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Bussgodsorganisation Norr (RUN/647/2016)
Sammanfattning
Utskottet för infrastruktur har behandlat ärendet den 21 november 2016, § 41
Uppdrag gavs i vintras från presidierna (ordförande och vice ordförande) i regionala
kollektivtrafikmyndigheter och Länstrafikbolag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
samt Region Jämtland Härjedalen att presentera en möjlig framtida gemensam organisation
för Bussgods.
Utredningen som redovisades vid presidiemöte 14 september 2016 föreslår att det bildas ett
gemensamt Bussgods i Norr AB (eller ett liknande namn som godkänns av Bolagsverket).
Organisationsformen som föreslås är ett aktiebolag. Genom en fusion kommer verksamheten i
Norrbotten och Västernorrland föras in i det nya bolaget, vars grund är Bussgods Västerbotten
AB. Verksamheten i Jämtland, som idag bedrivs som en avdelning inom Länstrafiken i
Jämtland, ska också överföras till det nya bolaget under hösten 2017.
Tidplanen är att beslut om försäljning och köp av aktierna fattas under våren 2017. Under
hösten 2017 genomförs fusionen och i januari 2018 bedrivs verksamheten i gemensamt bolag.
Utredningen har också lagt fram ett övergripande organisationsförslag och en ekonomisk
modell för ersättning till den som bedriver kollektivtrafiken i länet. Utredningen har inte
lämnat förslag på förändring av terminaler eller de busstationer i regionen där Bussgods idag
bedriver verksamhet. Ambitionen har varit att genomföra förändringen med så lite störningar
som möjligt i den befintliga verksamheten, bland annat kommer all personal att övertas av det
nya bolaget. Ansvarig chef för Bussgods i respektive län kommer att ordna
informationsmöten för de fackliga organisationerna.
Utredningen redovisas till Länstrafikbolagen och Kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen där inriktningsbeslut att ställa
sig bakom utredningens förslag ska fattas senast 1 januari 2017.

Förslag till beslut
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår regionala utvecklingsnämnden:
1. Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till utredningens förslag om att bilda ett
gemensamt aktiebolag för bussgods i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Jämtlands län.
2. Region Jämtland Härjedalen förvärvar 25 procent av aktierna i det gemensamma
bolaget.

Yrkanden
Elise Ryder Wikén (M): Bifall till förslaget. Tillägg till punkt 2: Region Jämtland
Härjedalen förvärvar 25 procent av aktierna in det gemensamma bolaget direkt eller genom
sitt bolag Länstrafiken i Jämtland AB.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt detta.
UTSKOTTET FÖR INFRASTRUKTURS BESLUT

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden:
1. Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till utredningens förslag om att bilda ett
gemensamt aktiebolag för bussgods i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Jämtlands län.
2. Region Jämtland Härjedalen förvärvar 25 procent av aktierna in det gemensamma bolaget
direkt eller genom sitt bolag Länstrafiken i Jämtland AB.

JÄV
Thomas Hägg (S) deltar ej i handläggning eller beslut.

Expedieras till
Länstrafiken i Jämtlands län AB, Länstrafiken i Västerbottens län AB, RKM i Västerbotten,
Norrbotten och Västernorrland

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Bussgodsorganisation Norr
Utredning Bussgods Norr
Bilaga 1 till utredning
Bilaga 2 till utredning
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