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§132

Framtida organisation för Länstrafiken i Jämtlands län AB (RS/224/2019)
Sammanfattning
Vid regionfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2019, § 10, fick regionstyrelsen i
uppdrag att utreda framtida organisation, finansiering och utveckling av kollektivtrafiken i
länet, med utgångpunkt att den verksamhet som idag ligger i bolaget Länstrafiken i Jämtlands
län AB på sikt flyttas in i förvaltningen.
Uppdragets har delats upp så att utredning av kollektivtrafikens utveckling i länet och tätorten
görs separat från utredningen kring organisationen. Konsultföretaget Claesson & Partners har
genomfört organisationsutredningen, vilken redovisades för regionstyrelsen den 27 augusti
2019. Då regionstyrelsens förslag till framtida organisation för kollektivtrafiken påverkar
regionala utvecklingsnämndens uppdrag, organisation och verksamhetsområden beslutades
vid styrelsens sammanträde den 25 september, § 146, att inhämta nämndens synpunkter innan
förslaget överlämnas till regionfullmäktige för beslut. Regionala utvecklingsnämnden
beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober, § 165, att inte lämna något yttrande över
styrelsens förslag, men uppmanade styrelsen att genomföra dialoger med samtliga partier
innan ett förslag till framtida organisation för Länstrafiken överlämnas till regionfullmäktige.
Inför ovanstående dialoger togs ett underlag fram, PM Framtida organisation för Länstrafiken
– alternativ, som ett komplement till den utredning som Claesson & Partner genomfört.
Framtaget PM fokuserar i huvudsak på den politiska organisation som ska ersätta dagens
bolagsstyrelse. I dagens organisation har bolagsstyrelsen en betydelsefull roll i strategiska
utvecklingsfrågor och fungerar likt ett beredande organ mellan bolaget och ägaren. När
bolagets verksamhet införlivas i förvaltningen förändras ledningsstrukturerna, vilket innebär
att uppgifterna för den nämnd som ska ansvara för verksamheten inte per automatik blir
densamma som för den tidigare bolagsstyrelsen.
I Claesson & Partners utredning presenteras två alternativ; att verksamheten organiseras under
regionala utvecklingsnämnden eller att verksamheten organiseras under en ny renodlad
kollektivtrafiknämnd. När regionstyrelsen behandlade ärendet i september föreslogs ett tredje
alternativ; att verksamheten organiseras under regionala utvecklingsnämnden och att ett
utskott för kollektivtrafikfrågor inrättas under nämnden. I PM:et finns en sammanställning av
de olika alternativen utifrån dess för- och nackdelar och ekonomiska aspekter, samt ett kort
resonemang kring vilka övriga frågor som kommer att behöva utredas vidare inför att en
verksamhetsövergång ska realiseras.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB överförs till förvaltning från 1 juli
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page11 of 6

PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionfullmäktige

2019-11-26

2020, och organiseras under regionala utvecklingsnämnden.
2. Ett utskott för kollektivtrafikfrågor inrättas under regionala utvecklingsnämnden från den 1
juli 2020, bestående av fem ledamöter och fem ersättare.
3. Bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB behålls som avtalspart och avvecklas vid en
senare tidpunkt.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att inför överföring av verksamheten ta fram förslag på
reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden, samt övriga aktuella styrdokument
som berörs av organisationsförändringen.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att senast till fullmäktiges sammanträde i juni föreslå
nödvändiga omfördelningar av budgetramar i regionplanen utifrån kommande
verksamhetsförändring.
6. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för
verksamhetsförändringen.
7. En utvärdering av den politiska organisationen för kollektivtrafikfrågor ska göras inför
mandatperioden 2022-2026.
--------------

Yrkanden
Elise Ryder Wikén föredrar ärendet och yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Robert Uitto (S) yrkar följande ändringar på punkterna 1 och 4, samt avslag på punkten 2:
1. Verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB överförs till förvaltning från 1 juli
2020, och organiseras under egen nämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare.
2. Punkten avslås.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att inför överföring av verksamheten ta fram förslag på
reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden, reglemente för den nya nämnden
samt övriga aktuella styrdokument som berörs av organisationsförändringen.
Elin Hoffner (V) yrkar bifall till Robert Uittos yrkande.
Marcus Danielsson (SD) och Lennart Ledin (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Robert Uittos yrkanden och
finner regionstyrelsens förslag antaget.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
Den som bifaller regionstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som bifaller Robert Uittos yrkande röstar Nej.

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster och 23 nej-röster finner ordföranden att regionstyrelsens förslag antas.

Beslut
1. Verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB överförs till förvaltning från 1 juli
2020, och organiseras under regionala utvecklingsnämnden.
2. Ett utskott för kollektivtrafikfrågor inrättas under regionala utvecklingsnämnden från den 1
juli 2020, bestående av fem ledamöter och fem ersättare.
3. Bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB behålls som avtalspart och avvecklas vid en
senare tidpunkt.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att inför överföring av verksamheten ta fram förslag på
reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden, samt övriga aktuella styrdokument
som berörs av organisationsförändringen.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att senast till fullmäktiges sammanträde i juni föreslå
nödvändiga omfördelningar av budgetramar i regionplanen utifrån kommande
verksamhetsförändring.
6. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för
verksamhetsförändringen.
7. En utvärdering av den politiska organisationen för kollektivtrafikfrågor ska göras inför
mandatperioden 2022-2026.

Reservationer
Margareta Winberg, Ann-Marie Johansson, Bengt Bergqvist, Anders Frimert, Gudrun Olsson,
Robert Uitto, Roger Östlund, Maud Fortuna, Karin Näsmark, David Adervall, Leif Persson,
Thomas Hägg, Britt Carlsson, Leif D Sivertsson, Cathrine Blomqvist, Christer Leandersson,
Kent Wassdahl och Maria Jakobsson (samtliga S) reserverar sig till förmån för Robert Uittos
förslag till organisation för Länstrafiken i Jämtland AB.
Elin Hoffner (V), Marie Svensson (V), Bo Danielsson (V), Catarina Raswill Antán (V) och
Helena Åsasdotter Nord (V) reserverar sig till förmån för Robert Uittos yrkande.
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Expedieras till
Länstrafiken i Jämtlands län
Regionala utvecklingsnämnden
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag







§198 Regionstyrelsen Framtida organisation för Länstrafiken i Jämtlands län AB
PM Framtida organisation för Länstrafiken - alternativ
Slutrapport - Utredning av Länstrafikens framtida organisation
§165 Regionala utvecklingsnämnden Internremiss: Framtida organisation för
Länstrafiken i Jämtlands län AB
§146 Regionstyrelsen Framtida organisation för Länstrafiken i Jämtlands län AB
§10 Regionfullmäktige Svar på motion från Lennart Ledin (L) om att avveckla
Länstrafiken i Jämtlands län AB och överföra verksamheten till regionala
utvecklingsnämnden
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Voteringslista: §132
Ärende: Framtida organisation för Länstrafiken i Jämtlands län AB, RS/224/2019

Voteringslist(or)

Omröstning mellan regionstyrelsens förslag och Robert Uittos (S) yrkande
Ledamot

Ja

Margareta Winberg (S), Ledamot
Ann-Marie Johansson (S), Ledamot
Bengt Bergqvist (S), Ledamot
Anders Frimert (S), Ledamot
Robert Uitto (S), Ledamot
Karin Näsmark (S), 2:e vice ordförande
David Adervall (S), Ledamot
Thomas Hägg (S), Ledamot
Britt Carlsson (S), Ledamot
Cathrine Blomqvist (S), Ledamot
Maria Jakobsson (S), Ledamot
Elin Lemon (C), Ledamot
Eva Hellstrand (C), Ledamot
Cristine Persson (C), Ledamot
Thomas Andersson (C), Ordförande
Marie-Louise Oscarsson (C), Ledamot
Jörgen Larsson (C), Ledamot
Håkan Larsson (C), Ledamot
Britt-Inger Roos (C), Ledamot
Gunnar Nilsson (C), Ledamot
Elise Ryder Wikén (M), Ledamot
Jan-Olof Andersson (M), Ledamot
Robert Hamberg (M), Ledamot
Lise Hjemgaard-Svensson (M), Ledamot
Margareta Gladh (M), Ledamot
Karin Ekblom (M), Ledamot
Elin Hoffner (V), Ledamot
Marie Svensson (V), Ledamot
Catarina Antán (V), Ledamot
Helena Åsadotter Nord (V), Ledamot
Anette Rangdag (SD), Ledamot
Ronny Karlsson (SD), Ledamot
Alexandra Boije af Gennäs (-), Ledamot
Lars-Erik Olofsson (KD), Ledamot
Linnéa Haggren (KD), 1:a vice ordförande
Margareta Mahmoud Persson (KD), Ledamot
Stefan Nilsson (KD), Ledamot

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Lennart Ledin (L), Ledamot
Eva-Britt Boij (L), Ledamot
Anton Nordqvist (MP), Ledamot
Gudrun Olsson (S), Ersättare
Roger Östlund (S), Ersättare
Maud Fortuna (S), Ersättare
Leif D Sivertsson (S), Ersättare
Kent Wassdahl (S), Ersättare
Leif Persson (S), Ersättare
Crister Leandersson (S), Ersättare
Mari Eriksson (C), Ersättare
Johannes Andersson (C), Ersättare
Knut Richardsson (M), Ersättare
Elisabet Sjöström (M), Ersättare
Bo Danielsson (V), Ersättare
Marcus Danielsson (SD), Ersättare
Stefan Sundberg (SD), Ersättare
Anders Vikström Aloandersson (MP), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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