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Handlingsplaner revision 2016

Revisionsrapporter Handlingsplaner revision 2016

Handlingsplan Nr Kommentarer från revisorerna Åtgärder Ansvarig Tidsplan

Grundläggande granskning År 

2016

5.1 Förgående års revision

1

Sammantaget kan konstateras, utifrån vår översiktliga uppföljning, att 

åtgärder har vidtagits inom flertalet områden utifrån 2015 års revision, 

vilket vi ser som väsentligt. Eftersom ingen översyn har gjorts av 

ägardirektiven så kvarstår dock den rekommendationen. Viktigt är att 

bolag som är aktiva har uppdaterade ägardirektiv.

  

Samtrans AB likvideras under 

2017. Arbetet med att bilda ett 

gemensamt bussgodsbolag i 

norr dröjer varför 

bolagsordningen för Bussgods i 

Västernorrland AB ses över och 

föreslås fastställas av 

förbundsdirektionen i 

december 2017. Vid ägarrådet 

för Norrtåg AB 2017-04-24 

justerades bolagsordning, 

ägardirektiv och konsortialavtal.

Myndighetschef

 December 

2017

5.2 Ekonomi- och 

verksamhetsstyrning

2

Förbundsdirektionen har beslutat om såväl långtidsplan som budget. 

Beslut har vidare tagits inom angivna tidsramar, vilket vi ser som 

väsentligt. En verksamhetsplan har däremot inte beslutats enligt vad 

som angetts, för år 2017 uppges däremot så ske.

Verksamhetsplan för delar av 

2017 upprättas hösten 2017. 

Verksamhetsplan för 2018 

upprättas före årsskftet 

2017/18.

Myndighetschef

 December 

2017

5.2 Ekonomi- och 

verksamhetsstyrning 3

Vi rekommenderar i övrigt att budgeten även innehåller information 

om den ekonomiska ställningen i enlighet med bestämmelserna i 

kommunallagen.

Beaktas i ÅR 2017. Dialog med 

revisor om tolkning. Ekonomichef

År 2017

5.4 Förbundets ekonomi 
4

Sammantaget bedömer vi att verksamheten i huvudsak har bedrivits på 

ett från ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande sätt Noterat
Myndighetschef

5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål

5

Som vi ser det är det av vikt att det är tydligt när ett mål kan anses som 

uppnått, liksom att de indikatorer som används bedöms som väsentliga 

och relevanta.

Nya mål och indikatorer 

utarbetade i Budget 2018.  

Indikatorer och andra 

mätvärden har utvecklats per 

målområde

Myndighetschef
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5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål

6

Vi vill även framhålla vikten av en planering som syftar till att målen ska 

kunna nås och vill därför hänvisa till våra iakttagelser och kommentarer 

om verksamhetsplan i avsnitt 5.2. Beaktas

Ekonomichef

5.6 Protokoll 7 Granskningen har inte identifierat några avvikelser. Noterat Myndighetschef

5.7 Dokumenthantering

8

Vi har i granskningen kunnat konstatera att direktionen har beslutat om 

en dokumenthanteringsplan, vilket är väsentligt för att tillgodose 

allmänhetens rätt till insyn. Enligt den information som 

Samrådsgruppen har publicerat finns ytterligare uppgifter som bör 

framgå. Vi rekommenderar därför att planens innehåll ses över för att 

säkerställa en god tillgänglighet till handlingarna utifrån gällande krav.

Kommunalförbundet kommer 

att se över 

dokumenthanteringsplanens 

innehåll i fråga om format vid 

bevarande samt att säkerställa 

en god tillgänglighet till 

handlingarna

Administrativ chef

 Juni 2018

5.8 Intern kontroll

9

Enligt vår bedömning tillgodoser förbundets arbete med internkontroll 

de krav som ställs i den av direktionen beslutade policyn. Vi ser det i 

övrigt som väsentligt att en bedömning av risker, utifrån sannolikhet 

och konsekvens, har utgjort utgångspunkten för planens inriktning. Noterat

Ekonomichef

5.9 Incidentrapportering

10

Vi har noterat att förbundet har utarbetade rutiner för att hantera 

kundklagomål och resegarantiärenden. Vi har inte fått någon 

information som tyder på att rutinerna inte fungerar, även om det inte 

varit möjligt att få statistik på handläggningstider. Noterat

Administrativ chef

Handlingsplan

Granskning av årsredovisning 

2016

3.1 verksamhetens utfall, 

finansiering och ekonomiska 

ställning
11

Förvaltningsberättelsen omfattar en kort beskrivning av den samlade 

redovisningen och kort information om respektive bolags verksamhet 

och resultat för 2016. Informationen täcker inte de krav på särskilda 

upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen som 

finns i RKR 8.2.

Beaktas i ÅR 2017. Dialog med 

revisor om tolkning.
Ekonomichef

ÅR 2017
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3.1 Verksamhetens utfall, 

finansiering och ekonomiska 

ställning

12

Förvaltningsberättelsen innehåller inte en utvärdering av ekonomisk 

ställning utifrån kommunala redovisningslagen 4:5. Vi vill framhålla att 

för att en utvärdering ska kunna ske bör mål för den finansiella 

ställningen anges. I dagsläget finns målsättningar kopplade till god 

ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv men vi bedömer inte 

att dessa är tillämpliga vid utvärdering av kommunalförbundets 

ekonomiska ställning.

Beaktas i ÅR 2017. Dialog med 

revisor om tolkning.

Ekonomichef

År 2017

3.1 Verksamhetens utfall, 

finansiering och ekonomiska 

ställning 13

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen. Noterat
Ekonomichef

3.1 Verksamhetens utfall, 

finansiering och ekonomiska 

ställning

14

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som 

ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed 

med undantag av den gemensamma förvaltningsberättelsen, som 

saknar information utifrån RKR 8.2, och utvärdering av ekonomisk 

ställning.

Beaktas i ÅR 2017. Dialog med 

revisor om tolkning.

Ekonomichef

År 2017

3.2 God ekonomisk hushållning

15

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för 

god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella 

målet för 2016 är inte uppfyllt.

Åtgärder för att uppnå målet är 

vidtagna i budget 2018 samt 

beaktas i utarbetandet av 

Långtidsplan 2019-21

Myndighetschef

 Mars 2018

3.2 God ekonomisk hushållning

16

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att 

verksamhetens utfall endast delvis är förenligt med direktionens mål 

för verksamheten. Av de fem verksamhetsmässiga  målen  för  2016 är 

tre uppfyllda.

Åtgärder för att uppnå målen är 

vidtagna i budget 2018 samt 

beaktas i utarbetandet av 

Långtidsplan 2019-21

Myndighetschef

 Mars 2018

3.2 God ekonomisk hushållning

17

Vi rekommenderar att verksamhetsmålen för god ekonomisk 

hushållning utvecklas i enlighet med kommunallagens intentioner. 

Enligt förarbetena ska det för dessa mål finnas ett samband mellan 

resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Målen i Budget 2018 är nya. 

Revisorernas synpunkter har 

beaktas i utarbetandet av 

Budget 2018.

Myndighetschef
 December 

2018

3.2 God ekonomisk hushållning
18

Vi instämmer i direktionens bedömning att Kommunalförbundet inte 

når en god ekonomisk hushållning för 2016.
Noterat

Myndighetschef

3.3 Rättvisande räkenskaper

19

Avsnittet angående redovisningsprinciper är kortfattat och bör 

utvecklas. Årsredovisning ens tilläggsupplysningar uppfyller till stora 

delar KRL:s krav och i övrigt lämnas uppgifter i enlighet med god 

redovisningssed.

Beaktas i ÅR 2017. Dialog med 

revisor om tolkning.
Ekonomichef

År 2017
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3.3 Rättvisande räkenskaper 20
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed. Noterat
Ekonomichef
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Grundläggande granskning 

Ar 2016 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

i Västernorrlands län 

Revisionsra pport 

Landstinget 
Västernorrland 

LANDSTINGETS REVISORER 

Revisionskontoret 

Bilaga 2



Landstinget 
Västernorrland 

Tjänsteställe, revisor 

Revisionskontoret 

Birgitta Arnberg 

Sammanfattning 

Datum 

2017-04-06 

Dnr 

15REV63 

Sida 

2(16) 

Syftet med granskningen är att, utifrån en grundläggande insats, bedöma om verk
samheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds
ställande sätt samt om den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. 
Graden av måluppfyllelse har ökat i förhållande till föregående år, även om ett fler
tal mål inte har uppnåtts. Vi vill därför framhålla vikten av verksamhetsstyming, 
bl.a. genom en verksamhetsplan. Vi har också noterat att två verksamhetsmål har 
reviderats i budget 2016 vad gäller dess målvärden. Att målen bedöms som realis
tiska är väsentligt att tillse. I övrigt har vi konstaterat att flera åtgärder har vidtagits 
utifrån 2015 års granskning, bl.a. har förbundsdirektionen beslutat om en reviderad 
förbundsordning som har tillställts medlemmarna för fastställande. Övergripande 
mål har vidare fastställt av direktionen år 2016 och ett arbete med att utforma ett 
nytt trafikförsörjningsprogram pågår. Vi har också noterat att åtgärder har vidtagits 
för att utveckla ägarstyming och uppsikt. Tidigare rekommendation beträffande 
ägardirektiv kvarstår dock. 

Vi har också noterat att förbundet har en dokumenthanteringsplan, vilket är väsen
tligt. Vi ser dock gärna att planen ses över i syfte att säkerställa att den motsvarar 
gällande krav. Kommunallagens bestämmelser om att budgeten ska innehålla 
uppgift om den ekonomiska ställningen vid budgetårets slut bör också tillgodoses. 

Vad gäller förbundets ekonomi har vi noterat att kostnaderna har överstigit budget, 
vilket framförallt är hänförligt till ökade kostnader för sjukresor. Orsaken till kost
nadsutvecklingen inom området uppges bl.a. vara fler och längre resor. I övrigt har 
vi kunnat konstatera att övriga verksamheter i allt väsentligt har bedrivits inom till
delade budgetramar. Målet om resurseffektiv kollektivtrafik har dock inte uppnåtts. 
Vi bedömer emellertid sammanfattningsvis att verksamheten i huvudsak har 
bedrivits på ett, från ekonomisk synpunkt, tillfredställande sätt. 

Vad gäller den interna kontrollen bedömer vi, utifrån vår grundläggande gransk
ningsinsats, att den har varit tillräcklig. Vi har noterat att en plan för uppföljning 
har beslutats av direktionen, som har baserats på en bedömning av sannolikhet och 
konsekvens. Resultatet av uppföljningen har visat att den interna kontrollen har 
hållits på en godtagbar nivå. 

Rekommendationer 

Nedan framgår våra främsta rekommendationer utifrån vår granskning (inom 
parantes hänvisas till aktuellt avsnitt i rapporten). 

• Tillse att det finns uppdaterade/utfärdade ägardirektiv för hel- och delägda
företag (5.1 ).

• Se över budget och dokumenthanteringsplan i syfte att säkerställa att de
innehåller nödvändiga uppgifter (5.2 och 5.7).

• Utarbeta en verksamhetsplan (5.2).



Landstinget 
Västernorrland 

Tjänsteställe, revisor 

Revisionskontoret 

Birgitta Arnberg 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund 

Datum 

2017-04-06 

2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

3 Revisionskriterier 

4 Metod 

5 Resultat av granskningen 

5.1 Föregående års revision 
5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 
5.3 Uppföljning 
5.4 Förbundets ekonomi 
5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål 
5.6 Protokoll 
5.7 Dokumenthantering 
5.8 Intern kontroll 
5.9 Incidenter 

Dnr 

15REV63 

Sida 

3(16) 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

7 

9 

9 

11 

12 

13 

14 

15 



� Landstinget 
[ · Västernorrland

Tjänsteställe, revisor 

Revisionskontoret 

Birgitta Arnberg 

1 Bakgrund 

Datum 

2017-04-06 

Dnr 

15REV63 

Sida 

4(16) 

Kommunalförbundets revisorer har ansvar för att årligen granska förbundet med 
utgångspunkt i de bestämmelser som återfinns i kommunallagens revisionskapitel. 
Granskningen ska genomföras i enlighet med de principer och riktlinjer som följer 
av god revisionssed i kommunal verksamhet. 

2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet är att, utifrån en grundläggande granskningsinsats, bedöma om verksam
heten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inom denna ram granskat 
följande: 

om åtgärder vidtagits med anledning av föregående års revision och den 
handlingsplan för ändamålet som direktionen beslutat om, 

om det finns en fungerande ekonomi- och verksamhetsstyrning, 

om det finns fungerande former för budgetuppföljning inkl. uppföljning av 
verksamhetsmål samt om nödvändiga beslut tas vid befarade väsentliga 
avvikelser, 

om ekonomin är tillfredsställande, 

om verksamhetsmålen uppfylls på ett tillfredsställande sätt, 

om protokoll finns och är utformade enligt gällande krav, 

om det finns en dokumenthanteringsplan, 

om det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys samt 
om planen följs upp, 

om det finns rutiner för att hantera incidenter. 

3 Revisionskriterier 
Revisionskriterier avser de bedömningsgrunder som bildar underlag för revision
ens analyser och bedömningar. Nedan framgår de främsta revisionskriteriema i 
denna granskning: 

• Förbundsordning, samarbetsavtal och reglemente

• Kommunallag

• Offentlighets- och sekretesslag

• Arkivlag
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4 Metod 

Datum 

2017-04-06 

Dnr 

1SREV63 

Sida 

5(16) 

Granskningen baseras på dokumentstudier och intervjuer. Förbundets revisorer har 
även haft en dialog med förbundschefen och dennes medarbetare samt med 
företrädare förbundsdirektionen. 

Rapporten är sakgranskad av myndighetschefen och ekonomichefen. 

5 Resultat av granskningen 

5.1 Föregående års revision 

Med anledning av 2015 års revision har förbundets direktion beslutat om en 
handlingsplan i syfte att åtgärda de brister som förbundets revisorer har påtalat1

,

bl.a. inom nedanstående områden: 

1. Översyn av Trafikförsörjningsprogrammets mål

2. Översyn av förbundsordning med anledning av noterade oklarheter

3. Utvecklad ägarstyrning och uppsikt

4. Översyn av policy för intern kontroll - tidplan

Ovanstående punkter motsvarar de noteringar och bedömningar som framhållits i 
revisionsrapportens sammanfattning. Enligt vad som framkommit i granskningen 
var följande åtgärder vidtagna vid tidpunkten för föreliggande granskning: 

1. Vid direktionen sammanträde 2016-10-21 togs beslut om att fastställa över
gripande mål för förbundet. Det uppdrogs samtidigt till myndighetschefen att,
utifrån de fastställda målsättningarna, ta fram ett regionalt trafikförsörjnings
program 2030. Som vi uppfattat det planeras direktionen att besluta om ett
omarbetat trafikförsörjningsprogram i december 2017.

2. Förbundsordningen har reviderats med anledning av de oklarheter som revision
en har påtalat. Direktionen beslöt vid sitt sammanträde 2016-10-21 att anta för
slaget till ändringar i förbundsordningen samt att överlämna förslaget till
kommunalförbundets medlemmar för fastställande. Vid tidpunkten för gransk
ningen hade ett sådant fastställande endast skett av Ånge kommun. En process
pågår samtidigt med ytterligare omarbetning av förbundsordning och samarbets
avtal med anledning av att dessa dokument har sagts upp av medlemmarna
under år 2016.

1 Direktionens protokoll 2016-10-21 Dir 24-16 
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3. Under 2016 har ordföranden och myndighetschefen genomfört ägardialoger
med kommunalförbundets representanter i Norrtåg ABs styrelse och i Bussgods
i Västernorrland AB:s styrelse. Syftet med dessa ägardialoger uppges ha varit
att få en bild av bolagen och dess utmaningar. Därutöver har Bussgods i
Västernorrland AB:s VD informerat direktionen om bolaget. Motsvarande
information har lämnats av Norrtåg AB:s tekniske chef. Även dessa
informationsinsatser har införts under år 2016.

Enligt uppgift har även, i likhet med tidigare år, skriftlig rapportering skett från
samtliga bolag i samband med delårsrapport och årsredovisning.

I 2015 års revisionsrapport noteras att förbundet inte har uppdaterat eller utfärd
at ägardirektiv för hel- eller delägda företag. Enligt vad som framkommit i
granskningen har inga uppdateringar av ägardirektiv gjorts eller nya ägardirek
tiv utfärdats. Ägardirektiv fanns vid granskningstidpunkten för Norrtåg AB,
Transitio AB och Samtrafiken i Sverige AB. Någon granskning av dessa har
emellertid inte gjorts av oss. Vad gäller Samtrafiken i Sverige AB pågår enligt
uppgift en process som inkluderar översyn av ägardirektiv. För Samtrans AB
finns inte, såvitt vi förstått, ägardirektiv. Bolaget är samtidigt under likvidation
och beräknas vara avslutat under år 2017. För Västernorrlands läns trafik AB,
som är ett vilande bolag, finns enligt uppgift ett ägardirektiv, men det är inte
uppdaterat. För Bussgods i Västernorrland AB finns enligt uppgift även ett
ägardirektiv. Bolaget är dock under ombildande och enligt bolagets VD
kommer nya ägardirektiv att tas fram i samband med den processen.

4. Av policyn framgår att redovisning av föregående års internkontroll ska ske före
halvårs skiftet. Policyn har under år 2016 inte omarbetats. Däremot har rutinerna
sett över och anpassats utifrån revisorernas synpunkter, vilket har inneburit att
resultatet av genomförd uppföljning har rapporteras till direktionens arbets
utskott den 7 mars 2017. Direktionen kommer att få motsvarande rapportering
vid dess sammanträde den 31 mars 201 7, d. v. s. vid samma tidpunkt som års
redovisningen ska behandlas.

Kommentarer 

Sammantaget kan konstateras, utifrån vår översiktliga uppföljning, att åtgärder har 
vidtagits inom flertalet områden utifrån 2015 års revision, vilket vi ser som 
väsentligt. Eftersom ingen översyn har gjorts av ägardirektiven så kvarstår dock 
den rekommendationen. Viktigt är att bolag som är aktiva har uppdaterade 
ägardirektiv. 
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Datum 

2017-04-06 

5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Dnr 

15REV63 

I kommunallagen, 8 kapitlet, 4-5 §§, finns bestämmelser om budgetens innehåll. 
Bl.a. framgår följande: 

• en budget ska upprättas varje år för nästa kalenderår,

• budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret,

• av planen ska det framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den
ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut,

• för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning,

• för ekonomin ska det anges de finansiella mål som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning,

Sida 
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• budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år och ska
innehålla finansiella mål.

Förbundsdirektionen beslutade 2015-03-20 om Långtidsplan 2016-2018, som 
innehåller en plan för ekonomin för en period av tre år samt finansiella mål för 
samma period. Planen innehåller även mål för verksamheten för 2016-2018. 

Av Långtidsplan 2016-2018 framgår att följande styrdokument för verksamhets
planering ska beslutas av direktionen: 

• Trafikförsörjningsprogram

• Långtidsplan

• Budgetskrivelse

Förbundsdirektionen beslutade 2015-12-18 om Budget 2016, vilket enligt uppgift 
motsvarar ovanstående budgetskrivelse. Som noterats i 2015 års granskning togs 
beslut om budget för 2016 den 18 december 2015 vilket innebar att kravet på ett 
beslut om budget före september månads utgång inte efterlevdes. Beslut om 2017 
års budget togs däremot av direktionen den 17 juni, vilket faller inom de tidsramar 
som framgår av förbundsordningen. Vi har dock noterat att de finansiella målen i 
Budget 2016 inte är desamma som de som framgår av Långtidsplanen vilket för
klarats av att målen har setts över med anledning av synpunkter från revisionen. 
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Vi har även noterat att indikatorn till verksamhetsmålet som rör förbundets varu
märke är lägre i budget 2016 än i långtidsplanen, vilket har förklarats med att 
ambitionen sänktes i och med att ökade marknadsinsatser "bortprioriterades" i 
2016 års budget. Även en indikator till målet om ökat kollektivt resande har just
erats ned, föranlett av förändringar i regelverket för länets skolkort. Målet har 
därutöver kompletterats med ett antal nya indikatorer i budget 2016 i syfte att få en 
mer nyanserad bild av resandet. 

Vi kan i övrigt inte se att budgeten innehåller information om den förväntade 
ekonomiska ställningen vid budgetårets slut. 

Gällande trafikförsörjningsprogram beslutades av direktionen 2015-12-18. 
Pågående arbete med nytt trafikförsörjningsprogram, se avsnitt 5.1, punkt 1. 

Följande dokument ska enligt Långtidsplan 2016-2018 beslutas av myndighets
chefen: 

• Verksamhetsplan

• Detaljbudget

Vi har tagit del av detaljbudgeten. Enligt uppgift har däremot ingen verksamhets
plan beslutats av myndighetschefen vilket förklarats med att det har fått nedpriori
terats av tids-/resursskäl. Bolaget har dock haft en marknadsplan år 2016 som 
innehåller aktiviteter för året. Enligt uppgift finns även ett aktivitetsunderlag till 
Långtidsplan 2016-2018. För år 2017 avses emellertid en verksamhetsplan att 
utarbetas. 

Kommentar 

Förbundsdirektionen har beslutat om såväl långtidsplan som budget. Beslut har 
vidare tagits inom angivna tidsramar, vilket vi ser som väsentligt. En verksamhets
plan har däremot inte beslutats enligt vad som angetts, för år 2017 uppges däremot 
så ske. 

Vi rekommenderar i övrigt att budgeten även innehåller information om den 
ekonomiska ställningen i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. 
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Av förbundsordningen som behandlades av direktionen i oktober 2016 framgår att 
direktionen kvartalsvis eller tertialvis ska avlämna rapporter över verksamheten till 
förbundsmedlemmarna. Vidare anges att rapporterna ska innehålla budgetupp
följning, bedömt årsutfall och verksamhetsuppföljning. 

Förbundet har under år 2016 upprättat tertialrapporter, vilket motsvarar medlemm
arna behov av rapportering. 

Vi har noterat att tertialrapporterna innehåller den information som stipuleras i 
förbundsordningen. 

Kommentar 

Vi bedömer att rapporteringen motsvarar de krav som framgår av förbunds
ordningen. 

5.4 Förbundets ekonomi 

Förbundets finansiella styrka, mätt i soliditet, uppgår enligt årsredovisning 2016 
till 0,5 %, vilket kan jämföras med 0,7 % år 2015. Soliditeten påverkas enbart av 
balansomslutningen, eftersom nettokostnaderna täcks genom medel från respektive 
medlemskommun och landstinget i förhållande till den trafik som utförs. 

Förbundets kassalikviditet, som visar den kortfristiga betalningsförmågan, uppgår 
till 90 % (2015: 82 %). 

Av årsredovisning 2016 framgår att verksamhetens nettokostnad uppgår till 458,8 
mkr, vilket kan jämföras med budgeterade medlemsbidrag och kommunala biljett
subventioner på 450, 1 mkr. Avvikelsen mellan utfall och budget är därmed 
8,7 mkr, vilket framförallt förklaras av sjukresoma vars kostnader överstigit budget 
med lOmkr. 

Nedan framgår hur nettokostnaderna, mkr, har utvecklats under den senaste treårs
perioden, exklusive jämförelsestörande poster: 

2014 2015 Okning, % 2016 Okning, % 

Nettokostnader 422,9 437,6 3,5 459,1 4,9 

Tabell I 

I årsredovisningen finns uppgift om produktionskilometer för landsbygds- och 
tätortstrafik, exklusive sjukresor och färdtjänst. År 2016 har antalet produktions
kilometer ökat med 0,5 %. 
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Kostnadsökningen mellan 2015 och 2016 uppges till stor del vara hänförlig till de 
indexuppräkningar som görs enligt avtalen med trafikföretagen. 

Vi har i övrigt att noterat att kostnader för landsbygds- och tätortstrafik är lägre än 
vad som prognostiserades i delårsrapporten. Detsamma gäller kostnader för tåg
trafik och administration SÄKO. Kostnaderna för SÄKO-resorna, d.v.s. färdtjänst 
och sjukresor, är marginellt högre än delårsrapportens prognos och överstiger som 
ovan angetts budgeten med 10 mkr. Ökningen avser i sin helhet sjukresorna. De 
ökade kostnaderna för dessa resor förklaras i årsredovisningen av fler och längre 
resor. Att sjukresorna inte kan samordnas med färdtjänsten i Sundsvalls kommun 
beskrivs också som en orsak. 

Nedan framgår direktionens bedömning av myndighetens mål om resurseffektiv 
trafik avseende år 2016 och 2015. 

Mål 2016 2015 

Resurseffektiv kollektivtrafik Mål ej uppfyllt Mål uppfyllt med 
vissa brister 

Tabell 2 

Som framgår av tabell 2 ovan bedöms målet inte som uppfyllt år 2016. Enligt 
uppgift förklaras utfallet i stor utsträckning av att kommunala subventioner har 
införts under år 2016 men även av andra faktorer, såsom längre och fler sjukresor, 
som förbundet inte kunnat påverka. 

Kommentar 

En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller 
förbättrad soliditet är ett tecken på att det totala finansiella handlingsutrymmet har 
stärkts. 

Som framgår har förbundets kassalikviditet stärkts, även om den understiger 
100 %. En vanlig tumregel är att måttet bör ligga på minst 100 %, eftersom det 
innebär att betalningsförmågan är större än de kortfristiga utbetalningarna såvida 
omsättningstillgångarna kan omsättas omedelbart. För att kunna göra en bedöm
ning utifrån nyckeltalet krävs dock en mer ingående analys av såväl omsättnings
tillgångarnas som de kortfristiga skuldernas karaktär. Enligt uppgift förekommer 
emellertid inga betalningssvårigheter. För ett par år sedan kunde däremot det upp
stå vilket berodde på tidpunkten för utbetalning av medlemsbidrag. Detta föran
ledde ändringar som, enligt uppgift, gett avsedda effekter så att det inte längre 
föreligger några problem inom området. 

Soliditetsmåttet bedömer vi som mindre relevant i förbundet med hänsyn till dess 
finansierings form. 
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Som beskrivits utgör de ökade kostnaderna för sjukresor anledningen till avvikel
sen. Vi har uppfattat att dessa kostnader inte varit möjliga att påverka för för
bundet. Även om kostnaderna inte hållits inom ramen för tilldelad budget har de 
understigit vad som prognostiserades i delårsrapporten per den 31 augusti 2016. 
För år 2015 redovisades ett underskott på ca 6 mkr i förhållande till budget. 

Förbundets mål om resurseffektiv kollektivtrafik har enligt direktionens bedöm
ning inte uppnåtts. Såvitt vi kan bedöma har endast en av totalt elva indikatorer till 
målet uppnåtts, vilket inte kan anses som helt tillfyllest. Samtidigt beror 
avvikelsen, så som vi uppfattat det, framförallt på omständigheter som förbundet 
inte kunnat påverka. 

Sammantaget bedömer vi att verksamheten i huvudsak har bedrivits på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål 

Av tabell 2 nedan framgår, i sammanfattad form, direktionens bedömning av mål
uppfyllelsen för år 2016 samt motsvarande bedömning för år 2015. 

Nr Mål 2016 2015 

1 Ökad regional och fysisk tillgänglighet Mål uppfyllt Mål uppfyllt med 
vissa brister 

2 Varumärket Din Tur stärks gentemot resenärer Mål uppfyllt Mål ej uppfyllt 
och allmänheten 

3 Ökad nöjdhet över kollektivtrafiken hos Mål ej uppfyllt Mål ej uppfyllt 
resenärer och allmänheten. 

4 Ökat kollektivt resande Mål ej uppfyllt Mål ej uppfyllt 

5 Minskad negativ påverkan från Mål uppfyllt Mål uppfyllt 
kollektivtrafiken på miljön 

Tabell 2 

Utifrån den redovisade måluppfyllelsen är direktionens samlade bedömning att för
bundet inte har en god ekonomisk hushållning. 

Totalt tre mål har bedömts som uppnådda 2016, vilket kan jämföras med 2015 då 
endast ett mål bedömdes ha klarats. 

Av årsredovisningen kan utläsas att två av fyra indikatorer till mål nr 1 inte har 
uppnåtts. Målet har dock i sin helhet bedöms som uppnått. 
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Direktionen har 2016 bedömt att tre av totalt fem mål har uppnåtts under år 2016, 
vilket är en viss förbättring i förhållande till år 2015. Vi har samtidigt noterat att 
mål nr 1, vars indikatorer har uppnåtts till hälften, har uppnåtts bedöms som 
uppfyllt. Enligt uppgift förklaras bedömningen av att alla aktiviteter vägs in, både 
restidsförbättringar, trafikförändringar och övriga åtgärder som genomförts under 
året. Att kundnöjdheten har ökat, även om målet inte har nåtts, beaktas också. 

Som vi ser det är det av vikt att det är tydligt när ett mål kan anses som uppnått, 
liksom att de indikatorer som används bedöms som väsentliga och relevanta. 

Vi vill även framhålla vikten av en planering som syftar till att målen ska kunna 
nås och vill därför hänvisa till våra iakttagelser och kommentarer om verksam
hetsplan i avsnitt 5.2. 

Vi vill därutöver hänvisa till vår granskning av årsredovisning 2016, som innefattar 
en bedömning av om resultatet är förenligt med de mål som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. 

5.6 Protokoll 

Kommunallagen innehåller bestämmelser om protokoll. Bl.a. framgår att de leda
möter och ersättare som tjänstgjort ska redovisas samt att protokollet ska justeras 
senast fjorton dagar efter sammanträdet. Att protokollen ska anslås under klago
tiden, som uppgår till tre veckor, framgår också. 

I förbundsordningen finns även bestämmelser om protokoll med utgångspunkt från 
kommunallagens bestämmelser. 

Vi har granskat om krav på justering och anslagstider motsvarar kraven i 
kommunallagen och funnit att justering skett inom utsatt tid samt att protokollen 
varit anslagna under tillräcklig tidsrymd. 

Kommentar 

Granskningen har inte identifierat några avvikelser. 
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Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar2 hos myndigheter baseras på 
grundlagsskyddade regler i tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel (offentlighets
principen). 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor3 anger bl.a. följande om dokument
hanteringsplanens syfte och innehåll: 
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Dokumentplanen/dokumenthanteringsplanen ger myndigheten nödvändig 
kontroll och överblick över sina allmänna handlingar, underlättar arkivfunk
tionens arbete och förbättrar allmänhetens möjligheter att återsöka och ta del 
av information. Av planen bör framgå vilka verksamheter och processer som 
existerar och vilka dokument som hanteras i dessa, hur handlingsslag och 
handlingstyper registreras, vilka som skyddas av sekretess, medium, format 
och lagringsformer, vilka handlingar som gallras och vilka som bevaras för 
framtiden, format vid bevarande, eventuellt även metadata. 

Med anledning av ovanstående har vi i vår granskning efterfrågat förbundets doku
menthanteringsplan eller motsvarande och vi har noterat att direktionen har be
slutat om en sådan plan 2012-06-15. 

Planen innehåller information om process, handlingstyp, bevara/gallra samt vissa 
förtydliganden. Förbundet har uppgett att planen är aktuell och efterlevs. 

Kommentar 

Vi har i granskningen kunnat konstatera att direktionen har beslutat om en doku
menthanteringsplan, vilket är väsentligt för att tillgodose allmänhetens rätt till 
insyn. Enligt den information som Samrådsgruppen har publicerat finns ytterligare 
uppgifter som bör framgå. Vi rekommenderar därför att planens innehåll ses över 
för att säkerställa en god tillgänglighet till handlingarna utifrån gällande krav. 

2 Handlingar som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av myndighet 
3 SKL samverkar med Riksarkivet i frågor som rör hantering, bevarande och gallring av allmänna 
handlingar genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. 
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Förbundet har en policy för intern kontroll, som beskriver bakgrunden och syftet 
med intern kontroll samt ansvarsfördelningen mellan förbundsdirektion och 
myndighetschef. Policyn beslutades av förbundsdirektionen 2015-12-01. 

Av policyn framgår att förbundsdirektionen årligen ska besluta om en intern
kontrollplan. Sådan plan har för år 2016 beslutats av direktionen 2015-12-01, 
vilket överensstämmer med vad som framgår av policyn. 

Planen innefattar följande två internkontrollpunkter: 

• Förbundsdirektionens protokoll; kontroll av beslut i varje ärende och
delgivning av protokoll inom stipulerad tid.

• Fakturahantering; kontroll av attest genom stickprov av fakturor.
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Vi har noterat att planen baseras på en bedömning av sannolikhet och konsekvens. 

Som framgår av avsnitt 5.1 har arbetsutskottet fått rapportering av resultatet vid sitt 
sammanträde den 8 mars. Direktionen kommer att få motsvarande information den 
31 mars. 

Vi har tagit del av rapporteringen av vilken det framgår att hanteringen motsvarar 
godkänd nivå, men att det finns utrymme för förbättringar. Rapporten innehåller 
mot denna bakgrund förslag till åtgärder. 

Kommentar 

Enligt vår bedömning tillgodoser förbundets arbete med internkontroll de krav som 
ställs i den av direktionen beslutade policyn. Vi ser det i övrigt som väsentligt att 
en bedömning av risker, utifrån sannolikhet och konsekvens, har utgjort 
utgångspunkten för planens inriktning. 
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Kommunalförbundet har rutiner4 för hur kundklagomål och resegarantiärenden5

ska hanteras. Systemstödet Respons, som införskaffades under år 2014, används 
för denna administration. 
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Ärenden inkommer via Din Turs hemsida, mejl, brev eller telefon. Enligt uppgift 
används hemsidan i första hand och i andra hand mejl och telefon. Brev är mer 
sällan förekommande. Såsom vi uppfattat det fungerar systemstödet och rutinerna 
på ett tillfredsställande sätt. Enligt uppgift är resurserna för att hantera kundklago
mål och resegarantiärenden vid förbundet tillräckliga. Årliga träffar hålls i övrigt 
med systemleverantören och i samband med dessa identifieras eventuella behov av 
utveckling. 

Nedan framgår omfattningen av kundklagomål och resegarantiärenden för år 2015 
och 2016. Eftersom systemet infördes under år 2014 saknas siffror för detta år på 
helårsbasis. Vi har därför valt att endast jämföra utfallet med år 2015. 

Tjänst 2015 2016 

Allmän kollektivtrafik (buss) 1.842 1.943 

Säko 477 525 

-varav färdtjänst 295 316 

-varav sjukresor 181 204 

Norrtåg 2.665 1.927 

Summa 4.984 4.395 

Tabell 3 

Som framgår av tabell 3 ovan har omfattningen av incidenter totalt sett minskat 
under år 2016, vilket i sin helhet är kopplat till Norrtåg. Anledningen till att Säko
ärendena har ökat bedömer förbundet är en ökad benägenhet att anmäla händelser. 

Vi har i vår granskning efterfrågat uppgift om hur ovanstående ärendemängd för
delar sig mellan kundklagomål och resegarantiärenden. Någon sådan uppföljning 
görs dock inte, vilket förklarats med att det i flera fall finns en koppling mellan 
dessa ärendetyper vilket gör det svårt att särskilja dem åt. 

Vi har även i vår granskning efterfrågat uppgift om genomsnittlig tid från att ett 
ärende inkommit till dess att ett svar har lämnats samt genomsnittlig handlägg
ningstid fram till dess att ärendet har avslutats. Sådan statistik är emellertid, enligt 
vad som framkommit, inte möjlig att ta fram. 

4 Dnr 1 7 /00028 
5 Ersättning vid försening 
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Uppgift om utbetalda belopp har däremot erhållits. För år 2016 har ca 154 tkr 
utbetalats. Merparten, ca 90 %, är hänförligt till trafikföretagen och har därför 
fakturerats dem. 
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Av de utbetalningar som Kollektivtrafikmyndigheten svarat för, ca 15 tkr, avser 
färdtjänsten 1.827 kronor (2015: 2.900 kr) sjukresor 1.140 kronor (2015: 3.176 kr). 
Dessa utbetalningar har således minskar i omfattning i förhållande till år 2015 trots 
att ärendemängden har ökat. 

Enligt uppgift sker i övrigt avtalsuppföljning av trafikavtalen med avtalspartner vid 
tre tillfällen per år. Uppföljningen dokumenteras. Under granskningsåret har upp
följningsmöten genomförts i februari, maj och i oktober. 

Kommentarer 

Vi har noterat att förbundet har utarbetade rutiner för att hantera kundklagomål och 
resegarantiärenden. Vi har inte fått någon information som tyder på att rutinerna 
inte fungerar, även om det inte varit möjligt att få statistik på handläggningstider. 

Härnösand, dag som ovan 

/�����,.� Birgitta Arnberg 
Certifierad kommunal yt srevisor 
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1. Sammanfattning

Granskning av årsredovisning 2016

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet lever upp 
till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen 
innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med kommunalförbundets mål för god eko
nomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2016 är inte 
uppfyllt. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är inte 
fullt ut är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. De verksam
hetsmässiga målen för 2016 är delvis uppfyllda, då tre av fem mål uppfylls. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprät
tad enligt god redovisningssed. 

I syfte att öka kvaliteten på årsredovisningen lämnar vi följande rekommendationer (fler
talet kvarstår sedan förra årets granskning): 

Avsnittet om redovisningsprinciper bör utvecklas. 

Både finansiella mål och verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning 
bör utvecklas. 

Utvärdering av den ekonomiska ställningen bör göras utifrån enligt kommunala 
redovisningslagen kap 4:5. 

Den sammanställda redovisningen bör anpassas till kraven i RKR 8.2 vad avser 
tilläggsupplysningar. 
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Granskning av årsredovisning 2016 

2. Inledning
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands
ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisning
ens upprättande. 

2.1. Syfte och revisions.frågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning?

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

• resultaträkning

• kassaflödesanalys

• balansräkning

• sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlev
naden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
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beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med KOmmunalför

bundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångs

punkt i SKYREV:s utkast ''Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och lands

ting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår 

av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller 

delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Gransk

ningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskaps

material och i förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen

terades 2017-03-15. Direktionen fastställer förslag till årsredovisningen 2017-03-31.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 

2.2. Revisions kriterier 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL)

• Lag om kommunal redovisning (KRL)

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

• Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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Granskning av årsredovisning 2016 

3.1. Ve1·ksantl1etens utfall,jinansiering ch el,01 o

»tiska stäl ning
3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av verksamheten 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Ana
lysen har utvecklats sedan tidigare år och det finns en kopplingen till hur förändringar i 
omvärlden kan komma att påverka Kommunalförbundets ekonomi och prioriteringar 
inom olika områden. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi
ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Den totala sjuk
frånvaron har jämfört med 2015 ökat från 3,8 % till 5,7 %. Långtidsfrånvaron har minskat 
vilket innebär att det är den korta sjukfrånvaron som har ökat. I övrigt lämnar den perso
nalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och 
verbal information. 

Pensionsredovisning 

I förvaltningsberättelsen framgår att förbundet inte har några ansvarsförbindelser för 
pensioner intjänade varken för 1998 eller senare. Däremot har kommunalförbundet kost
nader för pensioner till personal som uppgick till 2,3 mnkr för 2016.

Gemensam iörvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen omfattar en kort beskrivning av den samlade redovisningen och 
kort information om respektive bolags verksamhet och resultat för 2016. Informationen 
täcker inte de krav på särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföre
tagen som finns i RKR 8.2. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Överensstämmelse med 
övriga delar i årsredovisningen finns. 

Investeringarna uppgår endast till 0,4 mnkr för 2016.

Vi gjorde i samband med delårsrapporten en fördjupad kontroll av att investeringar inte 
har redovisats som driftkostnader men inga avvikelser påträffades. 

Driftredovisning - verksamhetens nettokostnader 

Utfallet av Kommunalförbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättel
sen. Upplysningar om orsaker till budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med öv
riga delar i årsredovisningen finns. 

Verksamhetens nettokostnader fördelar sig enligt följande: 
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Sammanställning Utfall Budget Budget Prognos Prognos 

nettokostnader 2016 
2016 

avvikelse helår avvikelse 

Landsby gdstrafik -150,3 -16 2 ,1 11,8 -153 ,8 3,5 

Tä tortstrafik -39,8 -1 03 ,o 63,2 -44,1 4,3 

SÄKO -1 03 ,8 -93,8 -10,0 -1 03 ,4 -0,4

Tågtrafik -33 ,8 -35 ,5 1,7 -34,8 1,0

Biljettsystem -5,0 -5,0 o,o -5,0 o,o

Station sa v gifter -1,8 -1,8 o,o -1 ,9 0,1 

För v altn in gskostn ader -31,6 -30,5 -1 ,1 -3 2,2 o,6

Administration SÄKO -15 ,8 -17 ,3 1,5 -16 ,8 1,0

Finansnetto o,o o,o o,o o,o

Resultat före medlemstillskott -382,0 -449,1 67,1 -392,0 10,1 

Budgetavvikelsen uppgår till + 67,1 mnkr och förklaras till största delen av biljettsubvent
ioner från Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner. Den ökade intäkten resulterar i 
minskade medlemstillskott från dessa kommuner. Kostnaden för den särskilda kollektiv
trafiken (SÄKO) avviker med -10,0 mnkr mot budget och beror på ett ökat antal och 
längre sjukresor. Utfallet är 10,1 mnkr bättre än prognosen, motsvarande 2,5 %. Prognos
säkerheten kan därmed betraktas som god för 2016.

Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Kom
munalförbundets uppfyller balanskravet då resultatet uppgår till o mnkr. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förvaltningsberättelsen innehåller inte en utvärdering av ekonomisk ställning utifrån 
kommunala redovisningslagen 4:5. Vi vill framhålla att för att en utvärdering ska kunna 
ske bör mål för den finansiella ställningen anges. I dagsläget finns målsättningar kopplade 
till god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv men vi bedömer inte att dessa 
är tillämpliga vid utvärdering av kommunalförbundets ekonomiska ställning. 

3.1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att 
förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal 
redovisning och god redovisningssed med undantag av den gemensamma förvaltningsbe
rättelsen, som saknar information utifrån RKR 8.2, och utvärdering av ekonomisk ställ
ning. 

8.2. 

3.2.1. 

God ekonon1isk h.ushldlning 
Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot direktionens finansiella mål för god ekono
misk hushållning som fastställts i budget 2016:
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Finansiellt m Al, fastställt av 
direktionen i budget 2016 

KTM bedriver resurseffektiv 
ko llektivtrafik. 

Prognos 2016 

Kraftig budgetavvikelse p.g.a. 
att finansieringsmodellen för 
kommunla subventioner av 
biljettpriset förändras vilket 
innebär att självfinansierings
graden minskar. 

Granskning av årsredovisning 2016 

MAJuppfyllelse, förbundets 
bedömning 

Nej, målet uppfylls inte. 

Det finansiella målet uppfylls inte då budgetavvikelsen uppgår till 67,1 mnkr. Exkluderas 

den kommunala biljettsubventionen uppgår budgetavvikelsen till -8,7 mnkr. 

Mål rör verksamheten 

Direktionen har fastställt verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning 

Verksam.hetsmål, 

fastställt av direktionen i Prognos 2016 

budget 2016 

Kollektivtrafikmyndigheten En rad förbättringar har 
ökar den regionala och fysiska genomförts under årets 
tillgängligheten. inledande månader. 
Kollektivtrafikmyndighetens K u nskap en om vem som 
varumärke Din Tu r stärks ansvarar för 
gentemot resenärer och kollektivtrafiken har 
allmänheten. ökat. 

Den sammanfattande 
Kollektiv trafikmyndigheten nöjdheten hos resenärer 
ökar nöjdheten över har ökat, däremot är den 
kollektiv tr a tiken hos låg bland allmänheten. 
resenärer och allmänheten. Utfallen när inte 

målvärdena. 

Kollektiv trafikmyndigheten Trots u tökad trafik så har 
ökar det kollektiva resandet i marknadsandelen av det 
Västernorrland. totala resandet minskat. 

Kollektivtrafikmyndigheten 
Samtliga indikatorer minskar kollektivtrafikens 

negativa p åverkan p å  miljön. 
upp nås. 

3.2.2. Revisionell bedömning 

Måluppfyllelse, 

förbundets bedömning 

Ja, målet uppfylls. 

Ja, målet uppfylls. 

Nej, målet uppfylls inte. 

Nej, målet uppfylls inte. 

Ja, målet uppfylls. 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2016 är inte uppfyllt. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast 

delvis är förenligt med direktionens mål för verksamheten. Av de fem verksamhetsmäss

iga målen för 2016 är tre uppfyllda. 

Vi rekommenderar att verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning utvecklas i en

lighet med kommunallagens intentioner. Enligt förarbetena ska det för dessa mål finnas 

ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 

Vi instämmer i direktionens bedömning att Kommunalförbundet inte når en god ekono-

misk hushållning för 2016. 
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3.3. Rättvisande 1·äkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 
R.esultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga intäkter och kostnader för året samt 
hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående 
år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat uppgår till o,o mnkr vilket är i enlighet med budgeterad nivå. Av lämnade 
resultatkommentarer redogörs utförligt för budgetavvikelserna. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till - 458,8 mnkr jämfört med budgeterade - 450,1

mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till -8,7 mnkr när kommunala biljettsubventioner redovi
sas nedanför verksamhetens nettokostnader. Resultaträkningen ska därför jämföras med 
verksamhetens nettokostnad exklusive kommunala biljettsubventioner. 

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter ökat med 1, 7 mnkr medan 
kostnaderna har ökat med 17,3 mnkr. Det är framförallt trafikkostnaderna som har ökat, 
+13,9 mnkr. IT-kostnaderna har ökat med 1,5 mnkr och personalkostnaderna har ökat 1,3

mnkr vilket motsvarar 4,7 %.

Den ökade kostnaden finansieras via medlemsbidrag och biljettsubventioner. Medlemsbi
dragen har minskat med 54,6 mnkr men biljettsubventioner från Sundsvalls och 
Örnsköldsviks kommuner uppgår till 76,8 mnkr för 2016, motsvarande intäkt saknades 
för 2015.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. 

Resultaträkning, m nkr 
Utfall Budget Budget- Utfall 
2016 2016 avvikelse 2015 

Verksamhetens intäkter 142,8 139,9 2,9 147,1 

Verksamhetens kostnader -593,9 -582,0 -11,9 -576,6 

Jämförelsestörande post 0,3 0,0 0,3 1,2 

Avskrivningar -8,1 -8,o -0,1 -8,o 

Verksa-.n.hetens nettokostnader -458,B 
.. .. 

-B,7 -436,4-450,i

Kommunala biljettsubventioner 76,8 1,0 75,8 o,o 

Medlems bidrag 382,0 449,1 -67 ,1 436,6 

Finansiella intäkter o,o o,o o,o 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 

Arets resultat o,o o,o o,o 0,2 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfatta tillräckliga noter. Fakturaunderlag 
finns till samtliga interimsposter och det är lätt att följa redovisningen från specifikation 
till underlag. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul
der per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodise
rade samt har värderats enligt principerna i KRL. 
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Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av materiella an
läggningstillgångar (RKR 11.4). Förbundet redovisar inte några anläggningstillgångar var
för denna rekommendation inte är aktuell. 

I balansräkningen återfinns förutbetalda intäkter motsvarande drygt 8 mnkr som avser 
äldre statsbidrag; riktade bidrag till glesbygd- och handikappåtgärder etc. där vissa poster 
har varit orörda sedan mitten av oo-talet. I augusti 2016 har förbundets ledningsgrupp 
fattat beslut om hur dessa medel ska användas, ca 0,5 mnkr har hittills omfördelats. 

Kommunalförbundet har inte tagit upp någon avsättning för pensionsförpliktelser i sin 
redovisning. Kostnadsföring av premier för framtida pensioner sker månadsvis. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräck
liga noter. överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Sammanställda räkenskaper 

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och om
fattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed. 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendat
ion 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i 
allt väsentligt utförts. Förvaltningsberättelsen saknar dock till viss del särskilda upplys
ningar enligt kraven i RKR 8.2. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Avsnittet angående redovisningsprinciper är kortfattat och bör utvecklas. Årsredovisning
ens tilläggsupplysningar uppfyller till stora delar KRL:s krav och i övrigt lämnas uppgifter 
i enlighet med god redovisningssed. 

Följande väsentliga avvikelser från god redovisningssed har noterats: 
• Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen lämnas

inte i enlighet med RKR 8.2.

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät
tade enligt god redovisningssed. 

2017-04-06 
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Årets första åtta månader 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, nedan kallat 
Kommunalförbundet, arbetar ständigt med att förbättra sina processer och tjänster samtidigt som 
medlemmarna tar initiativ som syftar till att öka antalet resor i kollektivtrafiken. När vi nu skriver den 
andra tertialrapporten för 2016 och tillika delårsbokslut kan vi konstatera att perioden har varit 
händelserik och arbetsintensiv. 

Styrdokument 
Arbetet med ett nytt Trafikförsörjningsprogram har startat. Förbundsdirektionen har beslutat om mål 
för kollektivtrafiken i Västernorrland. Hållbarhet, Resenär, Tillväxt och Medarbetare är fokusområden 
för framtiden.  

Medlemmarna i Kommunalförbundet har genom sina representanter i Kommunförbundet beslutat att 
utarbeta nya styrdokument. De har enats om att säga upp gällande förbundsordning och 
samarbetsavtal, med sikte på att det från 2019 kan bli en ny regional indelning som innebär att de fyra 
norra länens nuvarande kollektivtrafikmyndigheter blir en. Dessutom vill medlemsföreträdarna att 
ansvarsfördelning och samarbetsformer ska ses över. Fram till och med augusti har uppsägning av 
samarbetsavtalet inkommit från Sollefteå kommun. 

Produkter 
Produktbytet för kollektivt resande i Västernorrland samt Norrlandsresan startade den 20 augusti. 
Taxan i länet är densamma som på Norrlandsresan. Best Price-kortet kommer att fasas ut och slutar att 
gälla sista december 2016. Nya och utgående produkter gäller parallellt fram till sista december, sista 
dag att ladda Best Price är den 11 september. I det nya produktutbudet finns olika priser för barn, 
ungdom, vuxen och senior. 

Periodkorten i det nya utbudet medger också resor med den regionala tågtrafiken. Cirka 60 000 reskort 
ska bytas fram till sista december där den största delen beräknas bytas runt slutet på september och 
oktober månad. Kortbytet sker på försäljningsställen samt även möjligt på bussar i landsbygdstrafik.  
 
Vi har fört en dialog med SJ om biljettsamverkan som skulle innebära att delar av vårt produktutbud 
blir giltigt ombord på SJ:s tåg. Om en biljettsamverkan realiseras bedömer vi att den kommer att vara 
kostnadsneutral. Däremot finns det investeringsbehov i digitala biljettlösningar om 0,2 mnkr och en 
årlig driftskostnad för detsamma om cirka 0,6 mnkr. Investeringskostnaden bedömer vi kunna 
finansiera genom projektmedel.  

Skolkortshanteringen har moderniserats och en ny skolkortsmodul har tagits i drift i samband med 
skolstarten höstterminen 2016. En stor förändring är att eleven nu tilldelas ett skolkort lokalt på varje 
skola istället för centralt av myndigheten. 

Trafik 
I februari drabbades vi av många inställda turer i Sundsvalls tätort då trafikföretaget Nobina av 
säkerhetsskäl ställde av 47 fordon. Det var en mjukvaruuppdatering av fordonen som misslyckats i 
kombination med andra tekniska problem. Händelsen krävde stora informationsinsatser och 
krishantering.  

Under perioden har vi realiserat det trafikpliktsbeslut som direktionen tog i december 2015 avseende 
trafik mellan Härnösand och Örnsköldsvik längs E4:an. Upphandlingen av Linje 50 ger resenärer i 
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Höga Kusten goda möjligheter till studie- och arbetspendling. Nobina vann upphandlingen med det 
mest fördelaktiga priset. 

Resandet i kollektivtrafiken har ökat med ca 154 000 resor jämfört med samma period 2015. Ökningen 
ser vi främst i landsbygdstrafiken. 

Miljö 
Under 2016 kommer all linjelagd kollektivtrafik i Västernorrland att drivas med biobränsle. Det 
innebär att vi når miljömålen fem år före utsatt tid. Tack vare en väl genomtänkt upphandling 2014 
och ett gott samarbete med trafikföretagen Nobina och Mittbuss tankas bussarna i Västernorrland med 
syntetisk diesel baserad på spannmål och animaliska fetter. Bränslet kallas HVO och det betyder 
hydrerad vegetabilisk olja. 

Genom att kommunicera GRÖNARE. SMARTARE. HOPPA PÅ DU OCKSÅ! vill vi stärka varumärket 
Din Tur. Grönare och smartare säger något om bussarna, resenärerna och alla vi som arbetar med 
kollektivtrafikens utveckling. Kampanjen ligger rätt i tid med tanke på satsningen på fossilfri 
kollektivtrafik.  

Projekt 
I syfte att öka antalet resenärer som har giltiga färdbevis, samt öka stödet till resenärer för deras 
resande har vi påbörjat ett projekt för att utarbeta regelverk, uppträdandekoder, ekonomiska rutiner för 
biljettkontrollverksamhet som avslutas 30 september 2016. 

Projektet Hållbara resor som syftar till att öka antalet tjänsteresor och arbetsresor med kollektivtrafik 
har fått en bra start. Nu finns elva reserådgivare i anställda i projektet. 

Vi deltar i utformandet av projektansökan Koll 2020 tillsammans med Trafikverket, Landstinget och 
kommunerna i Västernorrland. Om projektansökan godkänns kan vi räkna med att projektet 
finansierar förbättringar av teknik och infrastruktur för det kollektiva resandet i länet. 

Ekonomi 
När det gäller det ekonomiska utfallet ser vi att nettokostnaderna ligger 41,7 mnkr under budget. Detta 
beror i huvudsak på ersättningen för de kommunala biljettsubventionerna i Sundsvall och 
Örnsköldsvik. Kostnaden för sjukresor fortsätter att öka och ligger 7,5 mnkr över budget. Prognosen 
för 2016 är att nettokostnaden blir 57,1 mnkr lägre än budget. 

Många initiativ tas av Kommunalförbundets medlemmar för att öka resandet, främst då genom 
subventioner. Det leder till ökad arbetsbelastning på myndigheten. Vi är fortsatt hårt ansträngda och 
planerar för nyrekrytering inom främst ekonomiområdet. 

Att målet om ökat resande inte nås, samt en stor budgetavvikelse innebär att Kommunalförbundet gör 
bedömningen att god ekonomisk hushållning inte uppnås under 2016. 

 
Camilla Fahlander 
Myndighetschef 
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Om oss 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades 2012 av länets sju 
kommuner och Landstinget Västernorrland. Kommunalförbundet ansvarar för och fastställer i ett 
trafikförsörjningsprogram mål för den regionala kollektivtrafiken i Västernorrlands län samt är 
behörig lokal myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och fattar beslut om allmän trafikplikt 
inom länet. 

Kommunalförbundet ansvarar dessutom för att: 

• efter överenskommelse med landstinget eller en kommun i länet upphandla persontransport- 
och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller landstinget ska 
tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, 

• verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt  
• verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet. 

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 22 ledamöter vilka utses av 
respektive medlems fullmäktige. Ledamöterna representerar Kommunalförbundet när de 
sammanträder. 

I dialog med Kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och 
administrativa resurser, varefter förbundsdirektionen beslutar om budget utifrån fastställt behov. 

Den av Kommunalförbundet upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda 
kollektivtrafiken (SÄKO) i Västernorrland körs under varumärket Din Tur. Norrtåg AB, som ägs 
gemensamt av de fyra nordligaste kollektivtrafikmyndigheterna, upphandlar den regionala tågtrafiken.  
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Beslutat i förbundsdirektionen  
Under årets åtta första månader har två ordinarie direktionsmöten hållits, den 18 mars och 17 juni. 
Förbundsdirektionen har bland annat beslutat: 

Dir 01-16 Årsredovisning 2015 

att fastställa årsredovisningen för 2015. 

Dir 15-16 Långtidsplan 2017-2019 

att fastställa Långtidsplan 2017-2019, 

att Långtidsplan 2017–2019 ska ligga till grund för utarbetandet av Budget 2017. 

att justera ned Örnsköldsviks kommuns kostnader med två miljoner kronor. 

Dir 17-16 Mål för Kollektivtrafiken 2030 

att anta samrådsredogörelse,  

att samrådsredogörelsen skickas till medlemmarna för kännedom, 

att fastställa övergripande mål för Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län,  

att uppdra åt myndighetschefen att utifrån de fastställda mål ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2030,  

att uppdra åt myndighetschefen att utifrån fastställda mål ta fram en Långtidsplan med budget för 
2018-2020. 

Dir 03-16 Effektanalys av stationslägen 

att ta tillbaka ärendet Dir 33-14 – effektanalys av stationslägen, 

att uppdra till myndighetschef att inarbeta Kommunalförbundets strategi för stationsuppehåll i 
länet i det kommande regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

Dir 09-16 Utarbetande av ny förbundsordning, samarbetsavtal och reglemente för 
förbundsdirektionen 

att dra tillbaka beslutet Dir 38-15 Utarbetande av ny förbundsordning, samarbetsavtal och 
reglemente för förbundsdirektionen 

att ge myndighetschefen i uppdrag att återkomma till förbundsdirektionen med förslag om, hur 
och i vilken form styrdokument för förbundsdirektionen ska omarbetas alternativt utarbetas 

att myndighetschefen delredovisar uppdraget på kommande sammanträden för 
förbundsdirektionen 

Dir 13-16 Ungdomskortet Örnsköldsvik – Prissättning 

att fastställa priset på det föreslagna ungdomskortet i Örnsköldsvik till 850 kronor per månad 
under förutsättning att Örnsköldsviks kommunfullmäktige tar beslut den 20 juni, 

att priset gäller för varje registrerat ungdomskort. 
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Dir 14-16 Biljettsamverkan 

att återremittera beslutet om Biljettsamverkan till arbetsutskottet för handläggning till nästa 
möte. 

Dir 16-16 Budget 2017 

att fastställa Budget 2017, 

att justera ned Örnsköldsviks kommuns kostnader med två miljoner kronor. 

Dir 18-16 Privatkortet inom Västernorrlands län 

att ej för tillfället införa Privatkort gällande som betalmedel för resor inom Västernorrlands län 
enligt tidigare beslut (dir 15/00005), 

att uppdra till myndighetschefen att utreda möjligheterna att skapa en betallösning, 

att uppdra till myndighetschefen att återkomma om och när det finns förutsättningar att införa 
Privatkortet som betalmedel för resor inom Västernorrlands län. 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärld 
Kollektivtrafikens marknadsandel 
Resandet med kollektivtrafik – och annan trafik – fortsätter att öka. Enligt Trafikverkets prognos 
kommer transporterna att öka betydligt fram till 2029 och behovet kommer att vara störst i 
storstadsregionerna. Denna utveckling kan avläsas inom hela EU. Statistik som presenterats av 
internationella kollektivtrafikorganet UITP visar att kollektivtrafiken i unionens 28 medlemsländer nu 
är uppe på rekordnivåer. Under 2014 gjordes 57,9 miljarder resor med bussar, tunnelbana, spårvagnar 
och pendeltåg i EU.  

Samtidigt ökar också bilresandet. I Sverige gör Trafikverket bedömningen att bilen kommer att 
fortsätta dominera persontransporterna de närmaste 10-15 åren. Branschorganet Bil Sweden 
konstaterade i augusti 2016 att nybilsförsäljningen i Sverige ökat 31 månader i rad. Nyhetsbyrån Siren 
meddelade samtidigt att bilkörningen ökar efter flera år av minskande siffror. Under 2015 körde 
svenskarna 663 mil i genomsnitt, en ökning från 655 mil året innan. Enligt ett Vinnova-projekt som 
Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) driver i Uppsala, kommer det sammanlagda resandet i 
kommunen att öka med 50 000 dagliga resor till år 2030. Om ingenting radikalt görs kommer bilen att 
svara för 80-90 procent av ökningen. 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har undersökt vad som kan göras för att 
kollektivtrafiken ska lyckas ta en större andel av den förmodade trafikökningen i Sverige. De 
konstaterar att kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ökade betydligt, från 18 
till 27 procent under perioden 2006-2013. Sedan mattades utvecklingen av och 2015 sjönk andelen till 
26 procent. För att på nytt vända trenden listas en rad åtgärder som antingen hämmar bilismen eller 
som främjar kollektivtrafiken – eller en kombination av både och. Ett ökat utbud av kollektivtrafik och 
en höjning av drivmedelsskatterna på cirka 60 procent pekas ut som viktigaste åtgärder.  

Infrastruktursatsningar 
Trafikverket anger i sitt inriktningsunderlag 2018-2029 att behoven för väg- och järnvägssystemet är 
betydligt större än ramarna, framför allt beroende på eftersläpande underhåll. För att vidmakthålla 
funktionaliteten på dagens nivå måste anslagen öka med 6-7 miljarder kr/år. Alternativet är sänkt 
standard eller nedläggning av järnväg med lite trafik. 

Miljömål  
Regeringen driver linjen att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen. Energimyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans med bland andra Boverket och 
Naturvårdsverket ta fram en strategisk plan och samordna arbetet för omställning. Under 2016 höjdes 
skatten på diesel och bensin och dieselskatten ska höjas igen 2017. För att gynna introduktionen av 
elbussar införs en elbusspremie som uppgår till 350 miljoner kronor under 2016-2019. Anslaget till 
stadsmiljöavtalen ökas med 750 miljoner kronor år 2017-2018, för att påskynda utvecklingen av 
hållbara stadsmiljöer med ökad cykel- och kollektivtrafik. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland 
Utifrån ovanstående utblick förstår vi svårigheten med att realisera ett av Kommunalförbundets 
övergripande mål, fördubblingsmålet, som anger ambitionen att fördubbla andelen resenärer med 
kollektivtrafik av det totala antalet resenärer i det motoriserade resandet mellan 2006 till 2020.  
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Utvecklingen av kollektivtrafiken i Västernorrland är beroende av att det görs relevanta 
infrastrukturinvesteringar inom väg- och järnvägssystemen. Västernorrland har ett stort uppdämt 
behov av investeringar inom dessa områden. 

Vi når de högt ställda nationella målen om en fossilfri fordonsflotta inom kollektivtrafiken, långt före 
2030, i och med övergången till biodrivmedlet HVO i all vår linjelagda kollektivtrafik under år 2016. 
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Vision och mål 
Kommunalförbundets vision är Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet. Visionen 
definieras i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Kommunalförbundet har beslutat om tre övergripande, jämbördiga mål som genomsyrar hela 
verksamheten (se bild 1). Målen syftar till en effektiv och hållbar transportpolitik, en fördubbling av 
kollektivtrafikens andel samt minskad miljöpåverkan och en ekonomiskt ansvarsfull verksamhet.  

Under 2016 har förbundsdirektionen beslutat om nya mål som ska träda i kraft och ersätta nuvarande 
mål från och med 2018. 

 

 

Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,  
enligt Dir 56-15 (2015-12-18). 
 

  

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet 

Transportpolitiska målet 
Att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i 
hela landet.  

 

Kollektivtrafikmyndighetens 
mål 
 Fram till 2020 ska vi fördubbla 
kollektivtrafikens marknadsandel 
i förhållande till det totala 
motoriserade resandet.  

 

Regionala målet 
År 2020 ska vi på bred front 
nått en konkurrenskraftig 
och hållbar tillgänglighet 

 

Kollektivtrafikmyndigheten 
minskar kollektivtrafikens 
negativa påverkan på miljön 

Kollektivtrafikmyndigheten 
ökar den regionala och 
fysiska tillgängligheten 

Kollektivtrafikmyndigheten 
varumärke Din Tur stärks 
gentemot resenär och allmänhet 

Kollektivtrafikmyndigheten 
ökar nöjdheten hos resenärer 
och allmänhet 

Kollektivtrafikmyndigheten 
ökar kollektiva resandet i 
Västernorrland 
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Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik 
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God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för Kommunalförbundets 
styrning. Ett av kraven är att Kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har 
både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på 
att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta har 
förbundsdirektionen beslutat om fem verksamhetsmål och ett finansiellt mål samt ett antal indikatorer 
med ett målvärde. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för 
såväl verksamhet som ekonomi. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budgetskrivelse 2016 antogs av 
förbundsdirektionen. 

1. I samband med att Kommunalförbundet bereder budget ska analys genomföras av vilka 
faktorer som kan komma att påverka myndighetens verksamhet och ekonomi på kort och lång 
sikt. Dessa faktorers betydelse och påverkansbarhet ska värderas för att skapa 
handlingsberedskap och främja möjligheter för att erhålla god kollektivtrafikförsörjning för 
vardagsresande.  

2. Kommunalförbundets budget ska innehålla verksamhetsmål och finansiella mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning.  

3. Långtidsplan ska resultera i ett budgetförslag som beskriver vilken verksamhet som ska 
bedrivas och hur den ska finansieras. 

4. Alla ärenden som föreläggs direktionen för beslut ska anvisa hur ärendet ska finansieras. 

Metod 
Målen utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på 
uppfyllande av verksamhets- och finansiella mål som sammanfattningsvis ger underlag för 
måluppfyllnad. Vi följer upp verksamhetsmålens utveckling och prognostiserar utfallet på helår. 
Sammanfattningen presenteras i bild 2. 
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Måluppfyllelse 
Miljöpåverkan är det målområde som har bäst måluppfyllnad då vi under perioden helt övergått till 
biodrivmedel i den linjelagda kollektivtrafiken. Enligt prognosen når vi även målet om ökad regional 
och fysisk tillgänglighet. Realtidssystem och utvecklad app leder till förbättrad information mot 
resenären. Det nya produktutbudet har utvecklats utifrån efterfrågan om periodkort och med en 
åldersbaserad prissättning. För att öka nöjdheten med kollektivtrafiken hos resenärer och allmänhet 
måste vi bli bättre på att analysera de synpunkter som bland annat framkommer i 
Kollektivtrafikbarometern. Vi måste också vara proaktiva och förstärka vår mediala närvaro. Målet om 
kundnöjdhet kommer att uppnås med vissa brister. Enskilda medlemmars utspel i frågor rörande 
kollektivtrafik har påverkat den massmediala bilden, och därmed allmänhetens uppfattning av Din Tur 
och Kommunalförbundet. Detta försvårar arbetet med att förstärka varumärket avsevärt och prognosen 
är därför att målet inte uppnås. 

Vad gäller mål om resandet ser vi ett ökat resande främst inom landsbygdsområden, vilket i huvudsak 
beror på flyktingmottagandet. Samtidigt minskar kollektivtrafikens marknadsandel i relation till det 
motoriserade resandet. Under perioden har aktiviteter genomförts för att målet ska nås på längre sikt, 
bland annat upphandling av busstrafik i Höga kusten och dialog om biljettsamverkan med SJ. 
Satsningen på subventionerade biljettpriser för ungdomar i Örnsköldsvik leder till ökat resande men 
sannolikt inte till större marknadsandel. För att öka kollektivtrafikens marknadsandel, det vill säga att 
få bilresenären att välja bussen, måste kollektivtrafiken vara relevant. Prognosen är att vi inte når 
målet. 

Vi prognostiserar en kraftig budgetavvikelse med anledning av att finansieringsmodellen för 
kommunala subventioner av biljettpriset förändrats. På helår kommer Kommunalförbundets 
självfinansieringsgrad att minska på grund av ökad andel skattefinansierade kommunala subventioner. 
Biljettintäkter som egentligen skulle betalats av resenären betalas nu av Sundsvalls och Örnsköldsviks 
kommuner med skattemedel. Det innebär att Kommunalförbundets självfinansieringsgrad minskar 
samtidigt som kostnader för resandeincitament och förstärkningstrafik ökar. Prognosen för 
resurseffektiv kollektivtrafik är att målet inte kommer att uppnås under året. 

 

 

Bild 2: Prognostiserad måluppfyllelse för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Definition av prognos målluppfyllnad 
= mål uppfylls 
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Kollektivtrafikmyndigheten ökar den regionala och fysiska 
tillgängligheten  
Prognos måluppfyllnad  

Analys 
 
 

Vår sammantagna bedömning är att målet kommer att nås under 2016. 
Teknisk utveckling av Din Tur app, utveckling av hemsida, biljettmaskiner, 
samt realtidssystem förbättrar resenärernas möjlighet att få information om 
planerad och oplanerad trafikinformation. 
En rad förbättringar har genomförts under årets inledande månader framför 
allt i Sundsvalls- och Matforsområdet har bidragit till ökad tillgänglighet 
och uppnått målvärde för tillgänglighetsförbättringar. 
Detta sammantaget med ett resenärsanpassat produktutbud ligger till grund 
för prognosen. 
Vi behöver ytterligare marknadsföra tidtabeller, biljettförsäljning och 
trafikinformation som finns tillgänglig i Din Tur app och på hemsida för att 
nå målvärdet för planerad information. 

Indikatorer Målvärde 2016 Utfall augusti 
2016 

Utfall april 2016 Utfall augusti 2016 

Nöjdhet för planerad 
information (%) 
Resenärer  47 34 30 32 

Kundnöjdhet för oplanerad 
information (%) 
Resenärer 25 23 21 13 

Åtgärder för restidsförbättringar  5 3 3 9 

Åtgärder för 
tillgänglighetsförbättringar  15 14 - 8 

Aktiviteter Utvecklat Din Tur app vilket ökar informationen om kollektivtrafiken samt 
underlättar bokning och köp av resor 

 Utvecklat en prissnurra på Din Tur hemsida som stödjer resenären att köpa det mest 
prisvärda reskortet i det nya utbudet 

 Förbättrad hållplatsinformation genom standardisering av informationstavlornas 
format och utseende har genomförts 

 Infört ungdomskort 7-19 år i Örnsköldsvik 

 Nytt produktutbud för Norrlandsresa med ny prissättning 

 Nytt produktutbud med ny prissättning 

 Upphandling linje 50 genomförd med trafikstart december 2016 

 Linje 196, under skollov ny dubbeltur Ånge – Östavall 

 Linje 312, förlängning av en dubbeltur mellan Forsmo – Tannflo 

 Linje 1 Sundsvall, tre nya dubbelturer på lördagar i sommartrafiken 

 Linje 143, ny tur inlagd sommar Norrhassel – Matfors 

 Linje 28, lagt in en tur i vardera riktningen Holm – Sundsvall under sommaren i 
likhet med vinterlistan 

 Trafiköversyn Örnsköldsviks tätort 

 Trafiköversyn Kramfors tätort 
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Kollektivtrafikmyndigheten varumärke Din Tur stärks gentemot 
resenärer och allmänheten 
Prognos måluppfyllnad  

Analys 
 
 

Vår sammantagna bedömning är att målet inte kommer att nås under 
2016. 
Kunskapen om Kommunalförbundet och Din Tur är låg hos allmänheten. 
Diskussioner i massmedia bidrar till oklarheter i flera fall. 
Medlemmarna i Kommunalförbundet har beslutat att säga upp 
Kommunalförbundets styrdokument vilket inte har stärkt varumärket. 
Kommunala subventioner flyttar fokus från den regionala nivån till den 
kommunala nivån. 
Rapporteringen i media om prissättningen på periodkort kommun gav en 
missvisande bild av det nya produktutbudet. 
Kommunalförbundet behöver avdela mer resurser för aktiv 
marknadsföring och kommunikation i syfte att stärka varumärket. 
 

Indikatorer Målvärde 2016 Utfall augusti 
2016  

Utfall april 2016   Utfall augusti 
2015 

Kunskap om vem som ansvarar för 
kollektivtrafiken (%) 50 49 52 46 

Aktiviteter Infört periodkort Norrlandsresan, tillsammans med de övriga tre nordliga 
norrlandslänen med gemensam taxa. Periodkortet medger obegränsat resande på 
en och samma sträcka över länsgräns i 30 dagar, både på buss och Norrtåg. 
Produktbyte till nya reskort den 20 augusti. Tidigare reskort fasas ut under hösten 
2016. 

Marknadsföring av Din Turs grundbudskap GRÖNARE. SMARTARE. HOPPA PÅ 
DU OCKSÅ! på sidoreklamskyltarnas botten på bussarna, som exponeras när 
ingen sidoreklam är försåld. 
Pressinformation genomförd med anledning av att samtliga linjelagda bussar 
kommer att vara fossilfria före årsskiftet. 
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Kollektivtrafikmyndigheten ökar nöjdheten över kollektivtrafiken hos 
resenärer och allmänheten 
Prognos måluppfyllnad  
Analys Vår bedömning är att målet kommer att uppnås med vissa brister. Det nya 

produktutbudet har nyligen lanserats och vi bedömer att vid årets slut 
kommer det att tillgodose resenärernas behov av till exempel periodkort 
med åldersbaserad prissättning. 
Sammanfattande nöjdhet är högre bland våra resenärer än vad den är 
bland allmänheten. Att resenärerna är mer nöjda än allmänheten beror på 
den bild som syns av oss i media vilken påverkar allmänhetens syn på oss 
negativt i förhållande till resenärens uppfattning. För att förbättra 
allmänhetens kännedom om kollektivtrafiken måste vi vara proaktiva och 
öka vår mediala närvaro.  

Indikatorer Målvärde 2016  Utfall augusti 2016 Utfall april 
2016   

Utfall augusti 
2015 

Sammanfattande nöjdhet (%) 
Allmänheten  53 44               45 39 

Sammanfattande nöjdhet (%) 
Resenärer  70 64                66 59 

Lojalitet (%) 
Resenärer  78 75                75 67 

Lyhördhet (%) 
Allmänheten  28 20                 21 19 

Aktiviteter 
 

Kampanj i samarbete med länets stadsbibliotek om digitala tjänster, där vi på fyra 
platser i länet marknadsförde appen Din Tur nya utformning från 1 mars i år. 

Infört ett nytt produktutbud från augusti 

Omfattande marknadsföring för att lansera och sprida kunskap om det nya 
produktutbudet 

Utbildning av trafikoperatörer inför det nya produktutbudet 

Utbildning av samtliga försäljningsställen inför det nya produktutbudet 

Startat ett projekt för att skapa förutsättningar att genomföra biljettkontroller. 

Inom Projektet Hållbara resor har vi anställt en projektledare som till viss del 
arbetar som företagsrådgivare för startat utgivning av ett nyhetsbrev till utvalda 
företag i länet för att stimulera till ökat resande med företagskort. 
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Kollektivtrafikmyndigheten ökar det kollektiva resandet i Västernorrland 
Prognos måluppfyllnad  

Analys 
 

Målet om att öka det kollektiva resandet antogs år 2012 i det första 
Trafikförsörjningsprogrammet med utgångspunkt i dåvarande dryga 10 
miljoner resande. Sedan dess har många förändringar genomförts vad 
gäller trafikutbud och regler för skolkort, vilka har lett till minskat antal 
resor. Prognosen blir därför att målet inte nås. 
 
Jämfört med föregående år har resandet ökat, främst inom 
landsbygdsområden. Det beror delvis på ökat flyktingmottagande. Totalt 
antal resande ökar med 154 000 jämfört med samma period 2015. 
Ökningen är generell i hela Västernorrland undantaget Sundsvalls tätort. I 
samband med framtagandet av trafikbokslut för årsredovisningen görs en 
fördjupad analys av resandeutvecklingen i Sundsvalls tätort.  
 
Kollektivtrafikens marknadsandel minskar i relation till det motoriserade 
resandet. Under perioden har flera aktiviteter genomförts för att målet ska 
nås på längre sikt, bland annat upphandling av busstrafik i Höga kusten 
(Linje 50) och dialog om biljettsamverkan med SJ. Satsningen på 
subventionerade biljettpriser för ungdomar i Örnsköldsvik leder till ökat 
resande men sannolikt inte till större marknadsandel. För att öka 
marknadsandelen, det vill säga att få bilresenären att välja bussen, måste 
kollektivtrafiken vara relevant. Relevans betyder i sammanhanget att 
restider och antal avgångar passar resenärens behov. Dessa förutsättningar 
spelar större roll än priset för valet av kollektivtrafikresa, enligt aktuell 
forskning. Framtida insatser bör således inriktas på att öka relevansen i 
trafiken.  

Indikatorer Målvärde 2016 Utfall augusti 2016 Utfall april 2016 Utfall aug 2015 

Kollektivtrafikens marknadsandel 
(procent jämfört med det totala 
motoriserade resandet) 

11,0 8,0 - 9,0 

Antalet påbörjade 
kollektivtrafikresor1  

11 000 000 6 048 041 3 523 215 5 894 341 

Antalet påbörjade skolkortsresor  2 000 000 1 132 240 788 896 1 052 490 

Antalet påbörjade 
kollektivtrafikresor exklusive 
skolkort 

9 000 000 4 915 801 2 693 281 4 841 851 

Landsbygdstrafik  1 900 000 1 268 498 630 286 1 173 620 

Tätortstrafik 6 400 000 3 560 542 2 028 898 3 570 345 

Total regional tågtrafik2 - - - - 

varav tågtrafik med 
Din Turs kort i 
tågtrafiken3 

300 000 122 959 75 135 128 833 

Totala omsättningen av 
företagskortet (mnkr)  

9,0 5,5 3,08 - 

Antalet resor med företagskort  193 000 114 638 69 584 - 

varav resor med buss 168 000 102 179 63 333 - 

varav resor med tåg 25 000 12 459 6 251 - 

                                                   
1 Resandet mäts utifrån antalet påstigande i lokal- och regional kollektivtrafik. Ombord på tågen registreras endast de resenärer som använder Din 
Turs produkter, vilket betyder att produkter från SJ och Botniatåg inte finns med i statistiken. Samtliga påstigningar (avgiftsbelagda och 
kostnadsfria) per år redovisas.  
2 Statistik från Norrtåg AB, omfattar alla påstigande i Västernorrlands län oavsett biljettyp. 
3 Statistik från Biljettmaskinsystemet, påstigande i Västernorrlands län med Din Turs reskort. 
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Aktiviteter 
 

 
Upphandling linje 50 genomförd med trafikstart december 2016 

Ändrad färdväg för linje 201 till att start och slutpunkten är Härnösands Central 

Linje 196, under skollov har en ny dubbeltur Ånge – Östavall 

Linje 312, förlängning av en dubbeltur mellan Forsmo – Tannflo  

Linje 1 Sundsvall, tre nya dubbelturer på lördagar i sommartrafiken 

Linje 143, ny tur inlagd sommar Norrhassel – Matfors 

Linje 28, lagt in en dubbeltur Holm – Sundsvall under sommaren 

Trafiköversyn Örnsköldsviks tätort 

Trafiköversyn Kramfors tätort 
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Antalet påstigande i den allmänna kollektivtrafiken  

                                                   
4 Statistiken baseras enbart på Din Turs egna produkter. 
 

  Antal påstigande 
 

Trafikområde Trafikering Augusti 2016 Augusti 2015 
 

O2  Höga Kusten 58 233 48 368  

O3  Sollefteå tätort 43 619 35 785  

O45  Sollefteå landsbygd 82 531 70 103  

O6  Örnsköldsviks tätort 484 721 452 038 
 

O7  Örnsköldsvik – Husum, Gideå och 
Trehörningsjö 63 093 52 082  

O8  Örnsköldsvik – Solberg, Mellansel 
och Bredbyn 82 448 81 753  

O9  Örnsköldsvik – Skorped och 
Köpmanholmen 83 075 84 758 

 

O10  Härnösands tätort 282 384 229 954  

O1415  Sundsvalls tätort 3 199 051 3 251 581 
 

O16 Sundsvall – Holm och Liden 72 949 70 869  

O1721 Njurunda – Sundsvall – Timrå 833 622 812 878  

O18 Sundsvall – Matfors 112 068 110 047  

O20 Sollefteå – Kramfors - Härnösand 235 242 201 431  

O22 Härnösand landsbygd 60 850 55 948  

O23 Ånge landsbygd 105 181 97 529  

S3 Tvärflöjten, Örnsköldsvik - 
Sollefteå – Östersund 23 358 17 685  

S4 Linje 331 Sollefteå - Sundsvall 13 664 10 793  

S5 Linje 201 Härnösand – Timrå – 
Sundsvall 126 527 122 501  

S6 Linje 10 Härnösand-Örnsköldsvik 69 683 62 428  

Tågtrafik Mittbanan och Botniabanan4 - - 
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Kollektivtrafikmyndigheten minskar kollektivtrafikens negativa 
påverkan på miljön 
Prognos måluppfyllnad  
Analys Vår prognos är att samtliga målvärden för alla indikatorer uppnås och 

därmed minskar kollektivtrafikens negativa påverkan på miljön. 
Tack vare övergången från diesel till HVO kommer vi att nå målet i 
Trafikförsörjningsprogrammet om 90 procent fossilfria drivmedel fem år 
före utsatt tid. 
Utmaningen är nu att minska kollektivtrafikens energianvändning. 
 

Indikatorer Målvärde 2016 Utfall augusti 
2016 

Utfall april 2016 Utfall augusti 
2015 

Mängd kväveoxider (g/kwh)  2,80 1,32 1,42 1,42 

Energianvändning (kwh/km) 31,565 31,56 32,24 31,18 

Andelen biodrivmedel av den 
totala förbrukningen (%)  

27,80 33,16 22,70 27,20 

Aktiviteter  Hela Din Turs busstrafik körs på fossilfritt bränsle 

 Nobina har implementerat Gröna resan i Sundsvall och Örnsköldsvik som 
syftar till att minska energiåtgången i trafiken 

 

  

                                                   
5 Målvärdet som hämtats från budgetskrivelse 2016 är ej korrekt. Härmed justerat. 
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Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik 
Prognos måluppfyllnad  

Analys Prognosen för resurseffektiv kollektivtrafik är att målet inte kommer 
att uppnås under året. Vi prognostiserar en kraftig budgetavvikelse 
med anledning av att finansieringsmodellen för kommunala 
subventioner av biljettpriset förändrats. På helår kommer 
Kommunalförbundets självfinansieringsgrad att minska på grund av 
ökad andel skattefinansierade kommunala subventioner. Biljettintäkter 
som egentligen skulle betalats av resenären betalas nu av Sundsvalls 
och Örnsköldsviks kommuner med skattemedel. Det innebär att 
Kommunalförbundets självfinansieringsgrad minskar samtidigt som 
kostnader för resandeincitament och förstärkningstrafik ökar. 

Kostnaden per sjukresa och per färdtjänstresa ökar i Västernorrland. 
Anledningen kan vara förändringar i sjukvårdsstrukturen med längre 
resor som följd. Utebliven samordning mellan färdtjänstresor och 
sjukresor i Sundsvalls kommun gör att resorna blir dyrare. 

Vid en jämförelse mellan nettokostnader och budget per augusti där 
den kommunala biljettsubventionen är exkluderad är budgetavvikelsen 
1,4 mnkr motsvarande 0,46 procent. I samband med att budget för 
2016 antogs justerades indikatorerna, enligt nedan, varför utfall för 
vissa indikatorer saknas för augusti 2015. 

Indikatorer Målvärde 2016 Utfall augusti 2016 Utfall april 2016 Utfall aug 2015 

Jämförelse mellan verksamhetens 
nettokostnad och budget      

Avvikelse i procent 0  13,7 12,4 5,4 

Avvikelse mnkr 0 41,7 18,0 -15,2 

Nettokostnad per resa6 (kr)  31 47 32 47 

Landsbygdstrafik 50 82 88 86 

Tätortstrafik 15 27 16 27 

Tågtrafik 63 - - - 

Nettokostnad per invånare7 (kr) - 754 - - 

Kollektivtrafikens 
självfinansieringsgrad8 (%) 29,2 26,4 27,7 25,8 

Landsbygdstrafik 19,1 22,1 22,1 21,0 

Tätortstrafik  33,3 32,7 35,6 32,5 

Andel trafikkostnad som finansieras 
av skolkortsintäkt (%) - 6,3 7,3 5,9 

Landsbygdstrafik 9,1 7,8 9,1 7,4 

Tätortstrafik 4,3 4,1 4,7 3,7 
Kostnad/sjukresa (kr)  342 353 342 - 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) 
Totalt Västernorrland 126 130 125 - 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) Ånge 306 305 299 - 

                                                   
6 Nettokostnad per resa beräknas utifrån den totala nettokostnaden, exklusive SÄKO och Beställningscentralen, genom antalet resor påbörjade i 
Västernorrlands län. 
7 Nettokostnad per invånare beräknas utifrån den totala nettokostnaden, exklusive SÄKO och Beställningscentralen, genom befolkningsmängden. 
8 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive SÄKO, som täcks av externa verksamhetsintäkter. Skattefinansierade intäkter så 
som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej. 



Sid 21 av 41 

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning 
Utifrån direktionens riktlinjer för god ekonomisk hushållning har måluppfyllnaden analyserats. Vår 
bedömning är att vi i stora delar inte uppfyller en god ekonomisk hushållning. Det finansiella målet 
uppfylls inte, då den prognostiserade budgetavvikelsen uppgår till 57,1 mnkr vilket motsvarar 12,7 
procent. Den största budgetavvikelsen rör kommunal biljettsubvention. Två medlemmar 
subventionerar helt eller till stora delar biljettpriset för två stora resenärsgrupper. Det innebär att 
Kommunalförbundets biljettintäkter minskar och därmed sänks självfinansieringsgraden, samtidigt 
som kostnader för resandeincitament och förstärkningstrafik ökar.  

När vi analyserar nettokostnaderna med den kommunala biljettsubventionen exkluderad är 
budgetavvikelsen 17,1 mnkr på helår vilket motsvarar 3,6 procent. Sena beslut påverkar budgetarbetet 
menligt och bör undvikas för att uppnå en god ekonomisk hushållning.  

Målet att Kollektivtrafikmyndigheten ska öka det kollektiva resandet i Västernorrland, som utgår från 
fördubblingsmålet, väger tungt i bedömningen om Kommunalförbundet har en god ekonomisk 
hushållning. Prognosen är att målet inte kommer att uppnås. Vi måste vidta åtgärder för att förstärka 
den positiva resandeutvecklingen.  

För god måluppfyllnad behöver vi även vidta åtgärder för att stärka varumärket Din Tur.  
Kollektivtrafiken ska ha en tydlig avsändare för att resenären ska förstå vem, som ansvarar för 
trafiken. Enkelhet och tydlighet är förutsättningar för att resenären ska välja bussen och tåget före 
bilen.  

Prognosen för målet ökad regional och fysisk tillgänglighet är att det uppnås genom relevanta trafik- 
och teknikutvecklingsåtgärder.  
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Ekonomisk analys 

Resultat per augusti 
Årets första åtta månader visar nettokostnader om 261,9 mnkr mot budgeterat 303,6 mnkr. 
Nettokostnaderna är således 41,7 mnkr lägre än budgeterat. Den största budgetavvikelsen återfinns 
under posten kommunal biljettsubvention, där Sundsvalls kommun subventionerar en stor del av 
värdet på seniorkortet (”100-lappen”) och Örnsköldsviks kommun subventionerar hela värdet för barn 
7–19 år från augusti i år.  

Förbundsdirektionen beslutade i december 2015 att en ny produkt skulle komplettera befintligt 
produktutbud. Den nya produkten är ett zonbaserat kommunkort; ett periodkort med 30-dagars 
giltighetstid och gäller inom hela kommunen. Prissättningen bygger på Norrlandsresans 
periodkortspris baserat på längsta möjliga reserelationen i kommunen. Kommunerna har möjlighet att 
subventionera hela eller delar av värdet och får bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och 
subventionerat pris. Underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris faktureras av 
Kommunalförbundet och finns med som en intäkt för respektive medlem. Beslutet om zonbaserat 
kommunkort togs samtidigt som budgetbeslutet, december 2015, och därför är inte den 
subventionerade intäkten inarbetad i budget 2016.  

Verksamhetens nettokostnader 

Nettokostnader, mnkr 
Resultat per 

augusti 
Budget per 

augusti 

Budget-
avvikelse per 

augusti 
Resultat per 
augusti 2015 Budget 2016 

Landsbygdstrafik -102,9 -110,4 7,5 -109,4 -162,1 

  varav intäkter 46,6 48,2 -1,6 43,4 75,9 

  
varav kommunal 
biljettsubvention 6,4 0,7 5,8 0,0 1,0 

  varav kostnader -156,0 -159,3 3,3 -152,8 -239,0 

Tätortstrafik -34,0 -72,0 38,0 -69,0 -103,0 

  varav intäkter 39,8 39,3 -0,5 39,3 64,0 

  
varav kommunal 
biljettsubvention 34,5 0,0 34,5 0,0 0,0 

  varav kostnader -108,4 -111,3 3,0 -108,3 -167,0 

SÄKO -67,6 -61,1 -6,6 68,7 -93,8 

  varav färdtjänst -24,1 -25,0 0,9 -29,5 -38,0 

  varav sjukresor -43,5 -36,0 -7,5 -39,2 -55,8 

Norrtåg -22,4 -23,7 1,3 -17,3 -35,5 

Biljettsystem (avskrivning) -3,3 -3,3 0,0 -3,3 -5,0 

Stationsavgifter -1,2 -1,2 0,0 -1,3 -1,8 

Förvaltningskostnader -20,6 -20,4 -0,3 -18,8 -30,5 

Administration SÄKO -9,8 -11,6 1,7 -9,8 -17,3 

Totala nettokostnader -261,9 -303,6 41,7 -297,7 -449,1 
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Verksamhetens nettokostnader exklusive kommunala biljettsubventioner 
För att följa upp de budgeterade posterna redovisas nettokostnader där den kommunala 
biljettsubventionen är exkluderad. Budgetavvikelsen per augusti visar således ett underskott om 1,4 
mnkr vilket motsvarar 0,46 procent. Största avvikelsen finns under SÄKO med 6,5 mnkr och inom 
SÄKO är det sjukresor som står för den största budgetavvikelsen med 7,5 mnkr för perioden januari 
till och med augusti. 

Nettokostnader, mnkr 
Resultat per 

augusti 
Budget per 

augusti 
Budgetavvikelse 

per augusti 
Resultat per 
augusti 2015 Budget 2016 

Landsbygdstrafik -109,7 -111,1 1,7 -109,4 -163,1 

Tätortstrafik -68,5 -72,0 3,5 -69,0 -103,0 

SÄKO -67,6 -61,1 -6,5 -68,7 -93,8 

Norrtåg -22,4 -23,7 1,3 -17,3 -35,5 

Biljettsystem (avskrivning) -3,3 -3,3 0,0 -3,3 -5,0 

Stationsavgifter -1,2 -1,2 0,0 -1,3 -1,8 

Förvaltningskostnader -20,6 -20,4 -0,2 -18,8 -30,5 

Administration SÄKO -9,8 -11,6 1,7 -9,8 -17,3 

Totala nettokostnader -302,9 -304,3 -1,4 -297,7 -450,1 
 

Intäkter för landsbygds- och tätortstrafik 
Intäkterna är totalt 39,2 mnkr högre än budget under årets första åtta månader. Budgetavvikelsen 
exkluderat den kommunala biljettsubventionen är 1,1 mnkr lägre intäkter än budgeterat för perioden. 
Biljettintäkterna för landsbygdstrafik är i nivå med budget. För tätortstrafiken är biljettintäkterna 0,8 
mnkr högre än budgeterat och i jämförelse med föregående år har biljettintäkterna minskat med 0,2 
mnkr. I Sundsvalls tätort har resandet minskat jämfört med föregående år.   

Skolkortsintäkterna är 2,1 mnkr lägre än budget och vid jämförelse med föregående år är intäkterna 
1,2 mnkr högre. Den kommunala biljettsubventionen uppgår till 44,9 mnkr per augusti och 
budgeterade subventioner uppgår till 0,7 mnkr för perioden.  

Belopp, mnkr 
Resultat per 

augusti 
Budget per 

augusti 

Budget-
avvikelse 

per 
augusti 

Resultat 
per 

augusti 
2015 Budget 2016 

Biljettintäkter, landsbygd 29,3 29,3 0,0 27,5 44,0 

Biljettintäkter, tätort 35,4 34,6 0,8 35,2 56,3 

Bussgods 0,9 1,0 -0,1 1,2 1,5 

Resplus 1,7 1,8 -0,1 1,4 2,8 

Övriga intäkter 2,5 2,0 0,5 2,0 4,6 

Summa  69,9 68,8 1,1 67,3 109,2 

Intäkter skolkort 16,6 18,7 -2,1 15,4 30,7 

Kommunal biljettsubvention 44,9 0,7 44,2 0,0 1,0 

Summa intäkter 127,4 88,2 39,2 87,2 140,9 
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Kostnader för landsbygds- och tätortstrafik 
Trafikkostnader är totalt 6,3 mnkr lägre än budget för perioden januari till och med augusti. Störst 
avvikelse återfinns under landsbygdstrafik med 3,7 mnkr i förhållande till budget. En orsak till 
avvikelsen är bland annat att det har budgeterats för kostnader för att utöka trafiken med fler turer på 
linje 41 till Matfors. Denna förändring realiseras i december vilket således innebär att det inte varit 
några kostnader under perioden.  

För tätortstrafiken är kostnaderna 3,5 mnkr lägre än budget. Det minskade resandet i Sundsvalls tätort 
medför en lägre ersättning till trafikföretaget. Ersättningsmodellen för trafikområdet är ett så kallat 
incitamentsavtal med en fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av resandet. 

En ytterligare orsak till budgetavvikelsen för både landsbygds- och tätortstrafiken är att 
indexuppräkningen är något lägre än vad som budgeterats för perioden, vilket medför lägre kostnader 
för Kommunalförbundet. 

Kostnaderna för förstärkningstrafiken är något högre än budget, men 1,2 mnkr lägre än motsvarande 
period föregående år. Under föregående år var det ett ökat behov av förstärkningstrafik i 
Timrå/Njurunda, samt att förstärkningskostnader på 0,4 mnkr för 2014 fanns med i resultatet per april 
2015. Budgetavvikelsen för kompletteringstrafik beror främst på att en sent inkommen faktura belastar 
årets resultat fast den avsåg föregående år och tidigare.  

I bankkostnader ingår bland annat provisionskostnad till försäljningsställen, avgifter för bank- och 
plusgiro, avgifter för värdehantering, servicebox samt olika transaktionsavgifter för betalning. 
Budgetavvikelsen för dessa poster är 0,9 mnkr. Kostnadsförändringen har inte beaktats i budget 2016 
men är justerad inför budget 2017.  

Kostnad, mnkr 
Resultat per 

augusti 
Budget per 

augusti 
Budgetavvikelse 

per augusti 
Resultat per 
augusti 2015 Budget 2016 

Landsbygdstrafik -151,9  -155,6 3,7 -147,8 -233,4 

Tätortstrafik -107,1  -110,7 3,5 -106,8 -166,0 

Förstärkning, landsbygd -1,2 -1,1 -0,1 -1,9 -1,7 

Förstärkning tätort -0,1 -0,1 0 -0,6 -0,2 

Komplettering -0,8 -0,9 0,1 -1,3 -1,4 

Kompletteringstrafik -0,5 -0,4 -0,1 -0,3 -0,5 

Övriga bankkostnader -2,8 -1,9 -0,9 -2,5 -2,8 

Summa -264,4 -270,7 6,3 -261,2 -406,0 

 
Särskild kollektivtrafik 
Kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken (SÄKO) uppgår till 67,6 mnkr per augusti och budgeten 
motsvarande period uppgår till 61,1 mnkr fördelat på färdtjänstresor och sjukresor. Största 
budgetavvikelsen finns under sjukresor, där kostnaden är 7,5 mnkr högre än budget. Antalet resor ökar 
för varje år, vilket kan bero på en åldrande befolkning samt färre vårdplatser så patienterna skickas 
hem. Sjukresan har i snitt även blivit längre. Det beror bland annat på vårdköer som gör att patienter 
remitteras till sjukhus längre bort än det närmaste. Även samordningen i Sundsvall har minskat i och 
med att färdtjänsten är upphandlad via Sundsvalls kommun och resorna blir därmed dyrare när 
sjukresorna inte kan samordnas med färdtjänsten. Föregående år uppgick kostnaderna till 39,2 vilket 
innebär ökade kostnader med 4,3 mnkr.  
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I Timrå kommun minskar antalet färdtjänstresor med 784 resor. Nya sjukreselinjen i Timrå tar med 
färdtjänstresenärer till ett billigt pris med hög grad av samordning mellan sjukresor och färdtjänst. 
Kostnaden för Timrå är 0,3 mnkr lägre än budget och 0,8 mnkr lägre än föregående år. 

Antalet resor minskar även i Ånge kommun och Härnösands kommun. I Ånge är minskningen 112 
resor och kostnaden är 0,7 mnkr lägre än budget. I Härnösands kommun minkar antalet resor med 205 
och kostnaden är 0,2 mnkr lägre än budget.  

I Örnsköldsviks kommun ökar antalet färdtjänstresor under årets första åtta månader med 349 resor 
och kostnaderna är 0,4 mnkr högre än budgeterat samt 0,9 mnkr högre än föregående år.  

Kostnader SÄKO, mnkr 
Resultat per 

augusti 
Budget per 

augusti 

Budget-
avvikelse per 

augusti 
Resultat per 
augusti 2015 Budget 2016 

Landstinget Västernorrland -43,5 -36,0 -7,5 -39,2 -55,8 

Ånge kommun -2,2 -2,9 0,7 -2,1 -3,6 

Sundsvalls kommun 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 

Timrå kommun -2,4 -2,7 0,3 -3,2 -4,3 

Härnösands kommun -2,7 -2,9 0,2 -2,5 -4,5 

Kramfors kommun -6,6 -6,7 0,1 -5,1 -10,3 

Sollefteå kommun -2,8 -2,9 0,1 -3,1 -4,4 

Örnsköldsviks kommun -7,4 -7,0 -0,4 -6,5 -10,8 

Summa -67,6 -61,0 -6,6 -68,7 -93,8 

Förvaltningskostnader 
Förvaltningskostnaderna är 0,3 mnkr högre än budget. Största avvikelsen finns under personal där 
kostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budget. Det beror bland annat på vakanta tjänster och 
föräldraledighet, där inte några vikarier tillsatts. Drift och underhåll för biljettmaskiner redovisar högre 
kostnader än budgeterat motsvarande 0,8 mnkr vilket kan förklaras med fler och nya biljettmaskiner. 
Avvikelsen för IT och telefoni uppgår till 0,4 mnkr och beror främst på konsultkostnader, samt 
datautveckling för arkivdatabas och fördelningssystemet. Marknadsföringskostnader är högre än vad 
som budgeterats, motsvarande 0,2 mnkr. Det förklaras bland annat med att marknadsinsatser för nytt 
produktutbud har verkställts under perioden. Direktionen redovisar ett underskott om 0,1 mnkr, vilket 
beror på fler antal arbetsmöten med bland annat målarbete för det nya trafikförsörjningsprogrammet 
under perioden. 

Nettokostnader (mnkr) 
Resultat per 

augusti 

Budget 
per 

augusti 

Budget-
avvikelse 

per augusti 

Resultat 
per 

augusti 
2015 Budget 2016 

Personal -9,1 -10,4 1,3 -9,1 -15,6 

Externt -2,1 -2,0 -0,1 -2,4 -3,1 

Direktionen -0,6 -0,5 -0,1 -0,7 -0,8 

Strategisk planering -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,3 

Hållplatsarbete -0,1 -0,2 0,1 -0,1 -0,3 

Marknad -1,3 -1,1 -0,2 -0,6 -1,6 

Biljettmaskiner (drift och underhåll) -3,8 -3,0 -0,8 -3,0 -4,5 

IT och telefoni -3,3 -2,9 -0,4 -2,8 -4,5 

Summa -20,6 -20,3 -0,3 -18,9 -30,5 



Sid 26 av 41 

Administration SÄKO 
Kostnaderna för administration SÄKO är 1,7 mnkr lägre än budgeterat. Största avvikelsen finns under 
personal med 1,0 mnkr lägre kostnader än budgeterat, vilket bland annat beror på en vakant 
trafikledartjänst, restriktiv vikarietillsättning och ansvarsfullt övertidsuttag. Del av kostnad för 
semestervikarier kommer belasta verksamheten i september. Lägre avtalskostnader inom IT och 
telefoni medför lägre kostnader med 0,5 mnkr i förhållande till budget.  

Nettokostnader (mnkr) 
Resultat per 

augusti 
Budget per 

augusti 

Budget-
avvikelse per 

augusti 
Resultat per 
augusti 2015 Budget 2016 

Personal -7,9 -8,9 1,0 -7,5 -13,4 

Externt -0,4 -0,4 0,0 -0,5 -0,6 

Marknad -0,1 -0,3 0,2 -0,2 -0,4 

IT och telefoni -1,4 -1,9 0,5 -1,5 -2,9 

Summa -9,8 -11,5 1,7 -9,8 -17,3 
 

Sammanställning medlemsbidrag 
I följande tabell redovisas fördelningen av Kommunalförbundets medlemsbidrag. Den största 
budgetavvikelsen för medlemsbidraget finns under Sundsvalls kommun, 37,2 mnkr, på grund av att 
Sundsvalls kommun subventionerar seniorkortet, ”100-lappen”. Resenären betalar 100 kronor och 
Sundsvalls kommun mellanskillnaden upp till kortets värde. Ersättningen till Kommunalförbundet är 
inte inarbetad i budget 2016.  

Medlemsbidrag (mnkr) 
Resultat per 

augusti 
Budget per 

augusti 

Budget-
avvikelse per 

augusti 
Resultat per 
augusti 2015 Budget 2016 

Landstinget Västernorrland 126,3 124,0 -2,3 -116,1 185,7 

Ånge kommun 6,7 7,9 1,2 -7,0 11,0 

Sundsvalls kommun 33,6 70,8 37,2 -77,1 101,8 

Timrå kommun 11,3 11,6 0,3 -12,7 17,3 

Härnösands kommun 17,9 17,6 -0,3 -17,4 26,3 

Kramfors kommun 16,7 16,6 -0,1 -14,7 25,1 

Sollefteå kommun 10,9 12,1 1,2 -11,9 18,1 

Örnsköldsviks kommun 38,5 43,0 4,5 -40,9 63,8 

Summa 261,9 -303,6 41,7 -297,7 449,1 
 

Anläggningstillgångar och investeringar 
Anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga 
avskrivningar. Periodens avskrivningar uppgår till 5,3 mnkr. Kommunalförbundet har under perioden 
investerat 0,2 mnkr i ett nytt reservströmsaggregat på Beställningscentralen i Ånge.  
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Prognos 2016 
Prognostiserade nettokostnader för 2016 uppgår till 392,0 mnkr mot budgeterade 449,1 mnkr. Det 
innebär en budgetavvikelse om 57,1 mnkr på helår där den största avvikelsen är kommunala 
biljettsubventioner.  

Den prognostiserade avvikelsen för kommunala biljettsubventioner uppgår till 74,2 mnkr. Sundsvalls 
kommun subventionerar en stor del av värdet på seniorkortet från 1 januari i år. Örnsköldsviks 
kommun subventionerar hela värdet för barn 7 – 19 år från augusti i år. Underskottet som uppstår 
mellan prislistan och subventionerat pris faktureras av Kommunalförbundet och finns med som en 
intäkt för respektive kommun. Den subventionerade intäkten finns inte inarbetad i budget och blir 
således en budgetavvikelse för 2016. 

Verksamhetens nettokostnader 

Nettokostnader, mnkr 
Årsprognos 

T2 
Budget   

2016 

Budget-
avvikelse 
helår T2 Årsprognos T1 Resultat 2015 

Landsbygdstrafik -153,8 -162,1 8,2 -149,9 -155,4 

  varav intäkter 70,3 75,9 -5,2 68,8 73,3 

  
varav kommunal 
biljettsubvention 13,7 1,0 12,7 18,1 0,0 

  varav kostnader -238,3 -239,0 0,7 -236,8 -228,7 

Tätortstrafik -44,1 -103,0 58,9 -43,0 -98,9 

  varav intäkter 60,2 64,0 -3,8 61,1 64,2 

  
varav kommunal 
biljettsubvention 61,5 0,0 61,5 63,3 0,0 

  varav kostnader -165,8 -167,0 1,2 -167,5 -163,2 

SÄKO -103,4 -93,8 -9,5 -102,7 -104,8 

  varav färdtjänst -37,5 -38,0 0,5 -37,2 -42,9 

  varav sjukresor -65,9 -55,8 -10,1 -65,5 -62,0 

Norrtåg -34,8 -35,5 0,7 -35,0 -25,8 

  varav intäkter 7,5 6,5 1,0  7,0 -  

  varav kostnader -42,3 -42,0 -0,3  -42,0 -  

Biljettsystem (avskrivning) -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 

Stationsavgifter -1,9 -1,8 -0,1 -1,4 -1,8 

Förvaltningskostnader -32,2 -30,5 -1,7 -31,3 -29,9 

Administration SÄKO -16,8 -17,3 0,5 -16,9 -15,0 

Totala nettokostnader -392,0 -449,1 57,1 -385,2 -436,6 
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Verksamhetens nettokostnader exklusive kommunala biljettsubventioner 
Prognosen för verksamhetens nettokostnader exklusive kommunala biljettsubventioner visar ett 
resultat om 467,2 mnkr mot budgeterat 450,1 mnkr. Det innebär en budgetavvikelse med 17,1 mnkr 
för 2016. Kostnaderna för SÄKO utgör den största avvikelsen med 9,5 mnkr. De prognostiserade 
nettokostnaderna för trafiken är högre än budget med 7,1 mnkr. Det beror framför allt på minskade 
biljettintäkter och minskade skolkortsintäkter.  

Nettokostnader, mnkr 
Årsprognos 

T2 Budget   2016 

Budget-
avvikelse 
helår T2 

Årsprognos 
T1 Resultat 2015 

Landsbygdstrafik -167,6 -163,1 -4,5 -168,0 -155,4 

Tätortstrafik -105,6 -103,0 -2,6 -106,4 -98,9 

SÄKO -103,4 -93,8 -9,5 -102,7 -104,8 

Norrtåg -34,8 -35,5 0,7 -35,0 -25,8 

Biljettsystem (avskrivning) -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 

Stationsavgifter -1,9 -1,8 -0,1 -1,4 -1,8 

Förvaltningskostnader -32,2 -30,5 -1,7 -31,3 -29,9 

Administration SÄKO -16,8 -17,3 0,5 -16,9 -15,0 

Totala nettokostnader -467,2 -450,1 -17,1 -466,6 -436,6 
 

Intäkter 
Både biljettintäkter för landsbygdstrafik och tätortstrafik prognostiseras lägre än budget med 2,7 mnkr. 
Prognosen för biljettintäkterna är även lägre än föregående år. För skolkort prognostiseras 5,5 mnkr 
lägre intäkter än vad som budgeterats. Årsprognosen för övriga intäkter är också lägre än budget. Det 
som också kan komma att påverka intäkterna är produktbytet i augusti. I nuläget är det dock svårt att 
förutspå hur mycket och på vilket sätt det kommer att påverka intäktsnivån.  

Belopp, mnkr Årsprognos T2 Budget   2016 

Budget-
avvikelse 
helår T2 Årsprognos T1 Resultat 2015 

Biljettintäkter, landsbygd 43,7 44,0 -0,3 43,4 44,2 

Biljettintäkter, tätort 53,9 56,3 -2,4 54,7 56,5 

Bussgods 1,3 1,5 -0,2 1,3 1,6 

Resplus 3,0 2,8 0,3 2,5 2,4 

Övriga intäkter 3,7 4,6 0,9 3,0 3,0 

Summa 105,7 109,2 -3,5 104,9 107,7 

Intäkter skolkort 25,2 30,7 -5,5 24,9 29,8 

Kommunal biljettsubvention 75,2 1,0 74,2 81,4 0,0 

Summa intäkter 206,1 140,9 65,2 211,3 137,5 
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Kostnader 
Helårsprognos visar 1,9 mnkr lägre kostnader än budget. För landsbygdstrafik prognostiseras 1,9 mnkr 
och tätortstrafik 2,1 mnkr lägre kostnader. Det beror bland annat på budgeterade kostnader om 2,4 
mnkr för att utöka trafiken med fler turer på linje 41 till Matfors, denna förändring kommer att 
realiseras under december och kostnaden under året uppgår endast till 0,1 mnkr. Ytterligare delar som 
påverkar kostnaderna är incitamentsavtalen. Det minskade resandet i Sundsvalls tätort bedöms 
medföra en lägre ersättning med 1,8 mnkr till trafikföretaget. Det nya ungdomskortet i Örnsköldsvik 
medför ett ökat resande och därmed prognostiseras ökade kostnader med 1,0 mnkr.  

Under 2016 kör de upphandlade trafikföretagen med fossilfritt drivmedel som innebär att 
miljöincitament som finns definierade i trafikavtalen träder i kraft. Kostnaden för 
miljöincitamentsersättningen beräknas till 1,0 mnkr för 2016.  

Kostnaderna för förstärkningstrafik landsbygd prognostiseras högre än budget med 0,7 mnkr och det 
beror bland annat på förstärkningstrafiken i Timrå/Njurunda. 

Prognostiserade bankkostnader uppgår till 4,4 mnkr och kan jämföras med budget om 2,8 mnkr. En 
orsak till budgetavvikelsen är att införandet av kontantfritt resande och provisionen till 
försäljningsställen är för lågt budgeterat. 

Belopp, mnkr 
Årsprognos 

T2 
Budget   

2016 

Budget-
avvikelse 
helår T2 

Årsprognos 
T1 

Resultat 
2015 

Landsbygd -231,5 -233,4 1,9 -229,4 -221,2 

Tätort -163,9 -166,0 2,1 -165,4 -160,9 

Förstärkning, landsbygd -2,3 -1,7 -0,7 -2,7 -2,9 

Förstärkning tätort 0,1 -0,2 0 -0,2 -0,8 

Komplettering -1,2 -1,4 0,1 -1,3 -1,8 

Kompletteringstrafik -0,7 -0,5 -0,1 -0,8 -0,4 

Bankkostnader (provision m m) -4,4 -2,8 -1,5 -4,6 -4,0 

Summa -404,1 -406,0 1,9 -404,3 -391,9 
 

Förvaltningskostnader 
Förvaltningskostnader visar prognostiserade kostnader som är 1,7 mnkr högre än budget. 
Personalkostnader prognostiseras 1,0 mnkr lägre än budget. Främsta orsaken är vakanta tjänster, 
föräldra- och tjänstledigheter samt långtidssjukskrivningar där inga vikarier har tillsatts under 
perioden.  

Kostnaderna under posten biljettmaskiner är 1,1 mnkr högre än budgeterat och det beror bland annat 
på att avtalskostnader för drift och underhåll inte är uppräknade i budget samt att fler och nyare 
biljettmaskiner medför högre kostnader än budgeterat. De tidigare modellerna saknade underhåll och 
driftsstöd från leverantör. I prognosen återfinns även kostnader för införandet av en ny skolmodul för 
förenklad administration och kvalitetssäkrad redovisning. Produktbytet som ägde rum i slutet av 
augusti medför ökad kostnad för inköp av nya kortämnen på grund av ny teknikstandard. Det 
prognostiseras för högre kostnader än budgeterat för en gemensam arkivdatabas för norrlandslänen 
som slutlevereras under tredje tertialet. Det tillkommer även kostnader för applikationer för 
uthämtning av data ur arkivdatabasen.  
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Kostnader för marknadsinsatser bedöms bli 0,5 mnkr högre än budgeterat. Detta beror bland annat på 
produktbytet och varumärkeskampanjen GRÖNARE. SMARTARE. HOPPA PÅ DU OCKSÅ!  
Kostnaderna för tidtabellsbyte bedöms också bli högre än budgeterat. 

Prognosen för externa kostnader bedöms bli 0,4 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på 
konsultkostnader i samband med en upphandling av ny linjelagd trafik, linje 50.  

Inom IT och telefoni redovisas 0,3 mnkr högre kostnader än budgeterat. Den främsta orsaken är 
konsultkostnader med anledning av att tjänsten som IT-ansvarig har varit vakant under våren, samt 
med anledning av en långtidssjukskrivning.  

Direktionens kostnader bedöms bli 0,1 mnkr högre än budgeterat beroende på att det varit ett stort 
antal arbetsmöten med bland annat målarbete för det nya trafikförsörjningsprogrammet under perioden 
samt högre kostnad för förlorad arbetsinkomst än vad som budgeterats. 

Nettokostnader (mnkr) 
Årsprognos 

T2 
Budget   

2016 

Budget-
avvikelse 
helår T2 

Årsprognos 
T1 Resultat 2015 

Personalkostnader -14,5 -15,6 1,1 -15,3 -13,9 

Externa kostnader -3,5 -3,1 -0,4 -3,4 -3,9 

Direktionen -1,0 -0,8 -0,2 -1,0 -0,9 

Strategisk planering -0,4 -0,3 -0,1 -0,3 -0,2 

Hållplatsarbete -0,2 -0,3 0,0 -0,3 -0,2 

Marknad -2,1 -1,6 -0,5 -1,6 -1,3 

Biljettmaskiner (drift och underhåll m m) -5,6 -4,5 -1,1 -4,8 -5,3 

IT och telefoni -4,8 -4,5 -0,3 -4,8 -4,2 

Summa -32,2 -30,5 -1,7 -31,3 -29,9 

 
Administration SÄKO 
För Administration SÄKO visar prognosen att kostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budget. 
Personalkostnaderna prognostiseras 0,4 mnkr lägre än budget. Den främsta orsaken är en vakant 
trafikledartjänst. I prognosen ingår kostnader för utbildning i kundbemötande av samtliga medarbetare 
samt kostnader för vikariers utbildning och introduktion, vilket äger rum under tredje tertialet. För IT 
och telefoni redovisas 0,1 mnkr lägre kostnader än budgeterat.  

 Nettokostnader (mnkr) Årsprognos T2 
Budget   

2016 

Budget-
avvikelse 
helår T2 

Årsprognos 
T1 Resultat 2015 

Personalkosnader -13,0 -13,4 0,4 -13,2 -11,5 

Externa kostnader -0,6 -0,6 0,0 -0,6 -0,7 

Marknad -0,4 -0,4 0,0 -0,5 -0,4 

IT och telefoni -2,8 -2,9 0,1 -2,6 -2,4 

Summa -16,8 -17,3 0,5 -16,9 -15,0 
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Särskild kollektivtrafik 
Prognosen för SÄKO visar 9,5 mnkr högre kostnader i jämförelse med budget. Största avvikelsen är 
sjukresor med kostnader på 10,1 mnkr högre än budget. Prognosen baseras på att det ökade antalet 
resande fortsätter. För Timrå har resandet och antal färdtjänsttillstånd minskat och håller trenden i sig 
så prognostiseras 0,5 mnkr lägre kostnader än budget. Samma tendens återfinns i Härnösand där antal 
färdtjänsttillstånd har minskat och att även antalet resor och den prognostiserade budgetavvikelsen 
uppgår till 0,3 mnkr. För Örnsköldsvik ökar resandet något vilket innebär en prognos med 0,7 mnkr 
högre kostnader än budget.  

Nettokostnader (mnkr) 
Årsprognos 

T2 
Budget   

2016 

Budget-
avvikelse 
helår T2 

Årsprognos 
T1 Resultat 2015 

Landstinget Västernorrland -65,9 -55,8 -10,1 -65,5 -62,0 

Ånge kommun -3,4 -3,6 0,2 -3,7 -3,4 

Sundsvalls kommun -0,1 0,0 0,0 -0,1 -7,1 

Timrå kommun -3,7 -4,3 0,5 -3,6 -4,5 

Härnösands kommun -4,1 -4,5 0,3 -4,0 -3,9 

Kramfors kommun -10,2 -10,3 0,1 -10,4 -8,7 

Sollefteå kommun -4,3 -4,4 0,1 -4,4 -4,9 

Örnsköldsviks kommun -11,6 -10,8 -0,7 -11,0 -10,3 

Summa -103,4 -93,8 -9,5 -102,7 -104,8 

 
Sammanställning medlemsbidrag 
Det prognostiserade medlemsbidraget är 57,1 mnkr lägre än budgeterat. Det är för Sundsvalls 
kommun som den största avvikelsen om 48,0 mnkr redovisas. Det beror i huvudsak på att den 
kommunala subventionen av 100-lappen inte är inarbetad i budget 2016. För Örnsköldsviks kommun 
prognostiseras medlemsbidraget 17,1 mnkr lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror på att 
kommunen har infört avgiftsfri kollektivtrafik för barn 7 – 19 år från augusti och att kommunen 
subventionerar hela värdet på biljetten. För Landstinget Västernorrland prognostiseras ett 
medlemsbidrag som är 10,3 mnkr högre än budgeterat och främsta orsaken är högre kostnader för 
sjukresor.  

Medlemsbidrag, mnkr 
Årsprognos 

T2 
Budget   

2016 

Budget-
avvikelse 
helår T2 

Årsprognos 
T1 Resultat 2015 

Landstinget Västernorrland 196,0 185,7 -10,3 194,5 178,7 

Ånge kommun 10,1 11,0 -0,9 10,4 10,3 

Sundsvalls kommun 53,8 101,8 48,0 44,7 106,2 

Timrå kommun 16,5 17,3 0,7 17,2 17,5 

Härnösands kommun 26,9 26,3 -0,6 26,8 25,5 

Kramfors kommun 24,9 25,1 0,2 25,9 22,3 

Sollefteå kommun 17,0 18,1 1,1 16,9 16,7 

Örnsköldsviks kommun 46,7 63,8 17,1 48,8 59,4 

Summa 392,0 449,1 57,1 385,2 436,6 
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Sammanställd redovisning 
Utöver kärnverksamheten har vi intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att bedriva 
kollektivtrafik. 

Norrtågs prognos är 12,5 mnkr lägre kostnader än budget vilket bland annat beror på låga elpriserna, 
minskat behov av reservfordon och ej realiserade hyreshöjningar på fordon. Bolaget har i prognos 
redovisat en minskad ersättning från staten för utvecklad trafik, vilket innebär en avvikelse för 
landstingens finansiering på 9,7 mnkr, som kommer att regleras med 2015 års överskott. 
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Medarbetare 
Hälsa och sjukfrånvaro 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet som syftar till att uppnå god hälsa och en god arbetsmiljö 
fortsätter. Under våren har hälsokontroller/friskprofiler erbjudits alla medarbetare. Totalt deltog 28 av 
54 medarbetare i undersökningen i Ånge och i Kramfors. Hälsokontrollen/friskprofilen syftar till att 
synliggöra hur medarbetarna trivs i arbetet, med chefer och arbetskamrater, hur man bedömer 
arbetsmiljön, vad man anser om stress och hur den påverkar och hanteras. Utifrån enkät, genomgång 
och provtagningar har företagshälsovården sammanställt en rapport. Företagshälsovården ger råd och 
rekommendationer om vad personen kan och bör förändra själv för att må bättre både i arbetet och 
privat samt vad arbetsgivaren kan förändra, hjälpa till med för att uppnå ett bättre arbetsklimat, 
personlig hälsa och därigenom ökad arbetskapacitet.   

Av medarbetarna i Kramfors upplever 38 procent stress på arbetet och en bidragande orsak är den nya 
organisationen, nya kollegor på både chefs- och medarbetarnivå vilket har inneburit en högre 
belastning men man tror att det blir bra efter en tid. I Ånge är det färre av medarbetarna som upplever 
stress i arbetet. De flesta har angett att stressen är mer eller mindre periodvis och att den är hanterbar.  

I samråd med fackliga organisationer har Kommunalförbundet överenskommit att 
rehabiliteringsutredning ska påbörjas efter fem karensdagar under en tolvmånadersperiod.  

Löne- och medarbetarsamtal 
Alla medarbetarsamtal var genomförda under maj månad. Befattningsbeskrivningar som är föremål för 
revidering är i sin slutfas och beräknas vara klart före årsskiftet.  

Lönerevisionen undertecknades 30 maj 2016 och fackliga representanter har kallats till 
lönekartläggningsmöte. 

Jämställdhet och mångfald 
En god arbetsplats är en attraktiv arbetsplats för alla. Det innebär att likabehandling tillämpas och att 
alla ska känna sig respekterade. Nolltolerans gäller beträffande diskriminering och annan kränkande 
särbehandling.   

Kommunalförbundet medverkar tillsammans med vår arbetsgivarorganisation, Kommunala företagens 
samordningsorganisation (KFS) och Arbetsförmedlingen i ett projekt vars syfte är att bedöma 
yrkeskompetens hos nyanlända. Vi har inom ramen för projektet en praktikant fram till årsskiftet.  

Arbetet med jämställdhetsplanen har påbörjats och ska kompletteras med lönekartläggning.  

Policyarbete 
Under våren har skyddsombuden utarbetat ett förslag på Trafiksäkerhetspolicy som kommer att 
implementeras i resepolicyn vid nästa revidering.  

Personal 
I juni anordnades en gemensam personaldag med program innehållande nytt produktutbud, 
redovisning av Tertialrapport 1 och Budget 2017, grupparbeten i Kommunalförbundets målbilder samt 
en föreläsning i ämnet ”framtidens kollektivtrafik” av Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores.  

Under våren har Kommunalförbundet rekryterat IT-ansvarig, vikarierande projektledare i projektet 
Hållbara Resor, visstidsanställd projektledare för biljettkontrollverksamhet. Rekrytering av tjänsten 
som verksamhetscontroller beräknas vara genomförd i september. 
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Totalt är 60 personer är anställda på Kommunalförbundet varav 37 är kvinnor och 23 män, 45 
medarbetare är tillsvidareanställda och 15 har tidsbegränsande anställningar. 
 

Könsfördelning (antal) Ånge Kramfors varav ledningsgruppen 

Kvinnor 25 12 3 

Män 11 12 3 

Summa 36 24 6 
  



Sid 35 av 41 

Förväntad utveckling 
Nya regioner 
Indelningskommittén har lagt fram förslag på en ny regionindelning som innebär att nuvarande 
länsindelning ersätts av sex storregioner. En ny regionindelning beslutas i två steg, hösten 2017 
beslutar riksdagen om eventuell ny länsindelning från 1 januari 2018. Därefter beslutar regeringen 
hösten 2018 om en eventuell ny regionindelning från 1 januari 2019.  

Syftet med regionreformen är att skapa en ändamålsenlig regional indelning som medför bestående 
fördelar. Kommittén ska utgå från medborgarnas och näringslivets behov när det gäller bland annat 
transporter, arbetsmarknad, sjukvård och kollektivtrafik. Västernorrland bildar region redan 2017 när 
landstinget övertar länsstyrelsens ansvar för regional utveckling. 

En utbyggd regional kollektivtrafik är helt avgörande för att den kommande regionreformen ska bli en 
framgång. Ett ökat kollektivt resande svetsar samman nya regioner och bidrar till att utveckla 
funktionella arbetsmarknadsregioner.  

Vilka åtgärder behöver då göras i kollektivtrafiken för att de framtida storregionerna ska fungera väl? 
Detta diskuteras i en rapport om Funktionella storregioner som presenteras av Svensk Kollektivtrafik. 
I rapporten beskrivs en ny process för att planera, samordna och skapa funktionella regioner med 
kollektivtrafik som verktyg. Processen har applicerats på Småland-Östergötlandsregionen med 
slutsatser som bedöms vara tillämpbara på hela Sverige. När nuvarande regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna slås samman till en myndighet krävs en gemensam bild av regionens 
förutsättningar för att arbetet ska bli framgångsrikt med gemensam vision och målbild. Den tyngd som 
en stor region får kan vara en fördel i förhandlingar med Trafikverket, heter det i rapporten. 

Arbetet i Norrland 
Fyra politiska arbetsgrupper kommer att arbeta med förberedelsearbetet inför eventuellt bildandet av 
Norrlandslän 2019. Arbetsgrupperna verkar utifrån följande områden: Samverkan kommun och 
region, Regional utveckling, Infrastuktur och kultur samt Trafik. Arbetsgruppen för Trafik ansvarar 
för att bereda frågan om hur den nya regionen ska organisera och finansiera den allmänna 
kollektivtrafiken. Klart är att varje region kommer att ha en kollektivtrafikmyndighet. Idag finns det 
fyra i de nordliga länen. 
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Ekonomiska rapporter 
Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not 
Utfall Budget Prognos 

2016-08-31 2015-08-31 2016 2016 

Verksamhetens intäkter 1 134,1 91,2 140,9 205,7 

Verksamhetens kostnader 2 -391,1 -384,7 -582,0 -590,1 

Jämförelsestörande poster 3 0,4 1,2 0,0 0,4 

Avskrivningar 5 -5,3 -5,3 -8,0 -8,0 

Verksamhetens nettokostnader -261,9 -297,7 -449,1 -392,0 
    

Medlemsbidrag 4 261,9 297,7 449,1 392,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jämförelsestörande finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat före extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 
    

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet 

2016-08-31 2015-12-31 

Årets resultat  0,0 0,2 
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 -0,1 
Avskrivningar 5 5,3 8,0 
Ökning av avsättningar  0,0 0,0 
Betald skatt  0,0 0,0 
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 5,3 8,1 
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -82,9 -26,9 
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga skulder 48,4 91,5 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -34,6 64,6 
Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar                            5 -0,2 -0,2 
Försäljning av inventarier                                                                       5 0,0 0,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 -0,1 
Amortering    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 
Årets kassaflöde  -29,4 72,6 
Likvida medel vid periodens början  110,2 37,5 

Likvida medel vid periodens slut  80,8 110,2 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet 

2016-08-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 
    

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  0,0 0,0 

Maskiner och inventarier 5 10,9 16,0 
    

Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier i dotterbolag och intressebolag 6 19,7 19,7 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  0,0 0,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar  19,7 19,7 

Summa anläggningstillgångar 30,6 35,8 
 

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar 7 133,0 50,1 

Kassa och bank 80,8 110,2 

Summa omsättningstillgångar  213,7 160,2 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 244,4 196,0 
  
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  

Eget kapital    

Reservfond  0,0 0,0 

Balanserat resultat  1,3 1,1 

Årets resultat  0,0 0,2 

Summa eget kapital 1,3 1,3 
  

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner 0,0 0,0 

Andra avsättningar 0,0 0,0 

Summa avsättningar 0,0 0,0 
    

Skulder   

Långfristiga skulder 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 8 243,0 194,7 

Summa skulder  243,0 194,7 
    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 244,4 196,0 
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Noter 
 

Kommunalförbundet 
Belopp i mnkr 2016-08-31 2015-08-31 

Not 1 Verksamhetens intäkter 134,1 91,2 
Biljettintäkter 71,4 69,4 
Skolkortsintäkter 17,3 15,9 
Skattesubvention kommunkort 41,7 0,0 

 Övrigt 3,8 5,9 
 

Not 2 Verksamhetens kostnader -391,1 -384,7 
Trafikkostnader -356,6 -352,5 
Personalkostnader inkl direktionen -18,5 -18,2 

 Övriga kostnader -15,9 -13,9 
  

Not 3 Jämförelsestörande poster 0,4 1,1 
Viten 0,1 1,1 

 Återförda projektmedel 0,3 0,0 
    
Not 4 Medlemsbidrag 261,9 297,7 
 Landstinget Västernorrland 126,3 116,1 
 Sundsvalls kommun 33,6 77,1 
 Örnsköldsviks kommun 38,5 40,9 
 Härnösands kommun 17,9 17,4 
 Kramfors kommun 16,7 14,7 
 Sollefteå kommun 10,9 11,9 
 Timrå kommun 11,3 12,7 
 Ånge kommun 6,7 7,0 
    
Not 5 Materiella anläggningstillgångar  

Ingående anskaffningsvärden 46,8 54,4 
Inköp 0,2 0,3 
Försäljningar och utrangeringar 0,0 0,0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 47,0 54,7 

   
Ingående avskrivningar -30,7 -26,6 
Försäljningar och utrangeringar 0,0 0,0 
Avskrivningar -5,3 -5,3 
Utgående ackumulerade avskrivningar -36,1 -31,9 

  
Utgående restvärde enligt plan 10,9 22,8 

 

Balanskravsutredning (mnkr) 
Utfall 

2016-08-31 
Prognos 

2016 
Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 
Samtliga realisationsvinster 0,0  0,0  
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 
Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 
Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 0,0 
Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 0,0 0,0 
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Kommunalförbundet 

2016-08-31 2015-12-31 

Not 6 
Finansiella 
anläggningstillgångar Antal Kvotvärde, kr Bokfört värde Bokfört värde 

 Transitio AB 1000 100 1,0 1,0 

 Norrtåg AB 500 1 000 0,5 0,5 

 Västernorrlands läns Trafik AB 15 000 1 000 15,0 15,0 

 Bussgods i Västernorrland AB 1 413 100 0,1 0,1 

 Samtrans AB 2 000 1 000 3,1 3,1 

 Bussgods ek förening 3 1 500 0,0 0,0 

 Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 0,0 0,0 

 Sveriges kommunikationer AB 15 100 0,0 0,0 

 Summa   19,7 19,7 

    

Not 7 Kortfristiga fordringar 133,0 50,1 

 Kundfordringar 95,0 19,3 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27,4 18,9 

 Övriga kortfristiga fordringar 10,6 11,9 
    

Not 8 Kortfristiga skulder 243,0 194,7 

 Leverantörsskulder 16,3 47,2 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25,3 16,8 

 Övriga kortfristiga skulder 201,4 130,7 
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Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets delårsrapport är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning. 
Kommunalförbundet följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunalredovisning och 
strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed. För delårsbokslutet tillämpar vi samma 
grundläggande redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som vid upprättandet av den senaste 
årsredovisningen, med undantag av sammanställd redovisning. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett 
anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Immateriella anläggningstillgångar 
avskrivs på fem år. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda 
ekonomiska livslängden. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp direktavskrivs.  

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 

 Antal år 

Bussar 5 

Inventarier 5 

Biljettmaskiner 5 

Datorer 3 

 
Sammanställd redovisning 
I delårsbokslutet upprättas inte någon sammanställd redovisning utan den görs i samband med 
årsredovisningen. Årsprognosen för delägda dotterbolaget Norrtåg AB redovisas i rapporten. 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över 
leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag 
till en avgift om 0 kr.  

Jämförelsestörande poster 
Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala 
verksamheten samt är väsentliga belopp. 
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Ekonomisk ordlista 
Anläggningstillgång  
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.  

Avskrivning  
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens 
livslängd.  

Balansräkning  
Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av 
balansräkningen framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och 
omsättningstillgångar), respektive hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget 
kapital).  

Eget kapital  
Skillnaden mellan tillgångar och skulder.  

Finansiella kostnader & intäkter  
Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.  

Jämförelsestörande poster  
Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att 
uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.  

Kortfristiga fordringar och skulder  
Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.  

Långfristiga fordringar och skulder  
Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.  

Omsättningstillgång  
Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt 
omsättas till likvida medel.  

Resultaträkning  
Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital). 
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RESEPOLICY 
 
Denna policy gäller alla tjänsteresor som utförs av anställda och förtroendevalda inom Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Policyn fastställs av direktionen.  
 
Policyn syftar till att tjänsteresor i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län  
ska vara så kostnads- och klimateffektiva som möjligt med hänsyn tagen till en trygg och säker arbetsmiljö 
och en minsta möjliga miljöpåverkan samt en förbättrad hälsa för medarbetarna. Vid beräkning av 
kostnadseffektiviteten ska hänsyn tas till helheten och samtliga kostnader förknippade med resan, t.ex. 
arbetstid, restid, logi och traktamenten. Rimliga krav på bekvämlighet ska uppfyllas under tjänsteresan. 
 
Var och en har ansvar för att policyn efterlevs i det egna resandet i tjänsten. Detta görs genom att: 
 

 Alltid leva upp till lagstiftningen gällande trafik och trafiksäkerhet och fortlöpande 

följa miljö- och säkerhetskrav på fordon som används i tjänsten. (3 § Förordning 

2009:1 om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. 3 § 

Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som uppfyller kraven för 

befrielse från fordonsskatt enligt 2 kap. 11 a § vägtrafikskattelagen (2006:227). 

Förordning (2011:351). 

 Sträva efter att alla förstår vikten av ett säkert och miljöanpassat resande och hur var och en 
genom sitt handlande bidrar till en säkrare och mer miljöanpassad trafik. Varje resa ska uppfylla ett 
behov och kunna motiveras. Bedöm om resan är nödvändig och istället för resa överväga 
alternativen, telefon, video eller webbkonferens.  

 

 Resor och logi ska bokas med avtalad resebyrå. Resebyrån lägger in resepolicyn i sina system för 
att automatiskt välja alternativen som följer policyn. Då väljs billigast färdsätt med hänsyn tagen till 
kostnadseffektivitet, miljöpåverkan och risker i trafiken. Det innebär att tåg eller buss väljs före bil 
och flyg. Det kan finnas motiv för att avvika från denna princip t.ex. för att undvika sen hemkomst 
på en fredagkväll, avresa på söndag/helgdag eller viktiga privata skäl för hemkomst före viss 
tidpunkt.  

 
I avtalet med resebyrån ingår en årlig sammanställning med ett miljöcertifikat samt en miljö- och 
produktstatistik. 

 

 Alla medarbetare har möjlighet till subventionerade arbetspendlingsresor mot löneavdrag. Ett 
förmånsvärde på ett Reskort beräknas utifrån resornas avstånd.  

 

 För tjänsteresor till och från möten kallade av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län erhåller medarbetarna och ledamöter i arbetsutskottet ett företagskort för 
sådana resor. Privat användning av företagskortet Din Tur är inte tillåten. 

 

 Undvik körning med privatbil. Endast vid kortare tjänsteresor där alternativ saknas kan privatbil 
vara ett alternativ. Planera om möjligt för att samåka och utföra flera ärenden under samma resa. 
Samåkning kan stimuleras genom t.ex. fasta sammanträdestider.  

 

 Körsätt har stor påverkan på bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Med ett sparsamt körsätt kan 
både pengar och miljö sparas utan att tid förloras. 

 

 Säker bilkörning förutsätter att trafikreglerna följs. Samtal i mobiltelefon bör undvikas under 
bilkörning. När du måste ringa – stanna på ett säkert ställe. Om du måste prata när du kör, håll 
samtalet kort och be att få ringa upp senare. Var medveten om att handsfree inte minskar 
olycksrisken. Rast eller vila på minst 15 minuter bör tas efter två timmars körning. 
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Chefer 
Varje chef har ansvar för att policyn efterlevs av dennes medarbetare. Det innebär att chefen ska 
säkerhetsställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn och följa upp att den efterlevs.  
 
 

 
Nära 235 miljoner tjänsteresor görs i Sverige varje år, alla färdsätt inräknade. Reslängden varierar. 
Ungefär 60 % av tjänsteresorna är tio kilometer eller kortare. 
 
Mer än varannan resa är en pendlingsresa, så arbetsplatsen är central när det gäller resande. 
 
(Trafikverket) 
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TILLÄMPNING AV RESEPOLICY 
 
 

Konferenser 
Möten, konferenser och internkonferenser ska i första hand förläggas på central plats så att deltagarnas 
sammanlagda resor minimeras. Konferenstid (start respektive avslutning av dagsprogram) anpassas efter 
resmöjligheter i kollektivtrafiken. 
 

Bokning av resa 
Innan resan bokas med resebyrån ska utbildningen/konferensen eller annat möte vara beviljad av 
enhetschef på avsedd blankett.  

 
För att erhålla bästa pris ska resan bokas i så god tid som möjligt med avtalad resebyrå. Eventuella 
ändringar och avbokningar ska ske så snart som möjligt. Blir du sjuk eller av annat skäl med kort 
framförhållning behöver avboka din resa bör du omgående kontakta resebyrån.  
 

Resegaranti 
Om resegaranti utgår för förseningar ska garantiersättningen utgå till medarbetaren, gäller ersättningen för 
biljett (ex. tåg eller flyg) eller för logi utgår garantiersättningen till arbetsgivaren.  
 

Hotell 
Hotell ska bokas i så god tid som möjligt med avtalad resebyrå som arbetsgivaren har avtal med för att 
uppnå bästa rabatt. Mat, minibar, betal-TV eller dylikt räknas som privat levnadsomkostnad och betalas av 
medarbetaren själv. 

 
Semester under resa 
Uttag av semester i samband med tjänsteresa medges endast i undantagsfall och ska beviljas av närmaste 
chef. Reser medarbetaren inte tillbaka efter tjänsteresans slut utan stannar t.ex. med semester betalas 
returresan av medarbetaren själv eftersom tjänsteresan avslutats. 

 
Bonus och förmåner 
All bonus och alla förmåner, t.ex. frinätter från hotellkedjor, flygpoäng och motsvarande tillfaller 
arbetsgivaren och inte medarbetaren och ska användas i tjänsten. Frinätter på hotell eller flygresa med 
poäng bokas av medarbetaren själv och inte via resebyrån.  

 
Tåg 
Vid resa med tåg ska Norrtåg vara förstahandsvalet inom Norrtågsområdet. Om tågresan är tre timmar 
eller längre är resa med 1:a klass motiverad, måltid kan förbokas på sådan tågresa med SJ. Måltiden 
redovisas som måltidsavdrag och kostförmån på reseräkning.  
  

Flyg 
Flygresor inom Sverige bör undvikas. Flyg får användas om tidsvinsten är betydande eller om annat 
alternativ saknas. Om särskilda skäl föreligger, t.ex. möten inkallade med kort varsel, tillfälliga problem med 
barntillsyn eller liknande kan undantag göras. I dessa fall ska närmsta chef i förväg godkänna resa med 
flyg. Anledningen till flygresan ska anges på reseräkningen.  
 

Hyrbil 
Hyrbil ska endast användas vid de tillfällen då inga alternativa allmänna transportmöjligheter finns att tillgå. 
Vid längre tjänsteresor som ska göras med personbil ska hyrbil eller arbetsgivarens bil användas i första 
hand. Vid sådana längre tjänsteresor ska hyrbil användas då en hyrbil är relativt ny och är ett säkrare och 
miljövänligare alternativ. Bokning av hyrbil görs genom avtalad biluthyrare. 
 

Egen bil 
Egen bil ska enbart användas vid enstaka och kortare tjänsteresor när alternativ saknas. För att egen bil 
ska kunna användas i tjänsten bör den uppfylla vissa minimikrav avseende trafiksäkerhet och 
miljöpåverkan.  
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Taxi 
Resa med taxi företas då allmänna kommunikationer saknas, då det avsevärt förkortar restiden, underlättar 
bagagetransport eller blir kostnadseffektivt genom samåkning. Tåg eller flygtaxi bokas genom resebyrån. 
Kvitto ska alltid begäras av chauffören om resan inte är bokad av resebyrån. 
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BILAGA  

Minimikrav på bilar som används i tjänsten  

Egen bil som används i tjänsten ska vara besiktad och ha gällande trafikförsäkring och vara 
utrustad med: 

 krockkudde på såväl förarplats som passagerarplats 

 ABS-bromsar  

 tjänstevikt över 1000 kg 

 trepunktsbälte på de alla platser som används 

 följa lagstadgade beslut om mönsterdjup på såväl sommar som vinterdäck 

Bilar som hyrs, leasas eller köps ska med avseende på huvudsaklig användning: 

 erbjuda passagerarna ett bra skydd vid frontal- och sidokollision vilket anses vara uppfyllt om bilen 

uppfyller kraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European New Car 

Asessment Program). 

 

 vara en så snål energibil som möjligt med hänsyn till den storleksklass som behövs 

 ha en tjänstevikt över 1000 kg 

 ha huvudstöd och trepunktsbälten på de platser som används 

 ha minst tre mm mönsterdjup på sommardäck och fyra mm på vinterdäck 

Personal och förtroendevalda ska vid tjänsteresa med personbil: 

 på eller vid väg bära varselkläder 

 alltid använda säkerhetsbälte 

 ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten  

 genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträde som en förebild i trafiken 

 om ett tillbud eller olycka uppstår ska den rapporteras till chef och HR så snart som möjligt 
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 Datum 

2017-10-27  
Diarienr 

17/00453 

  
  

Camilla Norberg, 070-231 83 20   

   

Mötesplanering 2018 

Arbetsutskottets 
sammanträden 

Förbundsdirektionens 
sammanträden 

Kl. 09:30 – 16:00 Kl. 09:30 – 16:00 

16 mars 28 mars  

5 juni 13 juni 

7 september 21 september 

11 oktober 19 oktober 

30 november  13 december 

 



BESLUTSUPPFÖLJNING 

 
 
 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress:  Besöksadress: Telefon: 0612-841 00 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 114  Viktoriagatan 16 Fax: 0612-841 11 222000-2923 registrator@dintur.se 

872 23 Kramfors   www.dintur.se  

 

Sid 1 av 11 

 

 Datum 

2017-10-02  
Diarienr 

 

  
  

Camilla Norberg, 070-231 83 20   

   

 

Beslutsuppföljning  

Ärende Beslut Möte Ansvarig Status Tidsplan 

Politik      

Direktion      

 
att välja Jonny Lundin (C) till ordinarie 

ledamot i arbetsutskottet. 
Dir 27-17 

2017-09-22 

   

Revison      

 
att uppdra till myndighetschef att upprätta 

handlingsplan för revisionsrapport 

Grundläggande granskning revisionsrapport 

2016, 

 

att uppdra till myndighetschef att upprätta 

handlingsplan för revisionsrapport 

Granskning av årsredovisning 2016, 

Dir 19-17 

2017-06-14 

Camilla 

Fahlander 

 Redovisning 

förbundsdirek-

tionens 

sammanträde 

2017-10-26 
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att uppdra till myndighetschef att 

återredovisa upprättade handlingsplaner vid 

förbundsdirektionens sammanträde 26 

oktober 2017. 

 

Styrdokument      

 att anta förslaget på ändringar i 

förbundsordning för 

Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län enligt bilaga 1, 

att överlämna förslaget på ändringar i 

förbundsordning för 

Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län enligt bilaga 1 till 

kommunalförbundets medlemmar för 

fastställande. 

 

 

Dir 25-16 

2016-10-21 

Hans Fälldin   

 att anta förslaget på ändringar i 

reglemente för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län, 

Dir 26-16 

2016-10-21 

Hans Fälldin   
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att överlämna förslaget på ändringar i 

reglemente för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län till 

kommunalförbundets medlemmar för 

fastställande. 

 att anta förslaget på ändringar i 

reglemente för revisorerna, 

att överlämna förslaget på ändringar i 

reglemente för revisorerna till 

kommunalförbundets medlemmar för 

fastställande. 

 

Dir 27-16 

2016-10-21 

   

Administration      

Policys      

 
att godkänna upphandlingspolicyn. 

att ändra under punkt fyra att 

upphandlingspolicyn ska revideras 

minst en gång per mandatperiod. 

 

Dir 19-16 

2016-06-17 

Camilla Fahlander   

Krishanteringsplan att fastställa förslaget till risk och 

sårbarhetsanalys enligt bilaga 1. 

Dir 26-17 

2017-06-14 

Hans Fälldin   
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Internkontroll      

Internkontroll 2017 
att utföra interkontroll 2017 på att 

anställningsavtal och 

befattningsbeskrivningar finns 

upprättade på all anställd personal som 

överensstämmer med intagen 

organisation, 

 

att utföra internkontroll 2017 på hur 

myndigheten genomför uppföljning av 

trafikavtal för linjelagd busstrafik och 

för anropsstyrd kollektivtrafik, samt 

 

att uppdra till myndighetschefen att 

återredovisa resultatet av internkontroll-

punkterna 2017 till 

förbundsdirektionens första 

sammanträde 2018. 

Dir 32-16 

2016-10-

21 

Camilla Fahlander Återredovisning av internkontroll för 

2017 till förbundsdirektionens första 

sammanträde 2018. 

 

Biljettkontroll 
att tilläggsavgiftens storlek är 1200 

kronor även vid direktbetalning vid 

kontrolltillfället. 

Dir 33-16 

2016-10-21 

Hans Fälldin   

      

Ekonomi      

Budget 2018 
att utöka budgetramen utifrån budgetdialoger 

med 0,7 mnkr för myndighetens resurser för 

ekonomistyrning, 

Dir 29-17 

2017-09-22 

Pernilla Löfstrand   
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att fastställa Budget 2018. 

 

Trafik 

Biljettsamverkan 

 att vid trafiks inträdande, bedriven av 

annan part än Din Tur och Norrtåg AB, 

ska myndighetschefen inleda dialog 

kring biljettsamverkan, 

att uppdra åt myndighetschefen att se 

över avtal för biljettsamverkan med 

övriga trafikföretag eller 

kollektivtrafikmyndigheter som 

bedriver kollektivtrafik i 

Västernorrlands län, 

att uppdra åt myndighetschefen att föra 

dialog med SJ och återkomma till 

direktionen med förslag. 

 

Dir 16-17 

2017-03-31 

Camilla Fahlander   

Trafikförändringar 
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Avtalsuppföljning      

      

Upphandling  

      

Tågtrafik      

Utvecklingsprojekt 

      

KOLL2020      

 
att utse Leif Lindholm (S) till 

styrgruppsrepresentant i KOLL2020. 
Dir 28-17 

2017-09-22 

   

Strategi 

Taxor 

 att ej för tillfället införa Privatkort 

gällande som betalmedel för resor 

inom Västernorrlands län enligt 

tidigare beslut (dir 15/00005), 

att uppdra till myndighetschefen att 

utreda möjligheterna att skapa en 

Dir 18-16 

2016-06-17 

Camilla Fahlander   
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betallösning, 

att uppdra till myndighetschefen att 

återkomma om och när det finns 

förutsättningar att införa Privatkortet 

som betalmedel för resor inom 

Västernorrlands län. 

 

 
att fastställa priset på det föreslagna 

ungdomskortet i Örnsköldsvik till 850 

kronor per månad under förutsättning 

att Örnsköldsviks kommunfullmäktige 

tar beslut den 20 juni, 

att priset gäller för varje registrerat 

ungdomskort. 

 

Dir 13-16 

2016-06-17 

Hans Fälldin, 

Pernilla Löfstrand 
  

Långtidsplan      

 
     

Regional 

trafikförsörjnings-

program 

     

 
att godkänna remissutkast till Regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2030, samt 

att remissutkastet skickas till 

organisationer enligt Bilaga 2 och att 

Dir 22-17 

2017-06-14 

HansFälldin 

Erik Hedlund 

 Remissvar ska ha 

inkommit till 

kommunalför-

bundet senast 15 
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remissvar ska inkommit till 

kommunalförbundet senast 15 oktober 

2017. 

oktober 2017 

Bolag 

Bussgods 
att fastställa att Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 

län köper 25 procent av aktierna för 

Bussgods Västerbotten AB (under 

namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten 

till en kostnad av 102 250 kr,  

att fastställa att köpeskillingen på 

102 250 kr för 25 procent av aktierna i 

Bussgods Västerbotten AB regleras 

genom försäljningsvärdet från Bussgods 

Västernorrland AB, 

att fastställa att Bussgods i Västerbotten AB 

(under namnändring) förvärvar Bussgods i 

Västernorrland AB och Bussgods i 

Norrbotten AB, 

att fastställa att Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 

län tillskjuter ett aktieägartillskott till 

Bussgods i Västerbotten AB (under 

namnändring) om 1 000 000 kr,  

att fastställa att aktieägartillskottet 

regleras genom försäljningsvärdet från 

Bussgods Västernorrland AB, 

Dir 24-17 

2017-06-14 

Camilla Fahlander   
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att fastställa att Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 

län ingår ett borgensåtagande avseende 

checkräkningskredit på 2 500 000 kr för 

Bussgods i Västerbotten AB (under 

namnändring), 

att ställa sig bakom bolagsordning för 

Bussgods Västerbotten AB (under 

namnändring),  

att ställa sig bakom ägardirektiv för 

Bussgods Västerbotten AB (under 

namnändring),  

att ställa sig bakom aktieägaravtal för 

Bussgods Västerbotten AB (under 

namnändring), 

att utse myndighetschef Camilla Fahlander 

och trafikchef Erik Hedlund till ledamöter i 

styrelsen för Bussgods Västerbotten AB 

(under namnändring), 

att utse Lars Olof Olsson till stämmoombud 

för stämman i Bussgods Västerbotten AB 

(under namnändring), 

att ovanstående beslut gäller om 

erforderliga beslut tas i alla instanser, hos 

kommunalförbundets medlemmar samt i de 

nordliga länen. 
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Bussgods 
att medlemmarna i kommunalförbundet 

genom sina representanter i 

förbundsdirektionen godkänner förvärvet 

av 52,9 % av aktieinnehavet i Bussgods 

Västernorrland AB till ett värde av 1 745 

463 kronor, 

att förvärvet regleras genom ett 

koncernbidrag från Bussgods 

Västernorrland AB till 

Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län, 

att paragrafen direktjusteras, 

att beslutet ska delges medlemmarna. 

Dir 11-17 

2017-03-31 

Camilla Fahlander   

Bussgods att förbundsdirektionen ställer sig 

positiv till utredningens förslag och är 

beredd att förvärva 25 % av aktierna i 

det blivande gemensamma bolaget 

Bussgods Norr AB (eller ett liknande 

namn som godkänns av Bolagsverket), 

att Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län som blivande ägare 

är beredd att tillskjuta ytterligare 

aktiekapital till det nya 

bussgodsbolaget, eftersom bolagets 

verksamhet kommer att kräva det. Hur 

stort belopp som behövs kommer 

utredas av extern revisor. 

Dir 28-16 

2016-10-21 

Camilla Fahlander   
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 Datum 

2017-10-05 
Diarienr 

17/00040 
 
 

 

 

Camilla Norberg   
070-231 83 20   

 

Datum Beslutande Rubrik Beslut Beslut enligt 

delegationsordnings-

punkt * 

2017-02-01 Myndighetschefen Tillsvidareanställning Tillsvidareanställning Susanna Blomgren dataspecialist 25 

2017-04-10 Myndighetschefen Provanställning, 

tillsvidareanställning 2017-10-10 

Provanställning Johan Geibe resenärsvärd 25 

2017-05-22 Myndighetschefen Provanställning, 

tillsvidareanställning 2017-11-22 

Provanställning Frans Rydell IT-tekniker 25 

2017-06-05 Myndighetschefen Tillsvidareanställning Tillsvidareanställning till visstidsanställde Johanna Edlund Din 

Tur Kundcenter Ånge 

25 

2017-06-05 Myndighetschefen Omplacering Omplacering Mikael Andersson till gruppchef Din Tur 

Kundcenter Ånge 

21, 24 

2017-06-15 Myndighetschefen Tillsvidareanställning Tillsvidareanställning till visstidsanställde Niklas Berglund Din 

Tur Kundcenter Ånge 

25 

2017-08-07 Myndighetschefen Provanställning Provanställning Christine Ahnlund till gruppchef Din Tur 

Kundcenter Ånge 

21 

2017-09-01 Myndighetschefen Tillsvidareanställning Tillsvidareanställning till visstidsanställde Fredrik Bergström Din 

Tur Kundcenter Ånge 

25 

2017-10-01 Myndighetschefen Vikarie Vikariat till visstidsanställde Catarina Hallin Eriksson Din Tur 

Kundcenter Ånge pga föräldraledighet 

26 

2017-06-26 Myndighetschefen Rekrytering Rekrytering av projektledare Koll 2020 22 

2017-09-04 Myndighetschefen Behov av 360º Online 

(Myndighetens diarieprogram) 

 

Bevilja anskaffningen enligt ärendets beskrivning. 

 

19 
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Delegationsordning beslutad 2016-06-17 * Beslut enligt 

delegationsordningspunkt 

Myndighetsutövning  

Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter 1 

Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223) 2 

Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 3 

Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223) 4 

Yttrande över remisser 5 

Övriga yttranden 6 

Gallring av handlingar 7 

Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 8 

Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt 

finansiering 

9 

Uppsiktsplikt för myndighetens bolag 10 

Ekonomiärenden  

Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret 11 

Ingående av leasingavtal inom budget 12 

Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål 

- högst 2 prisbasbelopp 

- mer än 2 prisbasbelopp 

13 

Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda 14 

Upphandling och inköp  

Tecknande av ramavtal 15 

Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget 16 

Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.  

Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa 17 

Investeringar  

Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar överstigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget 18 

Besluta om ianspråktagande av medel för investeringar understigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget 19 

Representation  

Representation och externa uppvaktningar 

- högst 12 000 kronor per tillfälle 

- högst 6 000 kronor per tillfälle 

- högst 2 000 kronor per tillfälle 

20 

H/R  

Anställning av chefer inom myndigheten, förutom myndighetschef 21 

Personalärenden  

Inrätta/dra in befattningar 22 



DELEGATIONSBESLUT 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0612-841 00 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 114 Viktoriagatan 16 Fax: 0612-841 11 222000-2923 registrator@dintur.se 

872 23 Kramfors    www.dintur.se  

 

Sid 3 av 3 

Återbesättande av ledig befattning 23 

Omplacera 24 

Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid  

Annan personal än myndighetschef inom ramen för budget 25 

Vikarier 26 

Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd  

Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än myndighetschef 27 

Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet  

Tjänstledighet myndighetschef 28 

Semester myndighetschef 29 

Tjänstledighet, övrig personal (utanför avtal) 30 

Beviljande föräldraledighet, övrig personal (utanför avtal) 31 

Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)  

Beslut om särskild avtalspension 32 

Kollektivavtal  

Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal 33 

Arbetsmiljö  

Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet 34 

 



Delegationsbeslut

Typ av ärende Inkommen Avslutad Avsändare/Sökande Handläggare Beslut
Färdtjänsthandläggning Förvaras hos färdtjänsthandläggaren

FT 2017-09-05 2017-09-12 " TN Bifall

FT 2017-09-08 2017-09-12 " TN Bifall

RF Kälarne 2017-09-12 2017-09-19 " AC Bifall

FT+LU 2017-09-12 2017-09-14 " TN Bifall

RF Sundsvall 2017-09-12 2017-09-14 " TN Bifall

RF Sundsvall 2017-09-12 2017-09-14 " TN Bifall

RF Sundsvall 2017-09-12 2017-09-14 " TN Bifall

RF Sundsvall 2017-09-14 2017-09-19 " AC Avslag

FT+LU 2017-09-14 2019-09-19 " AC Bifall

Förl FT 2017-09-19 2019-09-19 " AC Bifall

RF Hemgården 2017-09-19 2019-09-19 " AC Bifall

FT 2017-09-19 2017-09-19 " AC Bifall

FT+LU 2017-09-21 2017-09-21 " AC Avslag

FT 2017-09-21 2017-09-21 " AC Bifall

RF Kälarne 2017-09-28 2017-09-28 " TN Bifall

Ändr i befint. tillstånd 2017-09-28 2017-09-28 " TN Bifall

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande
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Camilla Norberg 
070-231 83 20

Datum 

2017-10-04 
Diarienr 

Typ av handling Avsändare Datum Diarienummer Ankomstdatum 

Tjänsteskrivelse – Uppsägning av linje 25 (centrumlinjen) Härnösands kommun 2017-09-15 17/00442-1 2017-09-18 

Protokoll Regionala utvecklingsnämnden – Bussgods i Jämtland 

Härjedalen 

Region Jämtland Härjedalen 2017-09-05 16/00533-18 2017-09-18 

Årskalendarium 2018 för AB Transitio AB Transitio 2017-09-15 17/00447-1 2017-09-19 

Remissvar Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030 Synskadades Riksförbund 2017-09-15 16/00285-34 2017-09-20 

Skrivelse ansökan om upphandlingsskadeavgift Taxi Mitt 

Ekonomisk förening ./. KTM 

Konkurrensverket 2017-09-15 17/00434-1 2017-09-15 

Skrivelse ansökan om upphandlingsskadeavgift Sollefteå Taxi AB 

./. KTM 

Konkurrensverket 2017-09-15 17/00435-1 2017-09-15 

Remissutkast Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030 Region Västerbotten 2017-09-19 16/00285-35 2017-09-25 

Protokollsutdrag 2017-09-21 Yttrande över förslag till Regionalt 

Trafikförsörjningsprogram 2030 

Örnsköldsviks kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2017-09-21 16/00285-36 2017-09-28 
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Beslut Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte 

prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast 

gällande upphandlingsskadeavgift 

Högsta Förvaltningsdomstolen 2017-09-29 12/00305-12 2017-10-02 

Anteckningar möte nr 9 AB Transitios ägarråd 2017-09-14 AB Transitio 2017-09-14 17/00131-5 2017-10-03 

Protokollsutdrag Sundsvalls kommunfullmäktige 2017-09-25 val 

av ledamöter till direktionen 

Sundsvalls kommun 2017-09-25 14/00378-30 2017-10-04 




