
Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande  2019-10-11 
 

 
 

 

Kollektivtrafikkaos  
Komunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 117 att fastställa kollektivtrafikplan för 

Skellefteå kommun. Detta trots att Centerpartiet redan i kommunfullmäktige 2018-
05-29 hävdat att systemet inte var tillräckligt utrett och ville återremittera ärendet. 

Det saknades fungerade anropsstyrd trafik, det var inte utrett hur beslutet skulle 
påverka de orter och byar som tappade kollektivtrafik och det var inte utrett vilka 
konsekvenser det skulle ge för skolelever och andra bussresenärer.  

 
Dessa frågor var inte ordentligt utredda inför fullmäktiges beslut i april i år heller. 

Därför yrkade Centerpartiet avslag på den nya planen. 
 
Inför skolstarten kom många brister i den beslutade kollektivtrafiken fram och det 

rådde kaos på många ställen, vilket det fortfarande gör på flera platser i vår 
kommun. 

Allmänheten var lovade att få åka med skolbussen. Nu har det framkommit att det 
är avtalsbrott om andra än skolelever åker med skolbussen och man blir nekad att 
åka med. Och anropsstyrd trafik ”Ringbilen”, för de som bor utanför samhällena, 

finns inte än. Kommer den överhuvudtaget att komma igång? 
 

Det nya systemet sägs ska ges möjlighet till arbetspendling. Men bor eller arbetar 
du utanför stan eller tätortscentra är det omöjligt att arbetspendla. Hela systemet 

styr mot centralisering. 
 
Vid direkta klagomål har det blivit tillsatta extra busslinjer. Extra beställningar är en 

linje med hållplatser mellan Fällfors och Sandfors, en annan är en linje genom 
Yttervik. Tyvärr har till exempel Varuträsk eller Gummarkområdet inte fått gehör 

för sina önskemål. Hur har det prioriterats bland de byar som fick försämrad 
kollektivtrafik? 
 

I kommunstyrelsen 2019-08-20 § 333 beslutades det att det skulle göras en 
utvärdering av kollektivtrafiksystemet och en styrgrupp tillsattes bestående av 

kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga gruppledare. Eventuell justering av 
systemet ska göras från 2020-01-01. 
 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följanden frågor: 
 

 Kommer den beslutade ”Ringbilen” att kunna fungera framledes, och när kan 
den vara på plats? 

 Hur har det prioriterats med bussar bland de byar som fick försämrad 

kollektivtrafik? 
 Vilket datum kommer den, i kommunstyrelsen beslutade styrgrupp, att få 

arbeta med utvärdering och eventuell justering av kollektivtrafiksystemet 
inför 2020-01-01? 

 Vilket datum kommer kommunfullmäktige få ta ställning till en justerad 

kollektivtrafikplan? 
 

 
Carina Sundbom, Centerpartiet 


