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Utan spaning lite mindre aning (och färre idéer)!
Västtrafik Boxholm Tågdepån
Universitetsledning Handelskammaren
Clean TechSkärgårdstrafiken LRF
Vreta Kluster Länsstyrelsen Byalag
Östgötatrafiken Energikontoret
Medborgardialoger Scenkonstbolaget
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Utan spaning lite mindre aning (och färre idéer)!
ALMI VTI Direktörer-RÖ
Ödeshög Dansens hus
Visit Östergötland
…………………………………………………..

Vårdcentraler 1177     Sjukhusen
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EXEMPLET

Bussar: Biogas eller el eller bägge?

2017-09-16 Sydostkonferensen                                            
Jan Owe-Larsson 4



2017-09-16 Sydostkonferensen                                            
Jan Owe-Larsson 5



2017-09-16 Sydostkonferensen                                            
Jan Owe-Larsson 6



RF 27 april 2017:

Svar på motion ”Satsa på försök med elbussar i Region
Östergötland” av Jan Owe-Larsson (M) och Nils-Ingvar Graan
(KD) (RS 2016-777)
………… Med stöd av programmet och de mål som satts upp för kollektivtrafikens 
klimatnytta bedömer Region Östergötland att det under programperioden kommer att ske en 
försiktig introduktion av eldrivna bussar i länet.
Förutsättningarna för en sådan övergång till nya drivmedel och vilka effekter det kan få för
drivmedel i andra delar av kollektivtrafiksystemet kommer dock att behöva utredas.
Östgötatrafiken har därför fått i uppdrag att inom nu pågående arbete med förberedelser för
upphandling av stadstrafiken i såväl Linköping som Norrköping även ta med frågan om vilka
drivmedel som ska användas i trafiken. I det arbetet ingår att ta fram förslag på hur en 
eventuell övergång till alternativa drivmedel ska gå till och en tidplan för när sådant byte kan 
vara aktuellt.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
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EXEMPLET

Medlemskap i en större region
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EXEMPLET

Varför bara mäta näringslivsklimat kommunalt?
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EXEMPLET

Sommaren är kort! Eller….?
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EXEMPEL

100 % bredband!
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EXEMPEL

Kollektivtrafik på landsbygd
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EXEMPEL

Oredan med skolskjutsar (och potentialen)
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Jan Owe-Larsson (M) vice ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Per 
Larsson (KD) vice ordförande Regionutvecklingsnämnden

c04:00 | 2017-08-25

Debatt Nu är sommarlovet slut och det är dags för skolan att börja igen. Det 
betyder också att barn och ungdomar runt om i Östergötland smidigt ska kunna 
ta sig till och från skolan. Det borde vara enkelt kan man tycka, tyvärr visar 
vårens debatt och diskussion om landsbygdstrafiken och skolskjutsar motsatsen.

Varje skoldag sker ett stort antal resor med elever i grundskola och 
gymnasieskola. Men det görs inom ett system som inte är helt samordnat och 
begripligt. Det är kommunen som ansvarar för att grundskoleleverna kommer till 
skolan. I cirka hälften av länets kommuner får gymnasieeleverna åka med 
grundskoleelevernas skolskjuts i mån av plats, i resten av kommunerna får de 
inte åka med över huvud taget.
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Förändringen av landsbygdstrafiken och införandet av närtrafiken har fört upp 
frågan ännu högre på agendan. Reglerna är väldigt olika mellan kommunerna 
och vissa har lämnat över verksamheten att bedriva skolskjuts till 
Östgötatrafiken. Om alla kommuner gjorde på detta sätt skulle det vara lättare 
att samordna skolresorna och den allmänna kollektivtrafiken. Region 
Östergötland bör ta initiativet att, tillsammans med kommunerna söka ett så väl 
fungerande gemensamt system som möjligt över hela Östergötland. Det är det 
mest rimliga för att underlätta för eleverna och andra som vill åka kollektivt.
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Det finns även andra intressenter som är viktiga att samverka med i processen att 
få till en gemensam lösning. Till exempel behövs en samverkan med byalag, LRF, 
friskolor och andra relevanta organisationer. Det handlar inte enbart om elevers 
resande utan hur samverkan på ett fruktbart sätt kan ske mellan alla 
resekategorier där till exempel allmän kollektivtrafik kan nyttjas av elever, och 
”skolbussar” även kan nyttjas av andra resande. Vad som behövs är en 
helhetslösning som är samhällsekonomiskt hållbar.
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Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland valde att satsa pengar 
i vår budget för perioden 2018-2020 för att kunna få till stånd en gemensam 
lösning. Det handlar inte om att vi ska sätta in fler bussar just nu, utan att vi ska få 
det vi har att fungera, och för att vi så småningom ska kunna landa i ett beslut om 
skolresor i Östergötland som är bra för alla parter. Det är viktigt att kommunerna 
är med och att intresset finns för en gemensam lösning. Den part som är mest 
lämpad att ta på sig ledartröjan är Region Östergötland, vi har inte ansvaret för 
eleverna, men vi har hela apparaten för det. Det är lite rörigt just nu, men kan 
Östergötland bli den region där vi löser skolresefrågan kommer det vara 
ytterligare ett bra steg för tillväxten i Östergötland.
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