Ägardirektiv Norrtåg AB 2012-04-03
Org. nr 556 758-3496
Mellan Regionförbundet Jämtlands Län, Länstrafiken i Västerbotten AB,
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - nedan benämnda ägarna – har följande
direktiv för det gemensamt ägda Norrtåg AB – nedan benämnt bolaget – överenskommits.

Ägardirektiv
Förutom lagar och författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till de
parter som framgår av konsortialavtal, bolagsordning av avtal tecknat med Trafikverket (f.d.
Rikstrafiken) om utvecklingsprojekt Norrtåg.
Bolagets uppdrag
Bolaget skall för ägarna bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län (regional)
samt mellan länen och angränsande län enligt överenskommelse med staten/Rikstrafiken.
Bolaget skall arbeta i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om
utvecklingsprojekt Norrtåg.
Bolaget skall årligen fastställa en trafikförsörjningsplan. Trafikåret är ca 15 december – 15
december.
Genom samverkan med ägarna planera, samordna och upphandla persontrafik med tåg med
hög kundtillfredsställelse.
Bolaget skall erbjuda en rationell och effektiv persontrafik med tåg.
Bolaget skall svara för att regionens invånare erbjuds en attraktiv persontrafik med tåg med
hög tillgänglighet och standard. Regelbundna resor för pendling mellan i
trafikförsörjningsplanen utpekade orter är viktiga att tillgodose.
Trafikutbudet skall, i dialog med ägarna, samordnas med den övriga interregionala
trafiken.
Bolaget skall utveckla ett väl fungerande samarbete med ägarna och trafikentreprenörerna
varvid kompetensen hos dessa skall tillvaratas.
Att årligen redovisa till ägarna resandeutvecklingen samt uppföljning i enlighet med
avtalet tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om utvecklingsprojektet i Norrtåg.
Bolaget ska i möjligaste mån eftersträva upphandling med incitament/nettoavtal för
trafikföretagen.
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Informationskrav
Bolaget ska, utifrån de tidplaner som upprättas av ägarna, utan dröjsmål överlämna följande
information.
Årsredovisning
Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut
samordnas med delägarnas årsredovisning.
Delårsrapporter
Bolaget ska redovisa kvartalsrapporter till ägarna. Rapporterna ska innehålla prognos för
helårsresultat.
Övrigt
Delägarna och delfinansiär, de s.k. parterna har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Parterna har rätt att
använda revisor eller annat biträde vid granskning enligt punkten 10 i konsortialavtalet.
Bolaget skall årligen inbjuda parterna till informationsmöten.
Samråd mellan bolaget och parterna.
Parterna enligt konsortialavtalet skall årligen till bolaget, före februari månads utgång lämna
ett gemensamt underlag inför kommande trafikår ca den 15 december – 15 december.
Bolaget skall samverka med parterna inför varje trafikår.
Bolaget skall samverka med parterna i framtagandet av trafikförsörjningsprogrammen inom
varje län.

Inflytande för parterna.
Parterna utövar, enligt konsortialavtalet, sitt inflytande genom ägarråd. Ägarrådet skall bestå
av två representanter från varje part.
Ägarråd skall hållas minst två gånger per år. I god tid innan bolagsstämman skall ett ägarråd
hållas där förslag om ägardirektiv till bolagsstämman skall läggas fast.
Vid ägarråden skall bolaget lämna information om verksamheten.
Ägarrådets och bolagsstämmans agenda förbereds av delägarnas verkställande chefer och den
tjänsteman som delfinansiärerna utser minst 6 veckor före bolagsstämman.
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Samråd vid upphandling.
Upphandling av trafik skall ske i fullständig samverkan mellan bolaget och berörd(-a)
delägare.
Detta innebär bl.a.
- att för varje upphandling utses en upphandlingsgrupp som skall innehålla
personer från bolaget och delägarna.
- att förfrågningsunderlaget tas fram gemensamt.
- att upphandlingsgruppen skall godkänna förfrågningsunderlaget.
- att genomgång av inkomna anbud sker av bolaget och redovisas till delägarna.
- Beslut om entreprenör fattas efter samråd med delägarna.
- att om ägares budget överskrids av trafikavtalet ska delägarens(-nas) godkännande
inhämtas före undertecknande.
- att berörda delägare ska godkänna tilläggskontrakt, uppsägningar av trafik,
dispenser m.m. under gällande avtalsperiod som har ekonomisk betydelse för ägarna.
Direktivens giltighet
Dessa direktiv gäller tills ägarna gemensamt fattat beslut om nya direktiv på bolagets stämma.

