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§126

Bussgods i Jämtland Härjedalen (RS/1937/2017)
Sammanfattning
Bussgods ingår som en avdelning inom Länstrafiken i Jämtlands län AB. Uppgiften är att på
persontrafikens villkor befordra gods inom länet och över landet. Bussgods ska agera på
marknadens villkor och inte vara samhällsunderstödd.
Godsmarknaden har ökat de senaste åren, trots det minskar antalet frakter för bussgods. Under
januari – juni 2017 var antalet frakter 33 400, 8 % lägre än samma period 2016.
Verksamheten har redovisat underskott de senaste åren, årsprognosen för 2017 är – 4,4 mkr.
Olika förslag till åtgärder har utretts. Förslaget att ingå i ett ”Bussgods Norr AB” tillsammans
med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten är en konkret åtgärd.
Den utveckling som sker inom bussgods Jämtlands län ger ändå anledning till eftertanke. Att
gå in i ett större bussgodsbolag med de stora förluster som verksamheten uppvisat de senaste
åren och den vikande utveckling som några av de andra länen uppvisar, innebär en risk.
Risken är att det nya bussgodsbolaget kommer att få lönsamhetsproblem, om avveckling blir
aktuell så är länet till 25 % ägare genom Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Om bussgods läggs ner kommer den privata marknaden att ta över allt eller stora delar av
verksamheten. Var försörjningssvårigheter kan komma att uppstå är svårt att förutse.
Av bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB framgår att ” godshantering kan
bedrivas, godsservice ska erbjudas på kommersiella villkor…”
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska inte köpa aktier eller överlåta
bussgodsverksamheten till bolaget Bussgods i Norr AB, som är under namnändring.
2. Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB revideras, i punkt 3 utgår
skrivningarna ”Även godshantering med linjetrafik i länet, till grannlänen samt övriga
landet kan bedrivas - Bussgods”, och ”Bolaget ska också erbjuda godsservice på
kommersiella grunder”.
3. Länstrafiken i Jämtlands län AB ges i uppdrag att avveckla avdelningen bussgods
inom bolaget.
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Yrkanden
Susanné Wallner (M) yrkar bifall till regionala utvecklingsnämndens förslag.
Eva Hellstrand (C) yrkar i första hand återrremiss med följande motivering:
"Ärendet ska kompletteras och ge svar på följande:
- Vilka busslinjer påverkas så mycket av en nedläggning av Bussgods att de riskerar att dras
in?
- En ekonomisk analys av konsekvenser för Länstrafikens ekonomi när intäkter från Bussgods
försvinner.
- Hur ska regionens egna transporter, till de delar man idag nyttjar Bossgods, lösas när
Bussgods läggs ner. Vad blir kostnaden för detta?
- Utveckla och gör en grundligare analys av konsekvenser för företag som nyttjar Bussgods.
Hur ska regionens ansvar för tillgången på livsmedel i hela regionen lösas?
- Om en alternativ lösning kommer till stånd, vad blir kostnaderna för denna lösning?
Eva Hellstrand (C) yrkar i andra hand (om återremissyrkandet faller) följande:
"Centerpartiet föreslår att
- inget avvecklingsbeslut fattas
- konsekvenser och förutsättningar för heltäckande och fungerade
godshantering/transportsystem i Region Jämtland Härjedalen analyseras
- konsekvenser för näringslivets behov av godshantering och transporter i hela Region
Jämtland Härjedalen, framförallt i de glesare delarna analyseras
- en genomgripande och saklig analys av hur stor besparing en avveckling skulle ge samt en
tidslinje när eventuella besparingar skulle få genomslag, analysen ska också innefatta
relevansen gällande fördelningsnycklar och schabloner.
- förhandlingar med övriga norrlandslän om ägarandelen i Bussgods Norra AB inleds
- stödmöjligheter för transport av livsmedel i glesbygds undersöks
- utreda om och hur mycket av Region Jämtland Härjedalens interna godshantering och
transporter som skulle kunna läggas ut på entreprenad. En åtgärd som skulle kunna
understödja och säkerställa ett heltäckande transportsystem i Region Jämtland Härjedalen"
Lennart Ledin (L) yrkar bifall till Eva Hellstrands återemissyrkande med följande tillägg i
motiveringen:
"- Undersöka möjligheterna att utforma busslinjer och fordonsmateriel på alternativa sätt för
att lösa transportbehovet."
Anna Hildebrand (MP), Lars-Erik Olofsson (KD), Marie Svensson (V), Mikael Säbom (SD)
och Jörgen Blom (V) yrkar bifall till Eva Hellstrands yrkande om återremiss.
Eva Hellstrand (C) yrkar bifall till Lennart Ledins tilläggsyrkande i motiveringen till
återremissen.
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till regionala utvecklilngsnämndens förslag och avslag på
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Eva Hellstrands yrkanden.
Anton Nordqvist (MP), Jörgen Larsson (C), Cristine Persson (C), Bengt Bergqvist (S), Elin
Lemon (C), Elise Ryder Wikén (M), Anton Hammar (S) och Elin Hoffner (V) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar "Ja".
Den som bifaller att ärendet återremitteras röstar "Nej"

Omröstningsresultat
Med 33 ja-röster, 21 nej-röster och 1 frånvarande finner ordföranden att ärendet ska
återremitteras.

Beslut
Ärendet återrremitteras med följande motivering:
Ärendet ska kompletteras och ge svar på följande:
 Vilka busslinjer påverkas så mycket av en nedläggning av Bussgods att de riskerar att
dras in?
 En ekonomisk analys av konsekvenser för Länstrafikens ekonomi när intäkter från
Bussgods försvinner.
 Hur ska regionens egna transporter, till de delar man idag nyttjar Bossgods, lösas när
Bussgods läggs ner. Vad blir kostnaden för detta?
 Utveckla och gör en grundligare analys av konsekvenser för företag som nyttjar
Bussgods. Hur ska regionens ansvar för tillgången på livsmedel i hela regionen lösas?
 Om en alternativ lösning kommer till stånd, vad blir kostnaderna för denna lösning?
 Undersöka möjligheterna att utforma busslinjer och fordonsmateriel på alternativa sätt
för att lösa transportbehovet.

Jäv
Thomas Andersson (C) förklarar sig jävig och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden
Länstrafiken i Jämtlands län AB
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.
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Beslutsunderlag




§129 Regionala utvecklingsnämnden Bussgods i Jämtland Härjedalen
PM Bussgods Jämtland Härjedalen
§241 Regionstyrelsen Bussgods i Jämtland Härjedalen
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Voteringslista: §126
Ärende: Bussgods i Jämtland Härjedalen, RS/1937/2017

Voteringslist(or)

Omröstning om ärendet ska avgöras idag eller återrermitteras
Ledamot

Ja

Margareta Winberg(S), Ordförande
Ella Wallberg(S), Ledamot
Anders Edvinsson(S), Ledamot
Glenn Löfblad(S), Ledamot
Anton Hammar(S), Ledamot
Bengt Bergqvist(S), Ledamot
Cathrine Blomqvist(S), Ledamot
Anders Frimert(S), Ledamot
Jörgen Persson(S), Ledamot
Lena Bäckelin(S), Ledamot
Jonny Springe(S), Ledamot
Niklas Rhodin(S), Ledamot
Ann-Marie Johansson(S), Ledamot
Thomas Hägg(S), Ledamot
Christer Siwertsson(M), Ledamot
Susanné Wallner(M), Ledamot
Jan-Olof Andersson(M), Ledamot
Karin Ekblom(M), Ledamot
Gunnar Hjelm(M), Ledamot
Elise Ryder Wikén(M), Ledamot
Elisabeth Svensson(M), 1:a vice ordförande
Margareta Gladh(M), Ledamot
Lise Hjemgaard-Svensson(M), Ledamot
Cristine Persson(C), Ledamot
Mats Gärd(C), 2:e vice ordförande
Mattias Vernberg(C), Ledamot
Eva Hellstrand(C), Ledamot
Jörgen Larsson(C), Ledamot
Elin Lemon(C), Ledamot
Elin Hoffner(V), Ledamot
Bo Danielsson(V), Ledamot
Karlsson Ronny(SD), Ledamot
Bengt-Åke Arendolf(SD), Ledamot
Anna Hildebrand(MP), Ledamot
Karin Österberg(MP), Ledamot
David Bell(MP), Ledamot
Mats El Kott(L), Ledamot

Nej
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Lennart Ledin(L), Ledamot
Lars-Erik Olofsson(KD), Ledamot
Alvi Berglund(S), Ersättare
Ruth Karlsson(S), Ersättare
Kjell Karlsson(S), Ersättare
Bendigt Eriksson(S), Ersättare
Elmer Andersson(S), Ersättare
Kristina Holm(S), Ersättare
Alf Larsson(S), Ersättare
Thomas Gutke(M), Ersättare
Christer Kylsberg(M), Ersättare
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson(C), Ersättare
Olle Arnsten(C), Ersättare
Marie Svensson(V), Ersättare
Jörgen Blom(V), Ersättare
Mikael Säbom(SD), Ersättare
Margareta Mahmoud Persson(KD), Ersättare
Resultat
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