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Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2018 – Norrtåg 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. Norrtåg
AB är ett av de bolag som valdes ut. Bolaget ägs till 25 % av Region Jämtland
Härjedalen, övriga delägare är Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet och Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlandslän, och Länstrafiken i Västerbotten AB, 25 % vardera. Bolagets
uppdrag är att bedriva persontågtrafik på dagtid i respektive län samt mellan länen
och angränsade län enligt överenskommelse med staten/Trafikverket.
En rapport om Norrtåg AB 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.
Uppsiktsplikten innebär bland annat att övervaka den ekonomiska förvaltningen
och 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.
Sammantaget visar rapporten att bolaget bedriver en verksamhet i enlighet med
övergripande mål vilket återredovisas till ägarna. Den snörika vintern 2018 har
inneburit störningar i trafiken. Det har resulterat i ett minskat resande, inställda tåg
och sämre punktlighet. Bolaget har utifrån det vidtagit åtgärder. Bolaget har en
ekonomi i balans. På grund av vinterns stora trafikstörningar med många inställda
turer har kostnader för banavgifter och el varit lägre än budgeterat. Prognos för
helåret 2018 är ett överskott på 17 602 mkr för bolaget. För Region Jämtland
Härjedalen innebär det att 2 734 mkr fonderas.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsen konstaterar att Norrtåg AB bedriver sin verksamhet på ett
ändamålsenligt sätt i enlighet med de kommunala befogenheterna och med
en tillfredsställande ekonomi.
2. Rapport om Norrtåg AB utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.
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