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Interpellation av Carina Sundbom (C) om 
kollektivtrafiksystemet (25/19)   

 

 

Jag lämnar följande svar: 

 

Skellefteå kommun har under hösten genomfört den i modern tid största förändringen 

av kommunens kollektivtrafik. Syftet är att öka resandet för både arbets- och 

fritidsresor i hela kommunen.  

Det nya kollektivtrafiksystemet möjliggör, till skillnad mot tidigare, att 85 % av 

kommunens befolkning numera har möjlighet att arbetspendla. Det inbegriper därmed 

även merparten av befolkningen i både mindre orter och på landsbygden. 

Samtidigt har delar av befolkningen på landsbygden fått försämringar som gjort att en 

översyn av den nya kollektivtrafiken inletts. Avsikten med översynen är att, med 

bibehållande av den nya systemstrukturen, se över hur trafiken kan ändras för att 

avhjälpa de klagomål och synpunkter som kommit. Förändringarna ska klaras inom 

beslutade ekonomiska ramar. 

 Ringbilen har anförts som ett möjligt kompletterande alternativ. Det finns ett 

upphandlat system för ringbil i kommunen som är anpassat för trafiken som 

bedrevs innan augusti i år. Men i praktiken har systemet inte nyttjats under lång 

tid. För att detta ska bli aktuellt måste trafiken planeras om och upphandlas på 

nytt, vilket är en process som tar tid. Utifrån att trafiken inte heller används 

tidigare är knappast ringbilar lösningar på resbehoven, och åtminstone inte på 

kort sikt. 

 Kollektivtrafik planeras och utformas regelmässigt efter behoven, alltså 

befolkning och resvanor. Därför har de nya huvudlinjerna förlagts till att 

angöra tätorter och större byar där man har flest eller förväntas få flest 

passagerare. 

Arbetet med översynen av den nya kollektivtrafiken pågår alltså. Inledande       

möten har hållits där politiker, konsult och tjänstepersoner har diskuterat 

uppdraget, resurser, organisation och förslag till idéer på nya 

trafikeringslösningar.  
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 Konsulten ska leverera ett förslag till rapport den 15 november.  

 Avsikten är att så snart det finns fungerande beslutsförslag med förslag till 

utvärdering behandla ärendet i kommunstyrelsen respektive 

kommunfullmäktige.   

 

 

 

 

 

        Maria Marklund  

        Kommunstyrelsens vice ordförande 


