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Au § 264  Dnr KS 0005/2020 

 

Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik i Örebro 
län 

 

Ärendebeskrivning 
Områdeschef trafik och samhällsplanering Johan Ljung, Region Örebro län har 

inkommit med promemoria daterad den 24 augusti 2020 rörande justering av 

tillämpning av avtal och kollektivtrafik i Örebro län. 

 

I promemorian anges att Region Örebro län har från och med den 1 januari 2012 

har det ekonomiska ansvaret för den regionala kollektivtrafiken och blev från 

samma tidpunkt kollektivtrafikmyndighet för Örebro län. 

 

För det utökade kostnadsåtagandet blev Region Örebro län (dåvarande Örebro läns 

landsting) kompenserade via skatteväxling. Skatteväxlingen innebar att Region 

Örebro län höjde utdebiteringen med 34 öre och länets kommuner sänkte 

utdebiteringen i motsvarande grad.  

 

Senare konstaterades det att skatteväxlingen blev 2-3 öre för hög. Från 2013 

tillämpas därför en reglering genom att Region Örebro län lämnar en allmän rabatt 

på 36 procent av ersättningen för gymnasieresekorten (såväl för tätorts- som 

landsbygdsboende elever). Rabatten omfattar länets samtliga kommuner och 

tillämpningen gäller tills eventuell annan överenskommelse träffas mellan Region 

Örebro län och kommunerna. En ny justerad överenskommelse har föreslagits på 

hur tillämningen av den ekonomiska justeringen skall ske. 

 

Ekonomidirektörer/-chefer i regionen och länets kommuner har diskuterat frågan 

och har enhälligt kommit fram till att skatteunderlagets tillväxt bättre speglar värdet 

av förändringen av den för höga skatteväxlingen än utvecklingen av kommunernas 

köp av gymnasieresekort i kollektivtrafiken. 

 

För att beräkna värdet av regleringen föreslås att det totala beloppet räknas upp 

årsvis  som skatteunderlagets tillväxt på länsnivå. Därtill läggs innevarande års 

februariprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKR) för 

skatteunderlagstillväxten. Det innebär att reglering bör kunna ske efter februari 

månads utgång respektive år. 

 

Därefter görs en fördelning av länsbeloppet till respektive kommun baserat på andel 

invånare per senaste årsskifte. Kommande år görs en avstämning av senaste års 

faktiska uppräkning mot den prognos som använts. 
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När den ursprungliga regleringen från år 2013 räknas upp med skattekraftens 

tillväxt i länet blir ökningen 19,3 procent till och med år 2020. Det motsvarar  

20 435 000 kronor som fördelas utifrån invånarantal. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län föreslås i promemorian att 

godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro 

län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal i respektive 

kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på skattekraftstillväxten i länet. 

 

Vidare föreslås Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län besluta att den 

justerade tillämpningen av avtal om regional kollektivtrafik i Örebro län skulle 

gälla under förutsättning att länets samtliga kommuner och Region Örebro län fattar 

beslut med samma innehåll. 

 

Ljusnarsbergs kommun har att besluta om huruvida kommunen skall anta förslaget 

till justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län från 

2020. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

  


