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RS/594/2018
Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2018 – Torsta AB
Ärendebeskrivning
Den 28 februari 2018, § 52, beslutade regionstyrelsen om vilka bolag, stiftelser,
förbund och nämnder som skulle ingå som fördjupningsärenden i regionstyrelsens
plan för uppsiktsplikt 2018. Torsta AB var ett av de bolag som valdes ut. Region
Jämtland Härjedalen är delägare i Torsta AB för att via bolaget tillvarata och
utveckla de möjligheter som finns i utvecklingen av landsbygden.
Region Jämtland Härjedalen äger 40 % av bolaget.
För några av de bolag och föreningar som Region Jämtland Härjedalen är
engagerade i är det regionala utvecklingsnämnden som ansvarar för att bevaka och
ta tillvara regionens intresse i bolaget/föreningen. Det utifrån nämndens ansvar för
de regionala utvecklingsfrågorna. I enlighet med reglementet för nämnden gäller
det bland annat Torsta AB. Därför utgår uppföljningsrapporten om Torsta från den
uppföljning som regionala utvecklingsnämnden genomförde inför nämndens
sammanträde den 15 maj. Övriga underlag som används i uppföljningen har varit
årsredovisning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Under året har regionala
utvecklingsnämnden också gjort en gjort en genomgång av avtalet.
Sammantaget visar rapporten att Torsta AB bedriver sin verksamhet på ett
ändamålsenligt sätt utifrån de av ägarna gemensamma intentionerna som finns
beskrivna i fastställda ägardirektiv. Bolaget visar att de under året har utvecklat
verksamheten och genomför satsningar för att fortsätta vara en attraktiv
utbildningsanordnare. Bolaget har också uppsatta mål med utgångspunkt från
ägarnas direktiv. Måluppfyllelsen redovisas i delårsbokslut och årsredovisning som
delgetts Region Jämtland Härjedalen. Av åtta mål har bolaget bedömt att alla utom
två har uppfyllts. Beskrivningarna om måluppfyllelsen är något kortfattad vilket gör
att det kan vara svårt att bedöma på vilka grunder målen anses vara uppfyllda.
Bolaget redovisar för verksamhetsåret ett ekonomiskt utfall på 547 002 kronor

Regiondirektörens förslag
Rapporten om Torsta AB utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.
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Torsta AB, Regionala utvecklingsnämnden

