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Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 om Länstrafiken AB
Ärendebeskrivning
Den 1 mars 2017, § 39, beslutade regionstyrelsen om vilka bolag,
stiftelser, förbund och nämnder som skulle ingå som fördjupningsärenden
i regionstyrelsens plan för uppsiktsplikt 2017. Länstrafiken AB är ett av
de bolag som valdes ut. Det är ett helägt bolag av Region Jämtland
Härjedalen. Bolagets uppdrag är att operativt svara för de uppgifter som
krävs för att upprätthålla en allmän kollektivtrafik i Jämtlands län och till
angränsande län. En rapport om Länstrafiken utifrån uppsiktsplikten har
upprättats.
Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen (KL), 6 kap. 1
§. Där framgår att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet som bedrivs
i bolag samt kommunalförbund, föreningar och stiftelser som regionen är
medlem i. Uppsiktsplikten innebär bland annat att övervaka den
ekonomiska förvaltningen, tillse att medlen används ändamålsenligt och
övervaka att regionfullmäktiges beslut verkställs. Uppsiktsplikten
begränsas till en rätt för styrelsen att vid brister göra påpekanden, lämna
råd och ge anvisningar samt om det är nödvändigt föra ärendet till
fullmäktige som får vidta åtgärder.
Utifrån att det är Regionala utvecklingsnämnden som ansvarar för de
regionala utvecklingsfrågorna och kollektivtrafiken är det i första hand
nämndens ansvar att följa upp, bevaka och ta tillvara regionens intresse
för Länstrafiken AB. Även om bolaget också är föremål för
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regionstyrelsens uppsiktsplikt. Några exempel på dokument som använts
i granskningen är rapporter om ekonomin, styrelseprotokoll och
verksamhetsplan samt uppföljningar som regionala utvecklingsnämnden
har genomfört. VD: n för Länstrafiken AB har även deltagit på utskottet
för ekonomis sammantröde den 17 augusti 2017, § 42, för att ge en
aktuell rapport om verksamheten, ekonomiskt resultat och prognoser.
Sammantaget visar uppföljningen av Länstrafiken AB att bolaget har
tydliga mål för sin verksamhet med utgångspunkt från beslutade mål i
regionfullmäktige. Måluppfyllelse och ekonomiskt resultat återredovisas
till Region Jämtland Härjedalen i enlighet med ägardirektiven.
Måluppfyllelsen för bolaget visar bland annat att det totala antalet resor
har ökat. Kundnöjdheten har också ökat. Det ekonomiska ackumulerade
resultatet uppgick till -3 miljoner kronor per sista augusti 2017. Det beror
främst på minskade intäkter, högre trafikkostnader, och ett underskott för
avdelningen Bussgods på 2,1 mkr. Utifrån det ekonomiska läget arbetar
bolaget med resultatförbättrande åtgärder. Konkreta åtgärder har också
vidtagits av Region Jämtland Härjedalen. Bland annat finns ett förslag
från regionstyrelsen till regionfullmäktige att avveckla avdelningen
Bussgods verksamhet. Frågan tas upp av regionfullmäktige i november
2017.

Regiondirektörens förslag
1. Rapporten om Länstrafiken AB utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt godkänns.
2. Regionstyrelsen kommer att fortsätta följa Länstrafikens
ekonomiska situation i enlighet med tidigare beslut och pågående
åtgärder.
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