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Begäran om kapitaltäckningsgaranti för Länstrafiken i
Jämtlands län AB

Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen är ensam ägare till Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Bolagets uppgift är att operativt bedriva kollektivtrafiken med buss i länet, det
innebär att sköta upphandling, avtalsuppföljning, framtagning av tidtabeller,
hantering av biljettintäkter, biljettmaskiner, hållplatser, marknadsföring, statistik
och bussgods m m.
Regionfullmäktige beslöt om nytt ägardirektiv för bolaget 2016. Det innebär att
bolaget ska balansera eventuell vinst eller förlust i bolaget. Helårsprognosen för
bolaget är, vid första tertialbokslutet (januari-april 2017), ett underskott om 9,3
Mkr. Bolaget har därefter erhållit 1 Mkr från regionens generella statsbidrag för
hantering av asylkostnader. Bolagets aktiekapital uppgår till 8 Mkr.
En kapitaltäckningsgaranti innebär att om bolaget går med förlust, som skulle kräva
åtgärder i form av kontrollbalansräkning, ska bolaget kunna boka upp en fordran
mot ägaren för att undvika en sådan situation.
Om en förlust som är så stor att det egna kapitalet till hälften är förbrukad krävs
enligt Aktiebolagslagen kap 25 att kontrollbalansräkning upprättas omgående.
Sedan en kontrollbalansräkning upprättats ska en extra bolagsstämma hållas, där
ägaren kan besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.
Länstrafikbolagets styrelse har vid sitt styrelsemöte 2017-05-12, § 51 beslutat att hos
ägaren begära en kapitaltäckningsgaranti. Bolagets uppfattning är att det inte kan
vara ägarens vilja att bolaget ska försättas i likvidation.
Regionala utvecklingsnämnden kan inte lämna en garanti på det begärda beloppet 8
Mkr. Det överstiger Regionala utvecklingsnämndens ekonomiska handlingsutrymme och innebär att Region Jämtland Härjedalens redan ansträngda ekonomi
belastas.
Länstrafiken har redovisat för Regionala utvecklingsnämnden och Regionstyrelsen
om bakgrunden till den ekonomiska situationen samt möjliga åtgärder, minskat
trafikutbud, höjda taxor och organisationsförändringar. Trafikförändringar av
större omfattning måste beslutas av Regionala kollektivtrafikmyndigheten och
kommer att få genomslag först nästa år.

Tjänsteskrivelse

Förvaltningschefens förslag
1. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen tecknar en kapitaltäckningsgaranti på
maximalt 8 miljoner kronor enligt upprättat förslag.
2. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska till Regionala utvecklingsnämnden
kvartalsvis redovisa åtgärder för att begränsa underskottet för år 2017.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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