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RS/597/2018
Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2018 om Länstrafiken AB
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen fastställer årligen en plan för uppsiktsplikt som beskriver vilka
bolag, stiftelser, förbund och nämnder som under året ska vara
fördjupningsärenden. 2018 års plan fastställdes den 28 februari 2018, § 59. Ett av
de bolag som valdes ut var Länstrafiken AB. Det bland annat utifrån bolagets
ekonomiska läge under 2017. Bolaget är ett helägt bolag av Region Jämtland
Härjedalen. Uppdraget för Länstrafiken AB är att operativt svara för de uppgifter
som krävs för att upprätthålla en allmän kollektivtrafik i länet och till angränsande
län. En rapport om Länstrafiken utifrån uppsiktsplikten har upprättats som avser
att redovisa om bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut,
att ekonomin efterlevs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.
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 och se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktiges beslutat om.
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.
Rapporten visar att det ekonomiska läget för bolaget är bättre än föregående år då
bolaget redovisade ett underskott på – 10,2 mkr. Aktiekapitalet är nu återställt och
resultatet per augusti 2018 är +1,2 mkr i förhållande till budget. Årsprognosen
bedöms till ett 0-resultat. Avvecklingen av bussgods har förlöpt bra. Täta dialoger
har genomförts med ägaren och särskilda kontrollstämmor med anledning av
ekonomin har genomförts. Bolaget har också tydliga mål för sin verksamhet som
utgår från de övergripande mål regionfullmäktige beslutat om. Det finns en struktur
för hur målen följs upp och återredovisas. Resandet med kollektivtrafiken,
exkluderat tätortstrafiken, har minskat något medan resandet i tärtortstrafiken har
ökat något. Inför 2019 finns en osäkerhet för hur verksamheten och uppdraget om
att upprätthålla en allmän kollektivtrafik i länet skulle påverkas av en eventuell
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ramminskning. Bolaget har svårt att av egen kraft vidta resultatförbättrande
åtgärder.

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsen konstaterar att Länstrafiken AB bedriver sin verksamhet på
ett ändamålsenligt sätt i enlighet med det de kommunala befogenheterna
och med en tillfredsställande ekonomi.
2. Regionstyrelsen ska fortsätta följa bolagets ekonomiska läge.
3. Rapport utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt 2018 om Länstrafiken AB
godkänns.
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