PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2019-11-06

§171

Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019 om Länstrafiken i Jämtland AB
(RS/196/2019)
Sammanfattning
Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen (2017:725). Uppsiktsplikten innebär
i korthet att regionstyrelsen i fråga om bolag ska pröva om verksamheten som har bedrivits
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regionstyrelsen fastställer årligen en plan för vilka bolag, nämnder, föreningar eller stiftelser
som styrelsen ska genomföra fördjupade granskningar av. Länstrafiken i Jämtland AB
(Länstrafiken) var ett av de utvalda bolagen 2018. Med anledning av den fördjupade
uppsiktspliktsrapporten 2018 beslutade Regionstyrelsen (§246) att fortsatt följa Länstrafikens
ekonomiska situation. Bolaget är därför ett av de utvalda bolagen även i regionstyrelsens plan
för fördjupad uppsiktsplikt 2019, som fastställdes vid styrelsens sammanträde den 30 januari
2019 (§ 62).
Uppsiktspliktsrapporten om Länstrafiken 2019 visar att bolaget i huvudsak bedriver
verksamheten i enlighet med bolagsordningen, ägardirektivet, uppdragsavtal och beslut i
bolagsstämma. Det finns tydliga mål för verksamheten och en struktur för hur målen följs upp
och redovisas. Verksamhetsmålen för 2018 är till övervägande del uppfyllda. Målet i
ägardirektivet om en god ekonomisk hållning uppfylls dock inte. Budgetprognosen för helåret
2019 pekar mot ett underskott om ca 500 000 kr och självfinansieringsgraden är fortsatt lägre
än önskat. Eftersom aktiekapitalet uppgår till 8 miljoner kronor och det sedan tidigare finns ett
ackumulerat underskott om ca 3,3 miljoner kronor medför ytterligare framtida negativa
resultat en risk att bolaget återigen kan komma att behöva upprätta en kontrollbalansräkning
och extra medel skjutas till av ägaren. Med anledning av den ansträngda ekonomin har tre
ägarråd hållits under 2019. Bolagets styrelse har i juni 2019 beslutat om besparingsåtgärder.
Länstrafiken lämnade samma månad även in en begäran om kapitaltäckningsgaranti till
Region Jämtland Härjedalen. Regionala utvecklingsnämnden (RUN) har behandlat ärendet
och föreslagit regionfullmäktige att teckna en kapitaltäckningsgaranti till Länstrafiken enligt
upprättat förslag. Regionstyrelsen har nyligen tillstyrkt förslaget från RUN. Länstrafikens
ekonomiska situation föranleder ett behov för Region Jämtland Härjedalen att fortsatt noga
följa och analysera bolagets ekonomi. Detta särskilt inför en eventuell överföring av
verksamheten till förvaltning. Kollektivtrafikverksamheten bör även under 2020 hållas under
särskild uppsikt.
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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen konstaterar att Länstrafiken i huvudsak bedriver verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt i enlighet med det de kommunala befogenheterna, men att målet om en
god ekonomisk hållning inte uppfylls.
2. Regionstyrelsen ska fortsatt noga följa bolagets ekonomiska situation.
3. Rapporten om Länstrafiken utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019 godkänns.
---------------

Yrkanden
Robert Hamberg (M) yrkar följande ändring av punkt 2:
"2. Regionstyrelsen uppdrar till bolaget att till regionstyrelsens sammanträde den 10 december
redovisa åtgärder i verksamheten som förbättrar bolagets ekonomiska situation och kan leda
till att god ekonomisk hushållning uppnås."

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag i punkt 2 och Robert Hambergs
ändringsyrkande och finner Robert Hambergs yrkande antaget.
Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag i punkt 1 och 3 och finner dem
antagna.

Beslut
1. Regionstyrelsen konstaterar att Länstrafiken i huvudsak bedriver verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt i enlighet med det de kommunala befogenheterna, men att målet om en
god ekonomisk hållning inte uppfylls.
2. Regionstyrelsen uppdrar till bolaget att till regionstyrelsens sammanträde den 10 december
redovisa åtgärder i verksamheten som förbättrar bolagets ekonomiska situation och kan leda
till att god ekonomisk hushållning uppnås."
3. Rapporten om Länstrafiken utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019 godkänns.

Jäv
Anton Nordqvist (MP) förklarar sig jävig och deltar inte i beslutet.

Expedieras till
Regional utvecklingsdirektör, Områdeschef infrastruktur och kommunikationer, VD
Länstrafiken AB

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019 om Länstrafiken AB
Rapport om Länstrafiken AB utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt
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