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FÖRSLAG 2018

ÄGARDIREKTIV FÖR LÄNSTRAFIKEN I
JÄMTLANDS LÄN AB
Inledning
Sedan årsskiftet 2011/2012 regleras kollektivtrafiken i lagen (SFS 2010:1065). Enligt den ska
det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i varje län. Region Jämtland Härjedalen,
är RKM i Jämtlands län och äger bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB (Länstrafiken).
Länstrafiken har fått uppdraget att operativt verkställa den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken i Jämtlands län, detta framgår av uppdragsavtal (RUN/65/2018).
Uppdragsavtal regional kollektivtrafik – överlämnande av befogenheter i enlighet med SFS
2010:1065 och Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län). Utöver
uppdragsavtal finns bolagsordning.
Ägardirektivet reglerar ekonomiska mål och riktlinjer, rutiner för budget, redovisning,
verksamhetsmål och jämställdhetsarbete.

Ekonomiska mål och riktlinjer
Bolaget finansieras i huvudsak med biljettintäkter, statsbidrag och verksamhetsbidrag från
RKM.
 Det ekonomiska målet är att behålla aktiekapitalet intakt.
 Bolaget ska drivas med god ekonomisk hållning och ökad självfinansieringsgrad är ett
mål.

Rutiner budget och redovisning
För att verksamhetsbidraget till Länstrafiken skall kunna behandlas vid rätt tidpunkt ska de
beslut om tidplaner för budgetprocessen i Region Jämtland Härjedalen följas.
Länstrafiken tillhandahåller Region Jämtland Härjedalen följande uppgifter
 Årsredovisning
 Delårsrapporter med helårsprognos
 Protokoll från styrelse och årsstämma
 Bolagets verksamhetsplan och budget
 Revisionsberättelse
 I övrigt uppgifter och information av relevant betydelse för att ägaren ska kunna följa
verksamhetens utveckling.
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Vid trafikförändringar, d v s ökat eller minskat trafikutbud, inte tidtabelljusteringar, måste
förändringen finnas med ”hela vägen” i budgetarbetet d v s finnas i Länstrafikens rambudget till
ägaren i mars månad året innan trafikförändringen skall göras.

Ägarens uppsikt enligt kommunallagen
Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av Region Jämtland Härjedalen (RKM). Det
ankommer på Länstrafikens styrelse och i förekommande fall verkställande direktören att följa
de av Region Jämtland Härjedalen fastställda riktlinjer och regler för styrning av bolag ägda av
Region Jämtland Härjedalen och andra av ägaren utfärdade direktiv för verksamheten, om de
inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.

Verksamhetsmål
Verksamhetskrav och mål för den regionala kollektivtrafiken framgår av Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2016-2020.

Verksamhetsutövning ur ett jämställdhetsperspektiv
Bolaget ska bedriva sin verksamhet internt, och externt med ett jämställdhetsperspektiv i nära
samarbete med sina avtalsparter.

Uppdragsavtal
Till ägardirektivet finns ett särskilt uppdragsavtal som reglerar verksamhet och uppdrag,
uppföljning av mål och verksamhet samt i övrigt relationen mellan uppdragsgivaren Region
Jämtland Härjedalen och utföraren Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Giltighet
Ägardirektivet gäller fr.o.m. att det antagits 2018-05-17 och tills vidare.

