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1. Verksamhetsplan 2019
De strategiska och politiskt beslutade målen för kollektivtrafiken i länet finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av regionfullmäktige vid Region Västerbotten. För att säkerställa att bolagets
verksamhet styrs i samma riktning som målen i trafikförsörjningsprogrammet har styrelsen fastställt följande
mål:
1.

Resenärernas sammanfattande omdöme enligt kollektivtrafikbarometer ska innebära att vi både för
regiontrafik och stadstrafik når placering 1, 2 eller 3 i riket.

Kollektivtrafikbarometern är en nationell mätning som genomförs löpande under året och som innebär att
en undersökning genomförs både med resenärer och icke resenärer. Länstrafiken kan löpande varje månad
följa utvecklingen.
2.

Antalet genomförda resor i regiontrafik ska öka med 3 % årligen. Detta mått följs upp på totalen – med
undantag för de resor som görs med skolkort. Antalet genomförda resor i Ultras trafik ska öka med 7 %
och 2019 uppgå till 10 000 000 resor.

Grund för mätning är Länstrafikens egen resandestatistik utifrån resandet ombord på bussarna. Statistik
förs löpande över från betalsystem i buss till vår databas och kan redovisas löpande under året.
3.

Tillgänglighet

Alla resenärer som använder hjälpmedel som är mindre än måttet 70 *120 cm och max 300 kg ska kunna
färdas i Länstrafikens tillgänglighetsanpassade bussar. Vidare ska all stomlinjetrafik och tätortstrafiken i
Umeå vara utrustad med audiovisuellt utrop.
4.

Miljö

Trafiken ska år 2019 bedrivas till 50 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 10
procentenheter per år för att vara 100 % år 2025.
5.

Nöjd medarbetar-index ska vara 8,6.

Mätning av trivsel bland medarbetarna genomförs årligen under augusti/september. Senaste resultatet
visar att på frågan om hur man trivs på sitt arbete blev det viktade resultatet 8,63 på en skala från 1 – 10.
Det innebär att Länstrafikens medarbetare trivs väl på arbetsplatsen. Målet är fortsatt att ligga över 8,6.
(Självfinansieringsgraden har sedan 2018 utgått som mål, men redovisas i de ekonomiska rapporter som tas
fram löpande under året)

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle
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2. Aktiviteter 2019
1. Stärka varumärket Länstrafiken
➢ För att nå en god kvalitet i trafiken fortsätta utveckla uppföljningen av våra trafikavtal så att
resenärerna får den kvalitet som beställaren betalat för.
➢ Genom att samarbeta med trafikutövarna försöka nå alla förare och verka för att öka
förståelsen kring att man representerar Länstrafikens varumärke trots att man är anställd av
ett annat bolag. Vi ska aktivt besöka bussföretagen på arbetsplatsträffar eller liknande för att
skapa god kontakt med så många förare som möjligt och nå ut på ett bättre sätt inför större
förändringar samt erbjuda dem att synas tillsammans med oss vid mässor som Nolia och
andra arrangemang i länet.
➢ Vi ska genomföra förarcertifieringen, med personal från Länstrafiken och/eller Bussgods,
vilket ger förutsättningar för goda relationer och ger förarna bättre kontakt med
Länstrafikens/Bussgods personal och ökad kunskap om verksamheten.
➢ Vi ska fortsätta bjuda in förarna till att delta i olika marknadskampanjer, för att ge
kollektivtrafiken ett ansikte och upplevas som personliga i vårt budskap ut till kunderna.
➢ Öka närvaron på sociala medier och använda rörligt media - dvs film i större utsträckning. Vi
ska följa den strategi för sociala medier som tagits fram och beslutats tidigare
➢ Erbjuda företag och organisationer i länet ett reskort som innebär att anställda inom
företaget eller organisationen kan resa både i tjänsten och privat.
➢ Vi ska ta fram en tydlig strategi för hållplatser som innehåller ett antal förbestämda nivåer. Vi
ska också kommunicera dessa nivåer med kommunerna i syfte att nå större enhetlighet på
länets hållplatser.

2. Utvecklad trafikantinformation
➢ För att utveckla resenärernas upplevelse arbeta med just ”kundupplevelsen” i fokus och på
alla sätt förbättra denna.
➢ I länet ska bolaget ha en viktig roll när det gäller utvecklingen av mobilitet som tjänst, vilket
innebär att vi ska vara öppna för nya samarbetspartners och projekt av olika slag samt jobba
aktivt med utvecklingen av våra befintliga informations- och försäljningskanaler, exempelvis
våra appar. Vi ska också arbeta med att utveckla den anropsstyrda trafiken i länet.
➢ Vi ska under året ta ett nytt realtidssystem i drift så att vi på alla platser i länet kan erbjuda
resenärerna realtidsinformation – både i appen och på vår hemsida. Realtidssystemet
kommer även innebära förbättrad tillgänglighet genom audiovisuella utrop, förbättrad
möjlighet att hantera förseningar och erbjuda utvecklade kontrollmöjligheter.
➢ Vi ska under året se över behovet av kringtjänster för våra resenärer, ex godshantering på
längre sträckor.
➢ Vi ska utveckla vår kommunikationsplattform så att det inom bolaget blir den naturliga
mötesplatsen och där man hittar relevant information

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle
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3. Samarbete med andra aktörer i branschen
➢ Vi ska verka för samarbete över länsgräns inom samtliga områden och säkerställa att
resenärerna hanteras så lika som möjligt över länsgräns och upplever ett gemensamt
kollektivtrafiksystem, där bland annat kundserviceorganisationerna löpande utbyter
erfarenhet och kunskap. Detta ska även innefatta tågtrafiken.
➢ Verka för erfarenhetsutbyte med övriga län i Norrland genom exempelvis projektgrupper
över länsgränserna inom olika områden/avdelningar.
➢ Även på nationell nivå verka för gott samarbete och erfarenhetsutbyte som gagnar länets
resenärer.
➢ Fortsätta arbeta för ett gemensamt betalsystem i Norrland där vi samverkar för resenärernas
bästa i ett sammanhållet kollektivtrafiksystem, men också stärka vår roll som beställare i
förhållande till olika leverantörer.
➢ Stärka banden till tågoperatören i Norrtågstrafiken genom olika samarbetsprojekt.
➢ Fortsätta samverka med kommuner och trafikföretag för att utveckla kollektivtrafiken på
vissa orter. Under 2019 lägger vi fokus genom 4-klövern i Robertsfors.
➢ Som ägare till Bussgods i Norr AB verka för att det förslag till gemensam Bussgodsorganisation som arbetats fram genomförs och att bussgodsbolaget ges förutsättningar att
verka för ökade godsintäkter.
4. Utveckla rollen som miljörådgivare inom kollektivtrafiken
➢ Vi ska arbeta för att i så stor utsträckning som det är möjligt bedriva trafik som är fossilfri.
Bolaget ska ha en tydlig roll som påverkanspart och kompetensspridare vad gäller
miljöpåverkan i kollektivtrafiken.
➢ Vi ska vara en aktiv part i Länsstyrelsens projekt för fossilfria transporter i hela Västerbotten.
➢ Minska utsläpp genom effektiva lokaler, mindre användande av tjänstebilar och reducera
trycket av tidtabeller. Varje medarbetare ska känna delaktighet i vårt eget miljöarbete, dvs
frågor som rör lokaler, inköp mm. Miljö ska alltid finnas med i utvärderingen av
upphandlingar inför inköp.
➢ Genom att vi arbetar utifrån en miljöplan som vi också följer kan vi bli tydligare i vårt sätt att
kommunicera miljö i våra marknadskampanjer.
➢ Vi ska även arbeta för att minska användandet av dagens kortämnen och öka försäljningen av
biljetter via mobil samt aktivt försöka minska försäljningen av förköp enkel som
pappersprodukt.
Denna uppställning visar bara i grova drag det vi kommer att förändra/fokusera på under 2019. Vi bedriver i
övrigt en omfattande verksamhet som beskrivs under punkten 5 Nuläge.
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3. Långsiktig strategi
3.1

Förändringar för Bussgods

Bussgods är en viktig aktör för utvecklingen i länet, då det på vissa platser är en förutsättning för näringslivets
utveckling. Bolaget ska därför värna Bussgods existens och verka för att Bussgods utvecklas genom tydligare
och riktad marknadsföring. Vi kommer fortsätta arbeta för den gemensamma bussgodsorganisationen i
Norrland och genom vårt ägande påverka det nya bolaget i positiv riktning. Det goda samarbete som vi idag har
med Bussgods på olika orter i länet ska bevaras.

3.2

Nytt uppdrag - gemensam beställningscentral

Regionfullmäktige fattade under våren 2018 beslut om att en gemensam beställningscentral ska bildas i länet
och att det ska ske genom samordning av landstingets reseservice med Länstrafikens kundservice. Detta
uppdrag kommer påverka oss under 2019 i stor omfattning och vi inväntar nu ett beslut från Västerbottens läns
landsting för att kunna gå vidare med processen.

3.3

Nytt fokus – kundupplevelse och individanpassning

Trenden i samhället är tydlig – framgångsrika företag har idag stort fokus på kundupplevelsen, då det idag är
viktigare än exempelvis pris och prestanda på produkter som vi människor väljer att köpa. Länstrafiken i
Västerbotten ska därför från och med 2019 rikta större fokus på just kundupplevelsen och i allt ha med det som
ett perspektiv i beslutsunderlagen.
En annan viktig trend i samhället är individens behov styr i allt större utsträckning. Vi behöver därför utveckla
våra produkter och göra dem mer anpassningsbara för varje resenär. Detta kan innebära att vi erbjuder
bokningsbara säten på vissa avgångar och exempelvis individuell trafikinformation som kan innebära att du får
sms som meddelar att din buss är på väg o.s.v.

4.

Uppföljning

Uppföljning av denna verksamhetsplan och verksamhetsmålen kommer att ske genom:
Kollektivtrafikbarometern där resenärernas och västerbottningarnas omdöme om oss som bolag och om den
trafik vi bedriver framgår
Resandeutveckling som mäts via vår egen resandestatistik
Delårsbokslut/Bokslut samt de tillkommande ekonomiska rapporterna per 28 februari och 31 oktober.
Verksamhetsberättelse
Styrelse/VD-utvärdering
Personalens nöjdhet följs upp via personalenkät – årligen under augusti - början av september månad.
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5. Uppföljning verksamhetsplan 2018
Uppföljning- Mål
1.

Resenärernas sammanfattande omdöme enligt kollektivtrafikbarometer ska innebära att vi både för
regiontrafik och stadstrafik når placering 1, 2 eller 3 i riket.
Kommentar: Svensk Kollektivtrafik har genomfört en upphandling av hanteringen av
kollektivtrafikbarometern och det nya avtalet innebär från 1 januari 2017 att mätningarna görs med
nya metoder. Vi har därför inte kunnat presentera materialet fördelat på bara stadstrafik respektive
regiontrafik.

2.

Antalet genomförda resor i verksamheten ska öka med 3 % årligen, skolkorten undantagna. Antalet
genomförda resor i Umeå tätort ska öka med 4 %.
Kommentar: Under hösten 2018 utvecklas resandet i regiontrafiken positivt och vi ligger just nu på +
ca 1 % jämfört med förra året. I Ultra fortsätter den mycket positiva utvecklingen av resandet och vi
ligger klart över målet på + 8 %.

3.

Tillgänglighet
Alla resenärer som använder hjälpmedel som är mindre än måttet 70 *120 cm och max 300 kg ska
kunna färdas i Länstrafikens tillgänglighetsanpassade bussar. Vidare ska all stomlinjetrafik och
tätortstrafiken i Umeå vara utrustad med audiovisuellt utrop.
Kommentar: Arbetet med upphandling av nytt realtidssystem är centralt för att förbättra
tillgängligheten.

4.

Nöjd medarbetar-index ska vara 8,6.
Kommentar: Utfallet i årets mätning var 8,63 – ett mycket bra resultat och högre än vår målsättning.

5.

Miljö - Trafiken ska år 2018 bedrivas till 40 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska
förbättrasmed 10 procentenheter per år för att vara 100 % år 2025.
Kommentar: Utfallet i mätningen vid halvårsskiftet 2018 var 56,7 % - vi är alltså på målet, men ser
stora utmaningar i att nå 100 % till år 2025, inte minst på grund av förändrad lagstiftning på området.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle
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Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelseprotokoll

§§ 251-272

Datum och tid:

Fredag 2018-12-14

Sammanträdesplats:

Länstrafikens kontor i Lycksele

Beslutande:

Margareta Rönngren
Nils Grahn
Rickard Lähdäkorpi
Johan Söderling
Anders Sellström
Ulf Eriksson
Richard Carstedt
Magnus Johansson

kl. 09.30 – 12.30

- via Skype

Ej närvarande:
Andreas Löwenhöök

I besluten icke
deltagande:

Harriet Söder

Sekreterare:

Harriet Söder

Justerare:

Margareta Rönngren

VD

Anders Sellström

556071-4478
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Länstrafiken i Västerbotten AB
§ 251
Sammanträdets öppnande
Ordförande Margareta Rönngren förklarade mötet öppnat.
§ 252
Justering av protokoll
Styrelsen beslutar
Att utse Anders Sellström att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 253
Dagordning
Styrelsen beslutar
Att fastställa dagordningen enligt förslag.
§ 254
Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollet från föregående sammanträde till handlingarna.
§ 255
Uppföljningsrapport per 31 oktober 2018
Styrelsen beslutar
Att lägga uppföljningsrapporten per 31 oktober till handlingarna.
§ 256
Verksamhetsplan 2019 – bilaga 1
VD Harriet Söder informerade om arbetet som lett fram till förslaget till verksamhetsplan för 2019.
De huvudområden som aktiviteter kommer utföras inom är.
•
•
•
•

Stärka varumärket Länstrafiken
Utvecklad trafikantinformation – ny
Samarbete med andra aktörer i branschen – ny
Utveckla rollen som miljörådgivare inom kollektivtrafiken - ny

556071-4478
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Länstrafiken i Västerbotten AB
Styrelsen diskuterade förslaget till verksamhetsplan.
Styrelsen beslutar
Att fastställa verksamhetsplan 2019 enligt förslag.
Att beskrivningen under kapitlet Nuläge ska flyttas till en bilaga – ”Verksamhetsbeskrivning”.

§ 257
Revidering av taxan – regiontrafik 2019
Styrelsen beslutar
Att taxan i regiontrafiken regleras i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut.
§ 258
Risk och sårbarhetsanalys 2018/2019
Bolaget har av ägaren fått i uppdrag att arbeta fram en Risk- och sårbarhetsanalys. Detta har gjorts
under 2018 och tillsammans med Bussgods i Norr AB. Vi har även haft dialog med Länsstyrelsen i
Västerbotten, vilket bl a medfört att vi nu är inbjudna till dialog då Länsstyrelsen bjuder in till
temadag kring samhällsviktiga funktioner med fokus på transporter i mars 2019. Vi är i många lägen
beroende av kommunerna, eftersom de ansvarar för många anläggningar som påverkar vår möjlighet
att bedriva verksamhet.
Risk- och sårbarhetsanalysen har belagts med sekretess, varför den inte utgör bilaga till detta
protokoll.
Styrelsen beslutar
Att rapportera till ägaren att Risk- och sårbarhetsanalys upprättats.
§ 259
Ändring återbetalning av produkter som ej längre är giltiga
Utifrån GDPR behöver Länstrafiken besluta hur länge statistik ska lagras hos oss. Detta får till följd
att vi inte kan fortsätta kompensera kunderna när produkter inte längre är giltiga. Idag är reglerna att
man måste göra första resan inom 6 månader och därefter är produkterna giltiga i 12 månader.
Våra efterforskningar visar att i andra län ger man inte kompensation till kunderna när produkterna
inte längre är giltiga. Vi har också kontrollerat vad Konsumentverket anser och deras budskap är att vi
inte behöver erbjuda kompensation, under förutsättning att vi är tydliga i samband med att kunden gör
sitt köp.
Planen är att införa nya tillämpningsregler från och med 1 juli 2019, vilket ger oss tid att
kommunicera förändringen med kunderna samt se över alla informationskanaler.
556071-4478
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Länstrafiken i Västerbotten AB
Styrelsen beslutar
Att ändra reglerna för ej längre giltiga produkter enligt förslag vilket innebär att kompensation efter 6
respektive 12 månader upphör och att dessa nya regler gäller på köp gjorda efter 1 juli 2019.
§ 260
Uppföljning av internkontrollplanen – bilaga 2
Styrelsen beslutar
Att internkontrollplanen 2018 har följts upp.
§ 261
Försäljning av 2/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB
Styrelsen beslutar
-

-

Avyttra 1/3 (150 st) av aktierna i Bussgods i Norr AB till Länstrafiken i Norrbotten samt 1/3
(150 st) av aktierna i till Kommunalförbundet regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland
Att godkänna att Bussgods i Norr AB köper Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i
Västernorrland AB
Att återkomma till aktieöverlåtelseavtal vid sammanträdet i februari 2019

§ 262
Verksamheten har bedrivits i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för
de kommunala befogenheterna
Styrelsen beslutar
Att verksamheten har bedrivits i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de
kommunala befogenheterna
§ 263
Styrelsens arbetsordning och delegation
Styrelsen beslutar
Att styrelsens arbetsordning och delegation gäller under 2019 utan ändringar.

556071-4478
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Länstrafiken i Västerbotten AB
§ 264
VD-instruktion
Styrelsen beslutar
Att VD-instruktionen gäller under 2019 utan ändringar.
Att ge VD i uppdrag att utreda hur frågan kring GDPR lämpligast bör hanteras i en VD-instruktion.
§ 265
Internkontrollplan
Styrelsen beslutar
Att Internkontrollplanen gäller under 2019 utan ändringar.
§ 266
Styrelsens utvärdering - enkätresultat
Styrelsen har under oktober månad fått möjlighet att svara på en enkät kring hur styrelsearbetet
fungerar. Sammanfattningsvis fungerar arbetet väl. Inför 2019 framfördes att vi även bör göra en
uppföljning av VD:s arbete, så under oktober 2019 planerar vi att ha två olika enkäter, en för
styrelsearbetet och en för uppföljning av VD:s insats.
Styrelsen noterade informationen.
§ 267
Ändring av avgift för medtagen cykel
I samarbete med övriga län i Norrland har framkommit att vi har olika avgift för att ta med cykel
ombord. Vi har därför beslutat att avskaffa avgift för medtagen cykel.
Styrelsen noterade informationen.
§ 268
Framtidens gemensamma betalsystem i Norrland
Projektet har pågått under året och vi väntar nu på en reviderad slutrapport. Vi kommer sedan att följa
upp ärendet i februari månad då vi samlar företrädare för alla inblandade parter i Umeå under två
dagar. Planen är att kunna presentera något konkret för presidierna i kollektivtrafiken i Norrland när vi
genomför presidieträff 3-4 april 2019.
Styrelsen noterade informationen
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§ 269
Uppdatering av policydokument
Tjänsteresepolicyn är under uppdatering och kommer presenteras på mötet i februari. Inköpspolicy,
Representations- och gåvopolicy, Likabehandlingspolicy samt Finanspolicy behöver i dagsläget inte
uppdateras.
Styrelsen noterade informationen
§ 270
Vd-information
Vd Harriet Söder informerade om:
•
•

•

•

•
•
•

•

•

Resandeutveckling efter 31 oktober 2018
o Resandet ser i oktober och november positivt ut i regiontrafiken. I Ultra fortsätter den
oerhört positiva utvecklingen.
Upphandlingsläget
o Vi har under hösten genomfört ett antal trafikupphandlingar där vi kunnat fatta
tilldelningsbeslut. Upphandlingen av Inlandstrafiken samt linje 63 (Umeå – Dorotea)
har gjorts om efter Förvaltningsrättens dom, och vi räknar med att kunna ta
tilldelningsbeslut i januari.
Upphandling av Busstationsverksamhet – Åsele, Dorotea och Vindeln
o Styrelsen för Bussgods i Norr AB har beslutat anta anbud gällande
busstationsverksamhet i Åsele och Dorotea, medan upphandlingen gällande Vindeln
avbryts. Verksamheten i Vindeln kommer istället att bedrivas i egen regi.
Fordonskontroller
o Detta område behöver utvecklas, för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i trafiken.
Idag köper vi tjänst av Bussgods i Norr AB, men genom den omorganisation som
Bussgods står inför har man aviserat att det inte kommer kunna fortsätta. Styrelsen
ansåg att det vore intressant att genomföra en upphandling av fordonskontrollerna.
Rekrytering marknadsutvecklare
o Rekrytering pågår och annonsering kommer ske i mellandagarna.
Upphandling realtid
o Upphandlingsdokumenten håller på att färdigställas och vi kommer gå ut med inbjudan
att delta i upphandling före helgerna.
Kontanthantering mindre orter
o Detta är en utmaning för oss, då vi har fått besked att i fyra av länets kommuner
kommer Loomis upphöra med sin verksamhet. Vi följer utvecklingen och styrelsen lär
få anledning att återkomma till ärendet.
Tvist Biznito
o Bolaget har hamnat i tvist med en tänkt leverantör rörande betalterminalsutrustning. Vi
har anlitat Ahlgrens Advokatbyrå som juridiskt ombud och vårt försäkringsbolag har
bekräftat att vårt försäkringsskydd täcker denna typ av tvister.
Skattekontot
o Inget att anmärka på redovisningen över aktuell status på skattekontot.

Styrelsen noterade informationen.
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§ 271
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 272
Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna för dagens sammanträde, önskade alla en God Jul, ett Gott Nytt År
och avslutade sammanträdet.
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