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Sammanfattning
Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt beslutade regionstyrelsen i juni 2022 att
följa upp händelser av större karaktär inom kollektivtrafiken, både ur ett ekonomiskt
och verksamhetsmässigt perspektiv samt närmare följa upp aktuella bolagsfrågor.
Uppföljningen grundar sig till stor del på det uppdrag som regionfullmäktige i
september 2021 (RS 969-2021) gav nämnden om att utreda behovet av två AC-net
bolag men även att styrelsen, genom regiondirektörens månadsrapport,
uppmärksammats på underskott inom kollektivtrafiken.
I skriftligt underlag har nämnden redogjort för ovannämnda frågeställningar. Regionala
utvecklingsnämnden har genomfört utredning om AC-netbolagen i enlighet med
fullmäktiges beslut och förslag om fusion är på väg till regionfullmäktige för beslut.
Vidare pågår ett flertal processer inom förvaltningen som rör ägarstyrning, däribland
flaggat behov av utökning inom förvaltningen.
Nämnden redogör för negativ ekonomisk avvikelse inom kollektivtrafiken vilket
kopplas samman med läget i omvärlden som medfört lägre resande och ökade
bränslepriser.
Parallellt med denna uppföljning har nämnden vid sammanträdet i september 2022
(RS 1648-2022) till regionstyrelsen och regionfullmäktige påtalat att nämnden befarar
ett underskott som beror på kollektivtrafikens ekonomiska utmaningar.
Regionförvaltningen bereder ett yttrande och förslag till beslut till regionfullmäktige och
frågan om kollektivtrafikens ekonomi hanteras redan av regionstyrelsen.
Regiondirektören kommer fortsätta att delge regionstyrelsen, genom sin
månadsrapport, statistik från kollektivtrafiken samt ekonomiskt utfall. Regiondirektören
för även dialog med ledningsgruppen om kollektivtrafikens utmaningar.
Förvaltningen konstaterar dock att nämnden aviserat om eventuell utökning inom
förvaltningen för att förstärka ägarstyrningen. Mot bakgrund av det underskott som
nämnden redovisar per augusti anser regionförvaltningen att någon utökning inte är
möjlig.
Vid arbetsutskottets sammanträde deltar nämndens presidium och förvaltningschef.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Regionala utvecklingsnämndens redogörelse läggs till handlingarna och föranleder
ingen ytterligare åtgärd från regionstyrelsen då bolagsfrågor och kollektivtrafikens
ekonomi hanteras i separata ärenden.
Regionstyrelsen uppmanar regionala utvecklingsnämnden att genomföra en översyn i
sin organisation för att möta behovet av tid för bolagsstyrningen utan ökat anslag, på
samma sätt som regionstyrelsens förvaltning gjort.
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Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
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ingen ytterligare åtgärd från regionstyrelsen då bolagsfrågor och kollektivtrafikens
ekonomi hanteras i separata ärenden.
Regionstyrelsen uppmanar regionala utvecklingsnämnden att genomföra en översyn i
sin organisation för att möta behovet av tid för bolagsstyrningen utan ökat anslag, på
samma sätt som regionstyrelsens förvaltning gjort.
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