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Bussgods i Norr AB

BOLAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT – FRAMGÅNGAR OCH
UTMANINGAR
Världen efter pandemin – hur ser bolaget på pandemins konsekvenser för verksamheten,
utmaningar och möjligheter, vilka kort- och långsiktiga effekter kan identifieras?
Kortsiktiga effekter:
Minskad omsättning, hög sjukfrånvaro, minskade möjligheter till kundbearbetning
Långsiktiga effekter:
Bolaget ser en ökad distanshandel som en positiv effekt av pandemin och att den ökade
digitaliseringen gör att fler bosätter sig i lands/glesbygd, vilket ökar våra möjligheter till framtida
affärer och service i vårt verksamhetsområde.

Beskriv verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar i verksamheten under året, samt
på 3-4 års sikt.
Under året:
Framgångar: Att vi skapat en trygg personalgrupp och att vi har tillväxt och god ekonomi. Vi har inte
behövt permittera eller minska personalstyrkan.
Utmaningar: Den osäkerhet och ”beslutsångest” som Bussgods i Västernorrland har gällande
bolagets framtid och eventuella köp av aktier i Bussgods i Norr eller inte, skapar stagnation på flera
plan såsom bolagets affärsstrategi och bolagets framtida organisation.
På 3-4 års sikt:
Framgångar: Ett gemensamt bolag med även Västernorrland kommer att ge tillväxt och nya
möjligheter att utveckla bolaget samt att kunna bjuda in fler regioner till ett samarbete inom
framtidens kombinerade mobilitet för kollektivtrafiken.
Utmaningar: Att regioner och kommuner inte satsar på godsbärande bussar /linjer och vi på så sätt
tappar konkurrenskraft och servicenivå i vårt primära verksamhetsområde dvs. lands-/glesbygd.

Beskriv ekonomiska framgångar och utmaningar under året, samt på 3-4 års sikt
Under året:
Bolaget levererar över beslutad budget och har även minskat antalet kreditdagar mot ägarna vilket är
en bra indikation på god ekonomi i bolaget.
På 3-4 års sikt:
Bolaget ser en ökad avräkning mot ägarna för busstransporter med 5-7 % under perioden samt att
bolaget generar vinst för att skapa buffert för framtida investeringar.
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Beskriv hur bolaget arbetar med hållbarhet
Bolaget har en Miljöplan som vi aktivt jobbar med samt att vi i dec-21 kommer att uppdatera
gällande miljöplan för att den bättre skall möta framtidens kund- och omvärldskrav.
Nuvarande Miljöplan bifogad.

Omvärldsanalys. Vilka är de fem (max) prioriterade insatser i verksamheten som ledningen
vill se för att möta en föränderlig omvärlds krav och förväntningar.
1. Utredning och satsning på ny/uppdaterad It-plattform för bolaget.
2. Att antalet godsbärande linjer inte minskar utan ökar i antal.
3. Att antalet godsbussar inte minskar i verksamhetsområdet.
4. Att kommuner och regioner har en strategi för hur busstationerna i vårt verksamhetsområde skall
nyttjas för både kollektivtrafik och andra kommunala/regionala uppdrag
5. Att det skapas samsyn av fördelning av Bussgods avräkning till länstrafikbolagen mellan regioner
och kommuner, då detta i nuläget ofta är en diskussionspunkt vid upprätthållandet av linjelagd trafik
i kommunerna.

Övriga frågor som bolaget vill lyfta:
Bolaget tror att ägarbolag, kommuner och regioner i verksamhetsområdet tillsammans
behöver skapa en strategi för kombinerad mobilitet i kollektivtrafiken (person/gods/annat)
där Bussgods i Norr AB är en samverkansnyckel för att lyckas med detta

