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Kansliavdelning

Interpellation - En blödande kollektivtrafik och inga
reklamintäkter
Besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V)
Mattias Eriksson Falk (SD) frågar:
1. Är du beredd att inleda dialog med Vy buss som kör stadstrafiken i Gävle om
att återigen ha reklam på bussarna?
2. Vilken inställning har majoriteten till reklam på bussar och tåg på trafik som
körs i Gävleborg på regionen uppdrag?
3. Avser majoriteten att möjliggöra för reklam på bussarna och således få
intäkter även om viss trafik skulle återgå i Region Gävleborgs egen regi och
inte längre köras av privata operatörer?

Svar:
Vi ska naturligtvis alltid och kanske särskilt i dessa tider vända på varje sten och
krona och det har vi gjort i denna fråga. Att jag står bakom beslutet att inte ha
reklam på bussarna utgår från rådande omständigheter enligt följande.
Inför upphandlingen av ny stadstrafik i Gävle genomfördes samråd inför
upphandling (SIU) med intresserade trafikföretag. På frågan hur man såg på att
sälja reklam på fordonen svarade samtliga att man såg att reklamintäkterna var
relativt små och inte skulle påverka anbudspriset. Reklam i bussarna kommer inte
upp av sig själv och ger en ytterst marginell bruttointäkt. Avtalet blev för övrigt i
slutändan betydligt billigare jämfört med det föregående (med reklam i bussarna).
UL (Uppsala Länstrafik) har gjort en utredning kring möjliga intäkter för
stadstrafiken i Uppsala, översätter vi den till Gävles förhållanden så blir den
potentiella reklamintäkten ca 0,4 - 1,1 miljoner kronor/år.
Det är enligt min bedömning värt betydligt mer att få profilera vårt eget
varumärke, slippa köpa tillbaka reklamplats för egna kollektivtrafikbudskap och
samtidigt slippa problemet med att hantera reklambudskap som vi inte tycker är
förenligt med de värderingar Region Gävleborg står för.
Så nej, jag kommer inte att inleda en dialog med Vy i frågan under rådande
omständigheter. Vy kör enligt avtal busstrafik i Gävle de kommande 10 åren och
varken under avtalstiden eller efter är något hugget i sten. Vi värderar och
omvärderar denna fråga och andra utifrån rådande omständigheter.
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