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Bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal för Länstrafiken i
Jämtlands län AB (RUN/65/2018)
Sammanfattning
Länstrafiken i Jämtlands län AB är det bolag som verkställer den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken med buss och bil som Region Jämtland Härjedalen, i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet, har ansvar för. Bolaget är helägt av Region Jämtland Härjedalen.
Region Jämtland Härjedalen bedriver ett projekt "Jämställd regional tillväxt".
Projektet ska bidra till en jämställd regional tillväxt där kvinnor och män har samma makt och
förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få
tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt. Ett delmål är att
skapa en rutin för uppföljning av delägda bolag och medlemsföreningars arbete med
jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv.
Bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal har reviderats. Krav på att utveckla sitt arbete
och verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv ställs.

Förslag till beslut
1. Utskottet för infrastruktur föreslår regionala utvecklingsnämnden
Förslag till uppdragsavtal antas.
2. Utskottet för infrastruktur föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
2a. Ägardirektivet ska innehålla en punkt om bolagets miljöarbete.
2b. Förslag till ägardirektiv och bolagsordning antas.
----------------

Yrkanden
Eva Hellstrand (C): Ändringsyrkande punkt 1. Formuleringen "Ansvara för bussgods." ska
finnas kvar i uppdragsavtalet.
Marie Svensson (V): Bifall till Eva Hellstrands ändringsyrkande.
Stefan Nilsson (KD): Bifall till Eva Hellstrands ändringsyrkande.
Elise Ryder Wikén (M): Avslag till Eva Hellstrands ändringsyrkande.
Tillägggsyrkande punkt 2. Följande tillägg görs i ägardirektivet innan det överlämnas till
fullmäktige för beslut:
Under Inledning ändras "och jämtställdhetsarbete." till "jämställdhets- och miljöarbete.".
Efter avsnittet Verksamhetsutövning ur ett jämställdhetsperspektiv läggs ett nytt avsnitt till:
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"Verksamhetsutövning ur ett klimatperspektiv
Bolaget ska aktivt arbeta för minskad klimatpåverkan samt skapa beredskap för
klimatförändringens effekter."
I och med detta är utskottets beslutspunkt 2a. uppfyllt.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Eva Hellstrands ändringsyrkande, och finner det avslaget.
Ordförande ställer proposition på Elise Ryder Wikéns tilläggsyrkande, och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på utskottet för infrastrukturs förslag, med antagna tillägg, och
finner det antaget.

Beslut
1. Förslag till uppdragsavtal antas.
2. Följande tillägg görs i ägardirektivet innan det överlämnas till fullmäktige för beslut:
Under Inledning ändras "och jämtställdhetsarbete." till "jämställdhets- och
miljöarbete.".
Efter avsnittet Verksamhetsutövning ur ett jämställdhetsperspektiv läggs ett nytt
avsnitt till:
"Verksamhetsutövning ur ett klimatperspektiv
Bolaget ska aktivt arbeta för minskad klimatpåverkan samt skapa beredskap för
klimatförändringens effekter."
3. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Förslag till ägardirektiv och bolagsordning antas.

Reservationer
Eva Hellstrand (C), Can Savran (C), Marie Svensson (V), Stefan Nilsson (KD) och Thomas
Johansson Nordqvist (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för Eva Hellstrands
ändringsyrkande.

Expedieras till
Länstrafiken i Jämtlands län AB, info@ltr.se

Beslutsunderlag
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