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§ 52 Överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB
till regional utveckling inom Region Jämtland
Härjedalen (RS/339/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-03-25—26, § 88 Överföring
av Länstrafiken i Jämtlands län AB till regional utveckling inom Region
Jämtland Härjedalen

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämnden 2015-02-03, § 19
Överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB till regional utveckling inom
Region Jämtland Härjedalen (RUN/166/2015)

Ärendebeskrivning
2015-01-01 bildades Region Jämtland Härjedalen och Regionförbundet
Jämtlands län avvecklades. Regionförbundets verksamhet ingår därefter i
Regionen. Det innebär att Regionen nu är ensam ägare till Länstrafiken AB
som sedan år 2012 ägts av Regionförbundet och dessförinnan av länets
kommuner och landstinget i Jämtlands län. Regionkommunen har, genom
överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget, fått uppgiften
som regional kollektivtrafikmyndighet. Verksamheten har skatteväxlats
fr.o.m. år 2015. Regionen är således ensam ägare och finansiär av
länstrafiken.
Våren 2012 tog Regionförbundet fram ett diskussionsunderlag för att belysa
för- och nackdelar med att driva verksamheten i bolagsform samt att få en
bild av hur andra regioner valt att organisera verksamheten. Detta visar att
det, för den verksamhet som bedrivs i bolaget, inte kan påvisas entydigt att
det är en viss organisationsform som ger en fungerande verksamhet. Det
finns för- och nackdelar med såväl förvaltningsform som bolagsform. Man
har också valt olika lösningar runt om i landet.
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I anslutning till dialogen om placering av regionala
kollektivtrafikmyndigheten fr.o.m. år 2015 har även frågan om Länstrafiken
AB skulle avvecklas diskuterats. I så fall ska bolagets uppgifter ingå i
regionala utvecklingsförvaltningens arbetsuppgifter. De viktigaste motiven
för detta är att eftersom bolaget numera har endast en ägare finns det inga
skäl utifrån ägarinflytande att bedriva verksamheten i bolagsform. Med
verksamheten i förvaltningsform sker den politiska ägarstyrningen direkt via
regionala utvecklingsnämnden. Risken för sammanblandning av regionala
kollektivtrafikmyndigheten och bolagsstyrelsen försvinner. Styrningen
behöver inte ske via ägardirektiv till bolagsstämma för vidare befordran till
bolagets styrelse vilket ger kortare beslutsvägar som följd. Samma sak
uppstår i tjänstemannaorganisationen med förvaltningschefen som linjechef
över även denna del. Myndighetsutövningen för särskilda kollektivtrafiken
blir enklare i förvaltningsform då dessa uppgifter inte kan överlåtas till
bolaget utan måste skötas av myndigheten.
Motiven som framförts för att bibehålla bolaget är att det ger en starkare
inriktning på affärsmässighet och att inom ramen för tydliga ägardirektiv
kan bolagets styrelse agera på ett marknadsanpassat sätt lättare än en
politisk nämnd. Aktiebolagslagen ställer inte heller samma formaliakrav som
kommunallagen och förvaltningslagen. På kort sikt kan en omorganisation i
sig ge förlorad effektivitet. Något som på lång sikt dock kan vändas till en
ökad effektivitet genom samordningsvinster i en större organisation.
Riskerna att tappa ett inarbetat varumärke har också förts fram. Det är dock
en mer generell fråga hur regionen väljer att hantera olika varumärken som
finns i regionen. Konsekvenserna om en ändring ska göras därvidlag måste
klargöras.
Bolagets uppdrag är att upphandla trafik enligt ägarens beställning, Det
innebär, förutom den direkta upphandlingsprocessen, löpande arbete med
trafikplanering, tidtabeller, skoltrafik, hantering av biljettintäkter, ansvar för
biljettmaskiner, hållplatsfrågor, marknadsföring etc. Vidare verkställs
landstingets och sex av länets kommuners ansvar för särskild kollektivtrafik.
I Trafikuppdragen ligger även godsbefordran. Hantering av detta sker i en
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egen avdelning i bolaget. Bolaget har i uppdrag att snarast särskilt redovisa
förslag till långsiktig hantering av bussgodsverksamheten.
I bolaget finns resurser för ekonomihantering, IT- stöd, marknadsföring
samt kontorsstöd. Även bussterminalens bemanning på busstorget i
Östersund sköts av bolaget. Bolaget leds av en verkställande direktör.
Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 ersättare.
Mer preciserade beskrivningar av organisationen samt diskussionsunderlag
från år 2012 biläggs denna PM. Siffrorna från 2012 är ej uppdaterade.
Med hänvisning till tidigare utredningar, genomförd dialog inför
regionbildningen rörande Regionala kollektivtrafikmyndighetens placering
samt erfarenheter från andra regioner gör regionala
utvecklingsförvaltningens bedömningen att fördelarna med att föra in
Länstrafiken ABs verksamhet i regionens förvaltning överväger i förhållande
till att behålla verksamheten i bolagsform. Förslaget är således att bolaget
avvecklas. Dock bör den fortsatta processen bedöma om bolaget tills vidare
ska kvarstå som avtalspart för tecknade avtal för att därigenom slippa en
överföring av dessa avtal till regionen. Om den föreslagna ändringen
beslutas följer också behov att se över rollen för regionala nämndens
utskott för infrastruktur och kommunikationer.
Inriktningen på det fortsatta arbetet bör vara att förändringen genomförs
fr.o.m. 2016-01-01.

Beslutsunderlag
Organisation av kollektivtrafikfrågor i Jämtlands län – ett
diskussionsunderlag.
Organisation Länstrafiken/Bussgods.
Arbetsuppgifter Länstrafiken.
Förslag till beslut 2015-01-19.
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-01-19,
§ 6.

Arbetsutskottets förslag
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Arbetsutskottet förslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden förslår Regionfullmäktige
1. Länstrafiken ABs verksamhet inordnas i förvaltningen för regional
utveckling från och med 2016-01-01.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att organisera
verksamheten.

Förslag till beslut på mötet
Eva Hellstrand (C) yrkar att Länstrafiken i Jämtlands län AB fortsätter som
bolag.

Beslutsgång
Ordförande ställer det liggande förslaget mot Eva Hellstrands yrkande och
finner att det liggande förslaget bifalls.
Omröstning begärs. Nämnden bifaller följande beslutsgång.
Ja-röst för liggande förslag
Nej-röst för Eva Hellstrands yrkande

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att bifalla det liggande
förslaget.
Ledamot/tjg ers

Ja-röst

Robert Uitto (S)

X

Kata Nilsson (S)

X

Mia Eriksson (S)

X

Ella Wallberg (S)

X

Jörgen Persson (S)

X

Jörgen Blom (V)

X

Karin Österberg (MP)

X

Nej-röst

Jan-Olof Andersson (M)

X

Joel Nordkvist (M)

X
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Eva Hellstrand (C)

X

Jörgen Larsson (C)

X

Stefan Nilsson (KD

X

Thomas Johansson Nordqvist

X

(SD)
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden förslår Regionfullmäktige
1. Länstrafiken ABs verksamhet inordnas i förvaltningen för regional
utveckling från och med 2016-01-01.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att organisera
verksamheten.

Reservation
Jan-Olof Andersson (M), Joel Nordkvist (M), Eva Hellstrand (C), Jörgen
Larsson (C) och Stefan Nilsson (KD) reserverar sig till förmån för Eva
Hellstrands yrkande.
----------------

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
----------------

Yrkande
Eva Hellstrand (C) yrkar att Länstrafiken i Jämtlands län AB fortsätter som
bolag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Eva
Hellstrands yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
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Jäv
Thomas Andersson (C) förklarar sig jävig och deltar inte i beslutet.

Reservation
Eva Hellstrand (C), Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M) och JanOlof Andersson (M) reserverar sig till förmån för Eva Hellstrands yrkande.
----------------

Yrkanden
Robert Uitto (S) yrkar bifall till regionala utvecklingsnämndens förslag.
Eva Hellstrand (C) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Det krävs en korrekt och fullständig analys dels av ekonomiska
konsekvenser av förändring och dels av konsekvenser för bolagets
verksamhet och funktion. Frågan bör hanteras i det gemensamma arbetet
med ekonomin.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet
ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas idag.

Votering
Votering begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller att ärendet behandlas idag röstar ”Ja”.
Den som bifaller återremissyrkandet röstar ”Nej”.

Omröstningsresultat
Med 28 ja-röster, 21 nej-röster, 2 avstår och 4 frånvarande finner
ordföranden att ärendet ska återremitteras (se bifogat
omröstningsprotokoll).
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REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT
Ärendet återremitteras med följande motivering:

”Det krävs en korrekt och fullständig analys dels av ekonomiska
konsekvenser av förändring och dels av konsekvenser för bolagets
verksamhet och funktion. Frågan bör hanteras i det gemensamma
arbetet med ekonomin.”

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden, Länstrafiken AB
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