna 

 
Handläggare 
Erika Resin 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Norrbotten 
 
info@rkmbd.se 

Direktval 
0960-15565 

Remissyttrande  - Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Norrbottens län 
2018-2030 
 
Bakgrund 
I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) ansvarar för den regionala 
kollektivtrafiken i länet. Med regional kollektivtrafik avses kollektivtrafik inom ett 
län eller trafik som sträcker sig över flera län. Detta med syfte att tillgodose 
resenärens behov av resor, vardagsresor i första hand avsedda för arbets- och 
studiependling. 
 
RKM i Norrbotten ska verka med den grundläggande ambitionen att som 
myndighet samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. 
Myndigheten ska vidare medverka i lokala, regionala och nationella nätverk som 
skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av 
kollektivtrafik. 
 
RKM ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den 
regionala kollektivtrafiken. Norrbottens första trafikförsörjningsprogram antogs den 
1 oktober 2012 och en revidering av den har skett under 2017. Det reviderade 
Trafikförsörjningsprogrammet ger en helhetsbild av kollektivtrafiken i regionen och 
beslutas av Regionala kollektivtrafikmyndighetens Direktion den 27 februari 2018.   
Arvidsjaurs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över remissutkast av 
regionalt trafikförsörjningsprogram i Norrbottens län 2018-2030.  
 
Yttrande 
Den regionala kollektivtrafikmyndighetens mål är Tillgänglighet, Resenären, Miljö 
och Ekonomi. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla i hela systemet, 
attraktiv för resenären, bästa miljövalet för resenären samt planeras och utföras för 
ökad kostnadseffektivitet. Vidare nämns att för att få en så god trafikförsörjning 
som möjligt, med effektiv ekonomi, är det viktigt att identifiera och satsa på stråk 
med stora resandeströmmar samt att etablera en fungerande och hållbar 
matartrafik till dessa stråk. Trafikförsörjningsprogrammet fokuserar på arbets- och 
studiependling i länet. 
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Att prioritera de stora pendlingsströmmarna och öka pendling med kollektivtrafiken 
mellan de större städerna i länet är givetvis ett viktigt fokus. Arvidsjaurs kommun 
kan dock inte låta bli att tycka att trafikförsörjningsprogrammet lägger mest fokus 
på kusten, Gällivare och Kiruna medan inlandskommunerna lämnas åt sidan.  
 
I Norrbottens inland är inte kollektivtrafiken tillgänglig för alla, attraktiv, bästa 
miljövalet eller ekonomisk. Inlandskommunerna har minskande befolkning och 
kommer troligtvis aldrig att ha busslinjer som ingår i de större resandeströmmarna. 
Vad kan det erbjudas för hållbara lösningar för inlandet så att det finns ett attraktivt 
utbud av resmöjligheter för alla?  
 
I programmet nämns att Norrbotten har ett fungerande kollektivtrafiknät i och kring 
kusten, i Norrbottens inland är det inte lika självklart att pendla med 
kollektivtrafiken, det är inte alltid möjligt att resa tur och retur samma dag till 
exempel arbetet på annan ort. Kollektivtrafiken i Norrbotten har brister, främst där 
turtätheten är låg eller saknas under vissa tider på dygnet, säsongsvariationer (till 
exempel 187 dagars trafik, skoltrafik), ett lågt resandeunderlag, etc. 
 
Arvidsjaurs kommun har i dag inte en hållbar kollektivtrafik dels för att få åker med 
kollektivtrafiken men också för att marknaden saknar konkurrensutsättning och 
priserna för trafiken är enormt höga. Kommunen ser liten möjlighet att kunna 
erbjuda en effektivare pendlingsmöjlighet med kollektivtrafik i dagsläget då 
priserna gör att kommunen måste minska på kollektivtrafiken istället för att kunna 
utöka. Hur mycket får kollektivtrafiken egentligen kosta? är en fråga som 
kommunen ställer sig och planer finns på att göra en del trafik till egen regi. 
 
I Arvidsjaur är den inomkommunala trafiken helt planerad utifrån 
skolskjutseleverna vilka är den dominerande resenärsgruppen. Utöver de 
inomkommunala linjerna så finns de viktiga stomlinjerna som ger möjlighet att resa 
med bussen till bland annat de större kuststäderna Piteå, Luleå och Skellefteå. 
Stomlinjerna är ett viktigt komplement till skolskjutselevernas resor och en viktig 
service för inlandet och får inte minska. 
 
Kommunen ser positivt på att ett av de strategiska områdena är att vidareutveckla 
anropsstyrd trafik vilket skulle ge en bättre service på den landsbygd i Arvidsjaur 
som idag inte har någon kollektivtrafik. Likaså välkomnas de projekt där taxi är en 
del av kollektivtrafiken.  
 
Under målområdet tillgänglighet anges att en riktlinje är att den som själv och/eller 
med hjälp av ledsagare kan ta sig till och från hållplats eller station ska kunna resa 
med bussen/tåget/sjöfart, vilket ställer krav på kollektivtrafiken och infrastrukturens 
utformning. Från kommunen så ser vi ett stort behov av ledsagare av 
skolskjutselever för att kollektivtrafiken ska bli fullt tillgänglig för denna typ av 
resenärer. Önskvärt vore att chauffören alternativt om värdinna finns på busslinjen 
kan agera ledsagare och att detta ingår i kollektivtrafikuppdraget. 
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I dagsläget får vi på några mindre orter upphandla skolskjuts med taxi eftersom 
busshållplatsen ligger på ”fel” sida av vägen och eleverna inte är mogna att själva 
gå över vägen. Här hjälper således inte anpassningar av själva busshållplatserna då 
problemet är att eleven måste korsa vägen. Det är inte heller kostnadseffektivt att 
betrakta skolskjutselever som kommunens ansvar och anse att ledsagning bör vara 
något som kommunen själv får lösa.  
 
Vad gäller strategier för kollektivtrafiken ser vi att det finns ett behov av analyser 
över resandeströmmar för att hitta samordningsvinster. Den inomkommunala 
trafiken som planeras av kommunen själv behöver synkas på ett mer effektivt sätt 
med stomlinjetrafiken. Idag har vi inomkommunala linjer och stomlinjer som avgår 
ungefär samma tider och trafikerar delvis samma sträckor. 
 
Arvidsjaurs kommun vill givetvis också lämna sin beskrivning av kommunens 
förutsättningar och framtid som inspel i trafikförsörjningsprogrammet, enligt nedan; 
 
Arvidsjaurs kommun har i dagsläget ett fåtal inomkommunala busslinjer. Dessa är 
kollektivtrafik för allmänheten men majoriteten resande på bussarna är 
skolskjutselever. Den inomkommunala trafiken ska fortsatt i huvudsak styras efter 
skolskjutsar men upplåtas som kollektivtrafik där resandeunderlaget är tillräckligt. 
För ökad service på landsbygden bör den anropsstyrda kollektivtrafiken utvecklas. 
Möjligheten till anropsstyrd trafik är viktig för kommunen när mycket av den trafik 
som går, endast går under skoltid. Möjligheten för medborgare att åka övrig tid 
måste finnas för de som inte har tillgång till egen bil. 
 
I Arvidsjaur är stomlinjerna viktiga för arbetspendling, studiependling och 
serviceresor. Kommunen ser liten möjlighet att utöka kollektivtrafiken i dagsläget 
då priserna gör att kommunen måste bespara. Stomlinjetrafiken är således mycket 
viktig och får inte minska. Det finns dock behov av en bättre samordning mellan 
stomlinjer och de inomkommunala linjerna.  
 
Ett utvecklingsområde är att titta på möjligheterna att arbetspendla till och från de 
större byarna i kommunen samt till och från kuststäderna. Vad kan göras med 
nuvarande trafik och tidtabeller? Möjligheten att från inlandet åka på en handelsresa 
till kusten under helgen skulle bidra till att stärka kommunens attraktivitet bland 
unga. Idag finns ett relativt bra utbud för ungdomar att nå Arvidsjaur från kusten 
under fredagen och göra sin returresa på söndagen vilket är viktigt då ungdomar 
som studerar på annan ort då fortsatt kan ha kontakt med hemorten. Men utbudet 
Arvidsjaur till kusten under fredag, lördag och söndag är mer begränsat.  
 
Som kommunikationslösning är flygplatsen och dess verksamhet den i särklass 
viktigaste för Arvidsjaurs kommun där möjligheten till arbetsresorna med flyg 
mellan Arvidsjaur och Stockholm måste ha en fungerande och effektiv 
anslutningstrafik. Likaså är anslutningstrafiken till tågstationen i Jörn viktig för 
inlandets möjlighet till regionförstoring. 
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Kommunen har tittat på möjligheterna att göra en del trafik i egen regi för att 
minska kostnaderna. 
 
Framtiden: 
- Utveckla anropsstyrd trafik 
- Bättre samordning mellan inomkommunal och stomlinjetrafik 
- Fortsatt satsning på transporter till och från Arvidsjaurs flygplats 
- Bättre bussanslutning till tågstationen i Jörn 
- Egen regi körning 

 
 
 
 
Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 
 


