
Motion från Kultsjödalens S-förening, Magnus Johansson ang. busslinjer inom Västerbottens 
fjällvärld. 

 
Västerbottens län är ett stort län med långa avstånd och har man inte möjlighet till egen bil så kan 
det medföra svårigheter förenat med stora kostnader för den enskilde medborgaren. Kollektivtrafik 
är dessutom en transportform som i dagens samhälle ligger i linje med alla goda miljömål som finns.  

”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle” 

Vidare:  

”För ett läns fortlevnad och utveckling är det viktigt med tillgång till strategiskt viktig samhällsservice  
såsom sjukvård, högre utbildning, gymnasieutbildning osv. Däremot kan ett fullskaligt utbud av  
förklarliga skäl inte finnas i alla delar av länet. Det är dock av vikt att goda kommunikationer finns för  
att medborgarna ska kunna ta del av samhällsservice på andra orter.” 

:Kollektivtrafikplan 2015-2017 VLL 
 
Sedan  2005 gäller en ny kostnads- och ansvarsfördelningsmodell för Länstrafiken,  
den s k Västerbottensmodellen där bl. a:  
 
”  landstinget har ansvar för linjetrafik med huvudsaklig trafikuppgift mellan kommuner, trafik till 
vissa viktiga turistmål i fjällvärlden samt sjukresor medan respektive kommun ansvarar för linjer 
huvudsaklig trafikuppgift inom kommunen samt färdtjänst och skolskjutsar.” 
 
Idag är det endast fjällinjen upp till Tärnaby-Hemavan som ersätt fullt ut medan alla andra ”fjällinjer” 
ersätts utifrån en procentsats baserad på nettokostnaderna. 
 
Linje 341 Ammarnäs Sorsele 25 procent 

Linje 417 Kittelfjäll Vilhelmina 16 procent 
Linje 420 Klimpfjäll Vilhelmina 50 procent 
Linje 436 Borgafjäll Dorotea 31 procent 

Denna sk. Västerbottensmodell har dock medfört  ökade kostnader för inlandskommunerna Sorsele, 
Vilhelmina och Dorotea samt även indragna linjer bl.a kvällsturen Vilhelmina – Klimpfjäll på fredagar. 
 
”Målet är att kollektivtrafiken ska erbjuda samhällsekonomiskt effektiva, attraktiva och långsiktigt 
hållbara resmöjligheter för de som bor i, verkar i eller besöker länet.” 

 
http://www.vll.se/default.aspx?id=54073&refid=54074 

I Västerbottens läns landstings kollektivtrafikplan för åren 2015-2017 finns att läsa om visionen att: 

”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle” 

och att : 

” Visionen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet delas av Västerbottens läns landsting och 
utgör en grund för landstingets arbete med att tillhandahålla en attraktiv, miljövänlig, trafiksäker och 
tillgänglig kollektivtrafik som bidrar till länets och regionens utveckling.” 

Med detta yrkar jag att: 

 Landstinget tillskjuter medel under perioden 2015-2017 för att markant höja sin andel i 
finansieringen av de sk. Fjälllinjerna. 

 vid nästa upprättande av kollektivtrafikplan för Västerbotten klassa de sk. Fjälllinjerna  till att 
ingå i Västerbottens kolllektiva stomlinjenät. 
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