Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2021-03-30
Tillskriva regionala kollektivtrafikmyndigheten om att myndigheten
ska vidta åtgärder för att minimera risken för negativa ekonomiska
resultat av stomlinjetrafiken i Norrbotten

RF 200617

Tillskriva regionala kollektivtrafikmyndigheten om att säkerställa att
en omställning av busstrafiken pågår inför starten av persontrafik på
Haparandabanan 2021 i syfte att delfinansiera ökade kostnader för
tågtrafiken

RF 200617

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag hur
RS 200915
kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar
och organisation. Uppdraget ska ske i samverkan med länets
kommuner. Regiondirektören får också i uppdrag att tillsammans
med länets kommuner ta fram förslag på hur ett nytt samarbetsavtal
kan utformas.
Beskriva det regionala lärandesystemet för ökad kunskap om insatser Stabsplan 2018
och uppnådda resultat och effekter.

Ta fram förslag på hur regionen kan öka sin närvaro i kommunerna
för att stärka det regionala utvecklingsarbetet

RS 181003 § 183

Från ärendet Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport 2020.
RKM presenterade förslag på nedskärningar för direktionen. Delar av
regionens ledamöter rösta för nedskärningar men uppnådde inte
majoritet. RKM:s ledning deltog på RUN:s sammanträde 3 november 2020
och informerade om ekonomi. Beslut om budget för 2021-2023 har
meddelat RKM.
Från ärendet Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport 2020.
Frågan har diskuterats på RKM:s direktion där beslut togs att initiera ett
arbete med att ta fram en trafikkarta för området som trafikeras av tåg
och buss. Syftet är att få ett bra underlag inför revidering av
trafikförsörjningsprogrammet. Arbetet ska vara färdigt under hösten
2021.
Från ärendet Finansiering av underskott 2019 och uppsägning av
samarbetsavtal – kollektivtrafiken. En politisk arbetsgrupp med tre
representanter från kommunerna och tre från regionen är bildad. Från
regionen deltar Kenneth Backgård, Nils-Olov Lindfors och Tomas Vedestig.
Gruppen ska ta fram förslag på nytt samverkansavtal och eventuella
förändringar av förbundsordningen. Gruppens första möte blir 17 mars.
Regionala utvecklingsnämnden antog en finanseringsstrategi för regionala
utvecklingsmedel 23 januari 2021. Strategin bygger på ett regionalt
lärande system som också beskrivs i strategin.
Samtliga regionbesök är genomförda. Uppdraget kommer slutföras då den
nya organisationen är på plats.

