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§ 78

Motion 12-2022 om sommarlovskort
Dnr 302-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Jan Anders Perdal (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
En satsningen Sommarlovskort går i linje med regionala utvecklingsstrategins mål om social hållbarhet och ökat kollektivet resande. Men för att få
önskad långsiktig effekt på ökat kollektivt resande måste ungdomarnas förväntan på att kollektivtrafiken ska lösa delar av deras livspussel uppnås.
Kostnaden för grundutbudet av kollektivtrafik i Norrbotten har de senaste
åren på grund av coronarestriktioner och ökade dieselpriser varit svårberäkneligt. Direktionen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten håller för närvarande på att se över förbundsordningen och finansieringsmodeller.
Bedömningen är därför att innan nya satsningar görs behöver Norrbottens
regionala kollektivtrafikmyndighet fokusera på det pågående arbetet med
förbundsordning, trafikförsörjningsprogram och sammanhängande trafikkarta.

Sammanfattning
Region Norrbotten medfinansierar genom Regionala kollektivtrafikmyndigheten tåg och länsbusstrafik i Norrbotten. Vänsterpartiet har lämnat in en
motion om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet.

Ärendets behandling under sammanträdet
Jan Anders Perdal (V) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Jan Anders Perdals förslag
och finner att nämnden bifaller det liggande förslaget.
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Ärendet
Bakgrund
I aktuell motion från Glenn Berggård (V) menas att satsningen på sommarlovskort som infördes nationellt sommaren 2018 var en möjlighet för många
barn och unga att självständigt kunna delta i olika aktiviteter utan att vara
beroende av skjutsande föräldrar eller föräldrar med stor plånbok som kunde
betala för resorna.
Glenn Berggård anser att Region Norrbotten som hälftenägare av RKM
(Regionala kollektivtrafikmyndigheten) behöver ta sitt ansvar för att bidra
till att utveckla kollektivtrafiken och bidra till att utveckla självständiga
medborgare genom att initiera och finansiera sommarlovskort för norrbottniska barn och unga
Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp yrkar därför att regionfullmäktige
skall besluta att hos RKM beställa/efterfråga ett införande av sommarlovskort samt att Region Norrbotten skall finansierar denna satsning.
Satsningen 2018
I slutet av april 2018 beslutade regeringen om en ny förordning för att främja
fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Förordningen gjorde
det möjligt för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i varje län att för
sommaren 2018 söka bidrag från staten för att låta skolungdomar inom en
speciell åldersgrupp färdas avgiftsfritt.
I Norrbotten valde ungefär hälften av de ungdomar som fick erbjudandet
möjligheten att köpa avgiftsfria biljetter i appen (7 743 av 15 500 personer).
Appen administrerade även biljetter till den lokala kollektivtrafiken. Totalt
gjordes det 124 160 resor till ett värde av 3,2 miljoner. Länstrafikens del
blev 52 986 avgiftsfria resor till ett värde av 2,3 miljoner.
Beslutsunderlag:
Motion 12:2022 om sommarlovskort
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
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