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Sammanfattning
Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt ingår att genom dialogmöte med
nämnder följa upp ekonomin och händelser och frågor av större betydelse. Regionala
utvecklingsnämndens presidium är inbjudna till arbetsutskottet i oktober, som en del i
förberedelserna behöver regionstyrelsen besluta om vad styrelsen vill följa upp.
Regionstyrelsen följer kontinuerligt, bland annat genom regiondirektörens
månadsrapport, nämndens ekonomiska utveckling, kollektivtrafiken och andra frågor
av större karaktär. Nämndens ekonomiska resultat visar inte på några större
avvikelser som behöver följas närmare. Däremot har kollektivtrafiken aviserat om
underskott genom att nämnden föreslagit att fullmäktige ska besluta om en
tilläggsbudget för Norrtåg.
Regionfullmäktige uppdrog i juni 2021 till nämnden att utreda behovet av två AC-net
bolag. Nämnden har vid sammanträdet i maj behandlat AC-net utredningen och
delgett regionstyrelsen beslutet (meddelande till RS i juni 2022).
Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar förvaltningen att regionstyrelsen följer
upp vilka utmaningar som finns inom kollektivtrafiken, vidtagna och planerade
aktiviteter. Vidare föreslås att styrelsen följer upp utredningen av AC-net bolagen
närmare men även om det finns andra frågor och utmaningar nämnden vill lyfta till
styrelsen. .
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Vid dialogmötet med regionala utvecklingsnämnden ska regionstyrelsen följa upp
händelser av större karaktär inom kollektivtrafiken, både ur ett ekonomiskt och
verksamhetsmässigt perspektiv samt närmare följa upp aktuella bolagsfrågor.
Nämnden ombeds att till träffen lämna in en skriftlig redogörelse över ovan nämnda
områden senast 27 september 2022.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Vid dialogmötet med regionala utvecklingsnämnden ska regionstyrelsen följa upp
händelser av större karaktär inom kollektivtrafiken, både ur ett ekonomiskt och
verksamhetsmässigt perspektiv samt närmare följa upp aktuella bolagsfrågor.
Nämnden ombeds att till träffen lämna in en skriftlig redogörelse över ovan nämnda
områden senast 27 september 2022.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse uppsikt RUN
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