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PROTOKOLL 2(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 

Arbetsutskottet 
2017-11-15  

Närvarolista 
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Ledamöter  (9) I  
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Anders Öberg s 1 I  

Agneta Granström  mp Glenn Berggård  
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Mikael Larsson v 1  
Helena Öhlund s 1  
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Agneta  Lipkin J  s  
Johannes Sundelin s 
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Anteckningar/ 
Tjänst örande ersättare 

Glenn Berggård  v 1j 

Dan Ankarholm ns   
Anders Rönnqvist  

Tommy Nilsson 

Helena Stenberg 

Peter  Waara s _ 

Gösta Eriksson I  mp  

Tjänstgörande ersättare 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
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RKM PROTOKOLL 3(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGNETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2017-11-15 

Arbetsutskottet 

Ärendelista Sida 

§ 47 Mötet öppnas  4 
§ 48 Närvaroupprop  4 
§ 49 Val av sekreterare  4 
§ 50 Val av justerare  4 
§ 51 Godkännande av dagordning  4 
§ 52 Föregående protokoll  4 
§ 53 Information om allmän trafikplikt  5 
§54 T19  6 
§ 55 Information om ansökt projektmedel för implementering av tåg i Norrbotten  7 
§ 56 Planering nytt resecentrum Kalix  8 
§ 57 Gör färdtjänsten rättvis och flexibel  9 
§ 58 Taxan för färdtjänst  10 
§ 59 Styrdokument inom RKM och dess underliggande bolag  11 
§ 60 Trafikförsörjningsprogrammet  12 
§ 61 Remisser  13 
§62 Mötesdatum för 2018  14 
§ 63 Myndighetschefen informerar  15 
§ 64 Övriga frågor  16 
§ 65 Mötet avslutas  16 

Justerare Utdragsbestyrkande 

A \SS 



PROTOKOLL 4(16) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-15 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

Arbetsutskottet 

§ 47 

Mötet öppnas 

Mötesordförande Maria Stenberg förklarar mötet öppnat. 

§ 48 

Närvaroupprop 

Närvaroupprop förrättades av Maria Stenberg enl sid 2. 

§ 49 

Val av sekreterare 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet utser Tomas Widetun till sekreterare. 

§ 50 

Val av justerare 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet utser Anders Öberg att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 51 

Godkännande av dagordning 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet godkänner upprättad dagordning. 

§ 52 

Föregående protokoll 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet godkänner föregående protokoll och lägger detta till handlingarna. 

Justera - Utdragsbestyrkande 

.»_..
c.; 



RI(M_,.. PROTOKOLL 5(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 

Arbetsutskottet 
2017-11-15 

§ 53 

Beslut om allmän trafikplikt 

Ingen ansökan om allmän trafikplikt har inkommit till detta sammanträde. 

Justerare 

t - 

Utdragsbestyrkande 



RKM PROTOKOLL 6(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2017-11-15 

Arbetsutskottet 

§ 54 

T19 

a. Startdatum Luleå-Boden 9 december 2018/mars/april 2019? 
b. Kick-off  22 november Umeå 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
a. Arbetsutskottet tackar för informationen och förordar startdatum till 9 januari 2019. 
b. Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Johansson föredrar ärendet gällande T19 och startdatum för pendeltrafik Luleå- 
Boden. 

Beslutsunderlag 
Presentation av startdatum Luleå-Boden och Kick-Off i Umeå. 

Justera - Utdragsbestyrkande 

‘•---..› 



RICVLx,. PROTOKOLL 7(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2017-11-15 

Arbetsutskottet 

§ 55  

Ansökt om projektmedel för projektledning gällande implementering av tåg i 
Norrbotten 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Johansson föredrar ärendet. Region Norrbotten bereder ansökan och beslutar om 
projektmedel. 

Beslutsunderlag 
Presentation av ansökan ang projektmedel för projektledning. 

Justerare 

,.... 

 Utdragsbestyrkande 



R1(1V1., PROTOKOLL 8(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2017-11-15 

Arbetsutskottet 

§ 56 

Planering nytt resecentrum Kalix 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet tackar  few  informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Pen Nilsson, Kalix kommun presenterar kommunens plan för nytt resecentrum i Kalix. 

Beslutsunderlag 
Presentation av nytt resecentrum i Kalix. 

Justerare Utdragsbestyrkande 



RKM PROTOKOLL 9(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 

Arbetsutskottet 
2017-11-15 

§ 57 

Gör färdtjänsten rättvis och flexibel 

a. Inkommen skrivelse från SRF 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet noterar skrivelsen som inkommen. 

Justerare Utdragsbestyrkande 

\53 



PROTOKOLL 10(16) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-15 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

Arbetsutskottet 

§ 58 

Taxan för färdtjänst 

a. Inkommen skrivelse från Arjeplog 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet noterar skrivelsen som inkommen. 

Justera Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 11(16) 
Sammanträdesdatum 

2017-11-15 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

Arbetsutskottet 

§ 59  

Styrdokument inom RKM och dess underliggande bolag 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet godkänner policydokumenten och föreslår till Direktionen att anta dessa samt 
att en fördjupad genomgång av Jämställdhetspolicy görs vid kommande Direktionsmöte i 
februari 2018. Styrdokumenten bifogas protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Maria Stenberg föredrar styrdokumenten. 

Beslutsunderlag 
Styrdokument inom RKM och dess underliggande bolag 

Kundpolicy 
Personalidé 
Personalens utveckling 
Pensionspolicy — löneväxling och pensionsutredning 
Etik och moral 
Säkerhet och sekretess 
Mediepolicy 
IT-policy 
Arbetsmiljöpolicy 
Hälso- och sjukvård 
Droger och missbruk 
Rökning på arbetsplatsen 
Jämställdhetspolicy 
Kartläggning av löneskillnader 
Diskriminering 
Kränkande särbehandling 
Rehabilitering och arbetsanpassning 
Rehabiliteringsutredning 
Krisstöd 
Bussgods, Förslag till Styrelsens arbetsordning och vd instruktion 
Länstrafiken, Förslag till Styrelsens arbetsordning och vd instruktion 

Justera  re Utdragsbestyrkande 



RICVLA,, PROTOKOLL 12(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2017-11-15 

Arbetsutskottet 

§ 60 

Trafikförsörjningsprogrammet 

a. Mål 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå till Direktionen att Trafikförsörjningsprogrammet skickas 
på remiss under december månad 2017. 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Johansson föredrar ärendet. Mål ang tillgänglighet, resenären, miljö och ekonomi 
diskuterades och följande synpunkter framkom; Flygplatserna i Norrbotten ska inte behandlas 
på samma sätt. Det är skillnad mellan de statliga i Luleå och Kiruna och de regionala i 
Arjeplog, Gällivare och Pajala. Resor till vårdbesök uppgår till stora volymer och här är tågen 
ett viktigt transportmedel med tanke på miljö och trafiksäkerhet. 

Beslutsunderlag 
Utkast till Trafikförsörjningsprogram. 

Justera  re Utdragsbestyrkande 
- 

.,\S 



RICVLx.. PROTOKOLL 13(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 

Arbetsutskottet 
2017-11-15 

§ 61  

Remisser 

a. Nationella planen (30 nov) 
b. Länstransportplanen (8 nov) 
c. Synpunkter på Trafikverkets utredning inför nytt avtal gällande Samverkande system, 

busstrafik i de fyra nordligaste länen (31 oktober 2017) 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet tackar för informationen om remisser och beslutar att ge uppdrag till Helena 
Persson att fortsätta påverka Trafikverket beträffande Samverkande system. 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Johansson föredrar Nationella planen och Länstransportplanen. Helena Persson 
föredrar synpunkter om Trafikverkets utredning vid sammanträdet. Trafikverket har förändrat 
kriterierna för bidragsberättigade linjer som medfört att vi får lägre bidrag. 

Beslutsunderlag 
Presentation av Nationella planen, Länstransportplanen samt skrivelse ang synpunkter på 
Trafikverkets utredning inför nytt avtal gällande Samverkande system, busstrafik i de fyra 
nordligaste länen. 

Justerare Utdragsbestyrkande 



RKM PROTOKOLL 14(16) 

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN Sammanträdesdatum 
NORRBOTTEN 2017-11-15 

Arbetsutskottet 

§ 62 

Mötesdatum för 2018 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna mötesplanen för 2018. Mötesdatum bifogas protokollet. 

Justerare Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 15(16) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-15 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

Arbetsutskottet 

§ 63  

Myndighetschefen informerar 

a. Information om allmän trafikplikt 
- Väg 45 Jämtland/Härjedalen 
- Flygbil Västerbotten 

b. Sjuk- och Färdtjänstresenärer T18/Noden Boden 

c. Presidiekonferens den 12-13 mars 2018 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Johansson informerar enl punkt a-c 

Justerare Utdragsbestyrkande 

- 



PROTOKOLL 16(16) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-15 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 

NORRBOTTEN 

Arbetsutskottet 

§ 64 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 

§ 65 

Mötet avslutas 

Ordförande Maria Stenberg förklarar sammanträdet avslutat k1.12.15.. 

Justerare Utdragsbestyrkande 

_ 
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2-1-1 Kundpolicy LTN 

Kundpolicy 
Vi lägger stor vikt vid att alla som kontaktar oss skall känna sig 
välkomna och bli bemötta på ett vänligt och sakligt sätt. Vårt 
sätt att bemöta våra kunder skall präglas av en positiv attityd och 
av serviceanda. 

Kvalitet är ett honnörsord för oss i företaget. Med kvalitet menar 
vi kundens upplevelse av vårt bemötande, våra produkter, vår 
service, utlovade leveranstider, utlovade besked, vår behandling 
av eventuella reklamationer mm. Vi ser på kvalitet i ett 
helhetsperspektiv där vår strävan är att alltid uppfylla kundernas 
förväntningar. Utgångspunkten för vår kundpolicy är våra 
värdeord; pålitlig, klok, norrbottensnytta och omtänksam. 



2-2-1 Personalide LTN 

Personalidé 
Syftet med vår personalpolitik är att ta vara på och 
vidareutveckla medarbetarnas kunskaper i ett klimat som präglas 
av öppenhet, egna initiativ och arbetsglädje. Verksamhetens 
bästa skall i grunden vara lika med personalens och kundernas 
bästa. 



2-2-2 Personalens utveckling LTN 

Personalens utveckling 
Syftet med företagets personalpolitik är att utveckla 
medarbetarna och därmed bidra till företagets utveckling. 

Företaget har ingen central funktion för personalutveckling. En 
grundtanke bakom detta är att en stor del av lärande och 
utveckling sker i själva arbetet, och att den närmaste chefen 
också är att betrakta som personalchef. 

Även vanliga utbildningsinsatser kompletterar den dagliga 
kompetensöverföringen. I första hand skall sådana utbildningar 
förläggas till företaget och ha formen av anpassade utbildningar. 
Eventuellt kan externa utbildare förekomma. Vid 
internutbildning skall även personal från andra enheter ges 
tillfälle att delta. 

De enskilda besluten om utbildningsinsatser fattas av den 
närmaste chefen. 

Medarbetare som vill genomgå en längre utbildning, där 
merparten bedrivs på fritiden, har möjlighet att få kursavgiften 
betald av företaget. Förutsättningen är att den aktuella 
utbildningen är ett viktigt led i medarbetarens yrkesmässiga 
utveckling. Utbildningen måste vara till nytta för företaget. 
Beslut om sådan utbildning fattas av företagets ledningsgrupp. 

Den anställde kan dock av skattemyndigheten bli 
förmånsbeskattad för en sådan utbildning. 

Om den anställde slutar sin anställning på egen begäran inom två 
år efter att utbildningen avslutats blir man återbetalningsskyldig. 
Halva det belopp som företaget har betalat måste då återbetalas. 

Slutar den anställde inom ett år efter avslutad utbildning skall 
hela beloppet återbetalas. 

En förutsättning för att få genomgå en längre utbildning på 
företagets bekostnad är att den anställde undertecknar ett avtal 
om återbetalningsskyldighet. 

Den närmaste chefen är ansvarig för medarbetarnas utveckling. 

Delegering av ansvar och uppgifter — i en takt som var och en av 
medarbetarna klarar av — är viktiga inslag i utvecklingsarbetet. 
Cheferna har ansvaret för att sådan delegering sker. 



2-2-3 Pensionspolicy-löneväxling LTN 

Pensionspolicy - löneväxling och pensionsutredning 

1. Företagens pensionspolicy avseende Löneväxling 
Denna pensionspolicy gäller för anställda i Länstrafiken 
Norrbotten AB (nedan kallat företaget). 

Policyn gäller tills vidare, med rätt för företaget att vid var 
tidpunkt genomföra förändringar i policyn, dock ej sedan 
tidigare ingånget pensionsavtal. 

Företaget erbjuder anställda möjlighet att växla lön till pension. 
Anställd som omfattas av policyn har en årsinkomst inklusive 
förmåner som överstiger 8.07 inkomstbasbelopp. Undantag från 
inkomstgräns skall godkännas av personalchef. 

Löneväxling till pension är i förekommande fall, ett tillägg till 
och en utvidgning av mellan parterna tidigare gällande 
pensionsavtal. Befintliga pensionsförmåner och 
pensionsåtagande enligt kollektivavtal kvarstår således. 

Rådgivning till anställd som önskar rådgivning kring 
löneväxling far göra det på arbetstid. 

Ansvarig för företagets pensionspolicy är VD. 

2. Löneväxling 
Efter genomförd löneväxling, då lön byts till 
tjänstepensionspremie, ska årslönen överstiga 8,07 Ibb. Härvid 
gäller att avstådd/omförhandlad lönedel uppräknas med för var 
tid gällande omräkningsfaktor. Omräkningsfaktorn ska fast- 
ställas så att kostnadsneutralitet uppnås. Växlingen förutsätter 
att skriftlig överenskommelse träffas, att företaget har avdrags- 
rätt för premien samt att växlingen endast avser framtida lön, 
med start den 1:a månaden efter att överenskommelse träffats. 

Löneavstående kräver separat avtal. 

2.1 Sjukdom, ledighet, återväxling 
Premier betalas under tid som den anställde är i tjänst och 
fullgör sitt arbete. Vid sjukfrånvaro som överstiger 1 månad 
upphör premiebetalningsansvaret. Vid annan frånvaro utan lön 
upphör premieansvaret fr.om. månaden efter då frånvaron 
började. 

Återväxling till lön kan göras 2 månader efter att ansökan 
lämnats till arbetsgivaren. 



2-2-3 Pensionspolicy-löneväxling LTN 

Löneväxling kan ske från 500 kronor per månad och uppåt och 
skall ske i hela hundratalet kronor. 

3. Underlag löneförändringar, semesterersättning 
Underlag för löneförändringar och semesterersättning skall 
beräknas på lön före löneväxling. 

4. Kollektivavtalade försäkringar 
Företaget anmäler in lön före löneväxling avseende 
tjänstepension och sjukförsäkring. Försäkring som avses i denna 
policy ska vara företagsägd. 

5. Förvaltningsformer 
Den anställde har rätt att välja bland följande 
kapitalförvaltningsformer. 

• traditionell förvaltning 
• fondförvaltning 

Vid fondförvaltning har den anställde rätt att själv byta fonder 
men kan även välja portfölj förvaltning. Vid fondförvaltning står 
den anställde själv den finansiella risken för valda fonders 
kursutveckling. 

6. Uppsägning 
Uppsägning av löneväxling är ömsesidig mellan företaget och 
den anställde. 
Uppsägningstid är 2 månader från det part meddelat att 
löneväxling skall upphöra. 

7. Pensionsutredning/planering 

Arbetsgivaren erbjuder alla tillsvidareanställda som är 60 år och 
äldre en pensionsutredning för att hjälpa till att planera 
pensionering helt eller delvis. Den anställde tar alla beslut och 
har det slutliga avgörande hur det blir, utredningen är bara 
rådgivande. 

Arbetsgivaren betalar för den anställdes pensionsutredning, 
gäller en gång per person. 

Den anställde får en pensionsplan/ utredning skriftligt, där det 
framgår vilka pensioner som är medtagna 

Den anställde kontaktar närmaste chef och får kontaktuppgifter 
till pensionsutredarna. 



2-3-1 Etik och moral LTN 

Etik och moral 
Företaget värderar begreppen etik och moral mycket högt. På 
alla nivåer i företaget skall alla anställda behandla varandra med 
största respekt. Kunder och andra i vår omvärld skall naturligtvis 
även de bemötas med största respekt och servicekänsla. 
Ingångna löften och avtal skall hållas. 

Alla anställda, d v s medarbetare, chefer och företagsledning, 
skall vara lojala till företaget och inte se till sin egen vinning 
framför företagets. 

Det är var och en medarbetares skyldighet att motverka 
handlingar och beteenden som kan skada förtroendet för 
företaget. 



2-3-2 Säkerhet och sekretess LTN 

Säkerhet och sekretess 

Sekretess 
Det sekretessavtal som en del har undertecknat vid anställningen 
anger vad som gäller beträffande sekretess- och 
tystnadspliktsfrågor m m. 

Dessutom gäller följande: 

• Besökare eller andra icke anställda får inte lämnas ensamma 
och utan tillsyn på företaget. 

• Konfidentiell och känslig information får inte ligga framme 
obevakat. 

• Konfidentiella handlingar, datamaterial etc skall förvaras i 
låsta utrymmen. 

• Känsliga handlingar som inte behöver finnas tillgängliga skall 
makuleras. 

• Varje dator skall stängas av efter arbetsdagens slut. 

• Informationen på varje dator skall skyddas med lösenord. 
Lösenordet ska innehålla både bokstäver och siffror. 

Säkerhetskopiering 
De antivirusprogram som tillhandahålls av säkerhetsansvarig 
skall användas. 

Varje dag skall en säkerhetskopiering ske av allt pågående 
arbete. Denna går till en separat  server  enligt företagets rutiner. 

Personsäkerhet 
Uppgifter om enskilda personer får inte lämnas ut utan 
personens medgivande. 

Låsning och larmanläggning 
I samband med anställningen har den anställde fått information 
om låsning och larm. Om den nyckel som då också kvitterades 
ut skulle förkomma skall detta omedelbart rapporteras till 
närmaste chef. 

Fönster och dörrar skall alltid vara stängda när lokalerna är 
tomma. 

Ytterdörrarna skall alltid vara låsta efter kontorstid. 

Lokalerna skall alltid larmas av den som sist lämnar byggnaden. 

Den som kommer först på morgonen stänger av larmet. 

3.1 



2-3-2 Säkerhet och sekretess LTN 

Brandskydd 
Företaget genomför regelbundet brandövningar. Brandskyddet 
och samtliga utrymningsvägar är märkta i enlighet med de krav 
som brandmyndigheterna har fastställt. 

Alla nyanställda får en genomgång av brandskyddet och 
information om utrymningsvägarna. 

Samtliga lokaler är försedda med rök- och värmedetektorer. 
Dessa är kopplade både till kommunens brandförsvar och till de 
interna larmsignalerna. 

Vid larm skall varje anställd genast kontrollera att även 
arbetskamraterna har uppfattat larmet. Man skall först och 
främst sätta sig själv och andra människor i säkerhet. 

Om det finns tid och möjlighet kan man före utrymningen 
dessutom vidta lämpliga åtgärder, t ex stänga branddörrar eller 
bereda väg för brandförsvaret. Detta får dock endast ske om det 
inte innebär någon risk för egen eller andras säkerhet. 

Är det fråga om en mindre brand kan man försöka att själv 
släcka branden med en handbrandsläckare. Några risker för egen 
eller andras säkerhet får dock inte tas i samband med detta. 

Efter utrymningen skall alla samlas avdelningsvis på 
parkeringsplatsen utanför kontoret. Den säkerhetsansvarige skall 
härefter kontrollera att alla har lämnat byggnaden. 

Så snart som möjligt bör man också kontrollera att brandlarmet 
verkligen har tagits emot av brandförsvaret. 

Akrs 
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Mediepolicy 

Massmedia är en viktig kanal för förmedling av Länstrafikens externa 
information. Länstrafikens förhållande till massmedia ska kännetecknas av 
öppenhet, serviceanda och professionalism. 

För Länstrafiken gäller offentlighetsprincipen, sekretesslagstiftningen och 
förordningen om serviceskyldighet. Allmänna handlingar som inte faller under 
sekretess ska lämnas ut utan dröjsmål. Samma sak ska gälla information som 
lämnas muntligt. 

Anställda inom Länstrafiken får aldrig efterforska massmedias källor, som är 
skyddade enligt grundlag. 

Informationen till massmedia ska vara sann, snabb, trovärdig, saklig, lätt att förstå 
och försedd med en tydlig avsändare. 

Alla medier ska behandlas lika. 

Varje chef inom koncernen har informationsansvaret för sin verksamhet, såväl 
internt som extern till massmedia. 

Endast VD, verksamhetschefer och marknadsansvarig har rätt att uttala sig till 
media. Vid frågor från media hänvisas till den verksamhetschef som ärendet 
gäller. 

Verksamhetschefer och andra ansvariga med mediekontakter ska sträva efter att 
vara tillgängliga när massmedia söker kontakt. 

För att ha en god beredskap inom organisationen bör verksamhetschefer som 
uttalar sig i media i Länstrafikens namn meddela koncernens VD. 
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IT-policy  

Bakgrund 
Informationsteknik (IT) är ett samlingsbegrepp för olika tekniker 
som används för att skapa, lagra, bearbeta, överföra ljud, text och 
bild. I begreppet IT ingår även telefoni. IT är främst en fråga om 
kommunikation och inte om teknik. 

Syfte/mål 
Syftet med denna IT-policy är att effektivisera, förbättra och stödja 
Länstrafikens verksamheter med hjälp av IT. Policyn ska vidare 
medverka till att reducera den totala kostnaden för bland annat 
datorer och annan IT-utrustning. Policyn ska säkerställa 
tillgänglighet, kvalitet och säkerhet i våra datorer och system. 

IT-policyn skall fungera som ett styrdokument och en riktlinje för 
att uppnå en gemensam standard. 

Ett väl fungerande IT-stöd, med noggrant avvägda krav på 
informationens tillgänglighet, riktighet och åtkomstbegränsning för 
användarna, såväl interna som externa, är en väsentlig förutsättning 
för företagets effektivitet. Policyn skall bidra till att rätt person  får 
rätt information i rätt tid. 

IT-avdelningen 
Länstrafikens dataavdelning ombesörjer att företagets IT-resurser är 
tillgängliga samt verkar som support för användarna när problem 
uppstår. Programinstallationer, uppgraderingar av befintliga system, 
hårdvaru- och mjukvaruinköp görs av IT-enheten. 

Detta är en viktig policy att uppfylla både ur säkerhetssynpunkt och 
ur driftmiljösynpunkt att ny och befintlig/befinliga 
hårdvara/datasystem kan samverka i en enhetlig fungerande 
datamiljö. Al! programvara/hårdvara skall godkännas av IT-enheten 
innan denna implementeras i företagets befintliga nätverksmiljö. 

Riktlinjer för användare 
Varje användare ansvarar för att gällande regler för IT-säkerheten 
följs. I detta ansvar ingår även att noga ta del av och följa de 
säkerhetsinstruktioner som finns för de datasystem den enskilde 
användaren nyttjar. 

• Skyldighet att hålla lösenord hemligt, att inte låna ut lösenord och 
att byta det när så krävs 

• Eget ansvar för säkerhetskopiering från lokal hårddisk 

• Felaktigheter och incidenter(virus, etc) i IT-systemen rapporteras 
omgående till IT-enheten. 
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• Anställd lämnar inte obehöriga personer information om 
verksamhetens system/säkerhetsrutiner 

Användningen av IT-resurser får inte strida mot gällande lag,  
träffade avtal eller av någon nedanstående punkter.  

Det är uttryckligen förbjudet att: 

• Försöka få tillgång till resurser utan att ha rätt till det eller att 
implementera utan att först rådgöra och ha klartecken från IT-
enheten. 

• Skada eller förstöra den datorbaserade informationen 

• Samtliga användare skall inte medvetet sprida information eller 
kunskap om datorsystemen så att dessa skadas utifrån ett 
säkerhetsperspektiv eller att funktioner upphör att fungera. 

• Göra intrång i andra användares privata områden 

• Kopiera upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från 
rättighetsinnehavaren 

Allmänt gäller att vid användning av företagets IT-system krävs att 
du har gott omdöme och endast hämtar in sådant som är relevant för 
arbetet. 

E-post 
E-post är numera ett vanligt kommunikationssätt, jämförbart med t 
ex post,  fax  och telefon. E-post gör det även möjligt att snabbt och 
effektivt sprida information på företaget. 

För extern e-post gäller samma regler som för brev och  fax.  
Överenskommelser och avtal far endast ingås av de 
befattningshavare som har behörighet för detta. 

E-post för privat bruk får användas endast i ringa omfattning. Under 
alla förhållanden gäller att e-postadresser som har koppling till 
företaget inte far användas i samband med pornografi, rasism eller 
dylikt. 

Pornografiska bilder får inte lagras på någon av företagets datorer 
oavsett vem som står för e-postadressen.  

Internet  
Företagets datorer är uppkopplade mot  Internet.  Det är endast 
information som i princip är arbetsrelaterad som får sökas på  
Internet.  All användning av och sökning efter pornografiskt material 
på  Internet  är förbjuden och betraktas av företaget som ett allvarligt 
brott. Sådan användning kan resultera i en erinran om brott mot 
företagets föreskrifter. Om förseelsen upprepas kan detta leda till 
uppsägning av personliga skäl. 
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Virusskydd 
Datavirus är ofta ytterst smittsamma och "smittkällan" kan vara 
svår att identifiera. 

Gratisprogram, spelprogram och filer som laddas ned från  Internet  
eller till e-post medföljande filer är de vanliga smittbärarna. 

Det är därför av största vikt att endast öppna filer som kommer från 
avsändare man känner till och kan lita på. OM man som användare 
är osäker, rådgör med dataavdelningen. 

Antivirusprogram skall installeras och kontinuerligt uppdateras på 
samtliga persondatorer och system inom företaget. 

Säkerhetskopiering 
Dagligen sker säkerhetskopiering på vissa utvalda enheter och 
system inom företaget. 

Det är användarens skyldighet att lagra den informationen som 
anses vara av "vikt" för företaget på dessa enheter så att  backup  kan 
ske av denna information. Detta gäller i synnerhet bärbara enheter 
som tillhandahålls av företaget och som inte kontinuerligt är 
nätverksanslutna med företagets miljö. 
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Företagets arbetsmiljöpolicy 
Företaget har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö 
för alla anställda. Risker  RV  ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt 
avseende skall förebyggas. En strävan är att alla, oavsett 
arbetsuppgifter, skall ges möjlighet till både inflytande och 
utveckling samt till samarbete och sociala kontakter. 

Företaget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på företaget. 
Men varje anställd har också ett ansvar att verka för och bidra 
till en bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. 

För att samtliga anställda och besökare ska ha en god arbetsmiljö 
och ett gott arbetsklimat gäller bl.a. : 

- Inga hundar eller andra husdjur får vistas i våra lokaler. 

- Rökare (som naturligtvis röker utomhus) bör tänka på att 
röklukt från kläder etc. kan vara besvärande för allergiker. 

- Användandet av parfym och andra starka dofter bör ske 
restriktivt eftersom det kan vara besvärande för allergiker. 

Arbetsmiljöarbetet skall dels bedrivas som en naturlig del i det 
dagliga arbetet, dels som ett systematiskt arbete där vi gör 
regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt genomför och 
följer upp beslutade åtgärder. 

För det dagliga arbetsmiljöarbetet ansvarar avdelningscheferna 
gentemot VD. Avdelningscheferna kan i sin tur delegera delar av 
arbetsmiljöarbetet till underställda chefer eller till särskilt 
utvalda medarbetare. 

VD ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i 
enlighet med arbetsmiljölagen, lag om organisatorisk och social 
arbetsmiljö och med företagets regler. 
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Hälso- och sjukvård 
Arbetsgivaren ersätter offentligt finansierad sjukvård inom den 
allmänna sjukvården eller hos en privatpraktiserande läkare. 

Ersättningen, inklusive receptbelagda läkemedel, är maximerad 
till 2000 kr per kalenderår och är en skattepliktig förmån för den 
anställde. Den anställde får själv betala patientavgiften . Kvittot 
på utlägg redovisas till löneadministratören enligt 3-3-2 Rutiner 
för löneutbetalning. Därefter betalas beloppet tillbaka till den 
anställde med avdrag för förmånsbeskattning vid nästkommande 
löneutbetalning. Kvitton äldre än 12 månader ersätts ej. 

På motsvarande sätt betalar företaget receptbelagda läkemedel. 
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Droger och missbruk 
Inom företaget samverkar alla anställda för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö, vilket inkluderar åtgärder mot missbruk av 
alkohol och andra droger. 

En missbrukare är en fara både för sig själv och för andra genom 
att omdömet och motoriken försämras. Indirekt kan en 
missbrukare också belasta arbetskamraterna, såväl mentalt som 
fysiskt, med de ökade risker som detta i sin tur kan medföra. 

Företaget har tagit fram en policy och ett program för en drogfri 
arbetsmiljö. Handlingsprogrammet inkluderar ansvar och 
åtgärder för chefer, arbetskamrater och den som har 
missbruksproblem. 

Företagets drogpolicy 
Ingen tillåts arbeta drogpåverkad på företaget. Undantag görs för 
eventuell påverkan av godkända läkemedel som används enligt 
läkares ordination. Detta skall meddelas närmaste chef när 
medicineringen påbörjas. 

Man får varken som arbetskamrat eller som chef blunda för ett 
missbruksproblem. Förutom de risker som missbruk kan 
innebära för arbetsmiljön, ökar också risken för missbrukaren 
själv ju längre tiden går. 

Ju snabbare åtgärder sätts in mot missbruksproblem, desto större 
är chansen att problemen kan lösas. 

På företaget arbetar vi efter målsättningen att arbetsmiljön skall 
vara alkohol- och drogfri. Den som upptäcker ett 
missbruksproblem bör därför snarast rapportera detta till sin 
närmaste chef. 

Åtgärder 
Utöver detta gäller följande riktlinjer i vårt arbete för en drogfri 
arbetsmiljö. 

• Det handlar inte om att bestraffa någon utan om att vidta 
åtgärder som kan hjälpa och rehabilitera. 

• Om någon påträffas påverkad skall närmaste chef se till att 
personen lämnar arbetsplatsen och blir hemskjutsad. 

• Om någon misstänks vara påverkad skall närmaste chef tala 
med den anställde och redogöra för vad misstankarna grundar 
sig på. 

• Om misstankarna om drogmissbruk bekräftas av den 
anställde skall hon/han skickas hem. 

• Nekar den anställde till drogmissbruk skall närmaste chef 
kräva att hon/han gör ett drogtest hos anvisad vårdinrättning. 
Om den anställde inte går med på detta, och chefen anser det 
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uppenbart att missbruk föreligger, skall den anställde skickas 
hem. 

• Efter att ha blivit hemskickad på grund av missbruksproblem 
skall den anställde nästa dag kallas till ett samtal för 
genomgång av situationen. 

Den anställde skall få erbjudande om professionell hjälp via 
anvisad vårdinrättning. En rehabiliteringsutredning behöver 
troligen också göras. 

Vid samtalet bör VD om möjligt medverka. Om den anställde 
vill bör även skyddsombudet eller någon annan facklig 
företrädare medverka vid detta samtal. 

• Alla händelser och samtal skall dokumenteras skriftligt. 

• Tystnadsplikt gäller för denna typ av ärenden. 

Såväl hantering som konsumtion av narkotika för annat än 
medicinska ändamål är kriminell och skall i förekommande fall 
polisanmälas. Sådan anmälan göras av närmaste chef. 

Tecken på missbruk 
Ett missbruk märks ibland på vissa beteenden som man som 
arbetskamrat och chef bör vara observant på. Följande kan vara 
exempel på sådana tecken: 

• Återkommande korttidsfrånvaro, ofta i anslutning till helger. 

• Ogiltig frånvaro. 

• Skygghet. 

• Ojämnt humör. 

• Sämre arbetsinsatser. 
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Rökning på arbetsplatsen 
Ingen skall ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök på sin 
arbetsplats. Rökning är därför helt förbjuden inne på företaget. 

Rökning bör inte ske på arbetstid. 

Det finns inga separata rökrum. Den som på egen tid vill röka 
får göra detta utomhus där det finns en särskild anvisad rökplats. 

Det råder inte längre något tvivel om rökningens negativa 
effekter på hälsan. Detta gäller både aktiv och passiv rökning. 
Företaget erbjuder därför alla som vill sluta röka att kostnadsfritt 
genomgå en rökavvänjningskurs. Detta är en form av 
förebyggande hälsovård och är därmed en skattefri förmån för 
den anställde. 

Den som vill sluta röka genom att gå en rökavvänjningskurs 
eller använda nikotinplåster eller andra läkemedel, skall i förväg 
vända sig till närmaste chef för godkännande. (Gäller även för 
snusavvänjning.) 

Betalning kan ske mot faktura till företaget eller kontant av den 
anställde. Vid kontant betalning ersätter löneadministratören den 
anställde för utlägget mot kvitto som godkänts av närmaste 
chefen. 

Företaget betalar eventuella nikotinplåster eller andra läkemedel 
som kan behövas för rök- och snusavvänjning. Förmånen är 
skattepliktig som lön för den anställde men behandlas enskilt 
och ingår ej i beloppet för hälso- och sjukvård (enligt 2-4-2). 
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Jämställdhetspolicy 
Kvinnor och män har samma förutsättningar för de olika 
arbetsuppgifterna som finns på företaget. Som en följd av detta 
skall personer av båda könen behandlas lika både vid intern- och 
externrekryteringar. 

Jämställdhet skall också råda i samband med t ex 
personalutveckling och lönesättning. All bedömning i 
sammanhanget skall enbart ske utifrån sakliga och s k 
könsneutrala skäl som har med kompetens och lämplighet att 
göra. 

Företaget strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som 
möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Alla anställda har rätt 
att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens 
rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter. 
Sexuella trakasserier tolereras inte. 

Samarbetsklimatet på företaget skall präglas av en positiv 
människosyn och av ömsesidig respekt för och hänsyn till 
medarbetarna, oavsett könstillhörighet. Alla anställda har ett 
ansvar för detta. 

Så långt det är rimligt och möjligt medverkar företaget till 
flexibla lösningar som syftar till att förenkla kombinationen 
föräldraskap och arbete. Det kan t ex gälla ledigheter, 
deltidsarbete, arbetstider, tillffillig barntillsyn och annat som kan 
underlätta. 

För den löpande tillsynen av jämställdhetspolicyn ansvarar varje 
chef. Detta innebär också ett ansvar för att löpande stävja 
eventuella tendenser till sexuella trakasserier eller andra 
nedvärderande behandlingar av enskilda medarbetare. 

Respektive avdelningschef skall en gång per år rapportera i 
ledningsgruppen om hur jämställdhetspolicyn efterlevs vid den 
egna avdelningen. Eventuella beslut om mer övergripande 
åtgärder tas i ledningsgruppen. VD ansvarar för detta. 

Jämställdhetsplan och mål 
Företagets jämställdhetsplan beskriver de åtgärder som behövs 
för att de aktuella målen skall uppnås. VD ansvarar ytterst för 
företagets jämställdhetsarbete. 

Jämställdhetsplanen skall tas fram i samband med budgetarbetet 
varje år. Då görs även en slutlig uppföljning och avstämning av 
föregående års jämställdhetsplan. 

Jämställdhetsplanen delges alla anställda. 

Mål 
Företaget skall verka för att lediga arbeten söks av såväl kvinnor 
som män. 
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Kartläggning av löneskillnader 
Företaget gör i samband med lönerevision varje år en översyn av 
de regler som företaget tillämpar för löner och förmåner. Som en 
del i detta arbete görs en förteckning över de olika tjänster som 
finns i företaget samt vilka kvinnor respektive män som har 
dessa tjänster. 

Översynen har till syfte att kartlägga och analysera följande: 

• Eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män 
som utför lika arbeten. 

• Eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män 
som utför likvärdiga arbeten. 

• Om löneskillnader mellan grupper av arbetstagare kan bero 
på att en viss typ av arbete av tradition är kvinnodominerat. 

Vid översynen görs också en jämförelse med föregående års 
översyn. 

VD ansvarar för denna kartläggning som sedan skall ligga till 
grund för det fortsatta arbetet med jämställda löner. 
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Diskriminering 
Det finns lagar om förbud mot diskriminering p g a etniskt 
ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 
eller sexuell läggning. 

I vårt företag följer vi givetvis dessa lagar och arbetar långsiktigt 
för att stävja uppkomsten av all diskriminering. 

Etnisk mångfald 
Vi tillämpar en positiv särbehandling för att få in personal med 
utländsk bakgrund i företaget. Personer med annan etnisk 
bakgrund breddar företagets kompetens och kunskap om 
omvärlden. Lämplig utbildning och godtagbara språkkunskaper i 
svenska är dock en naturlig förutsättning. 

Funktionshinder 
Funktionshinder som inte påverkar arbetsförmågan påverkar inte 
bedömningen av en persons lämplighet för en viss tjänst. 

Det kan dock behövas speciella anpassningsåtgärder för att en 
funktionshindrad person skall kunna prestera en fullgod 
arbetsinsats. Anpassningsåtgärderna måste vara rimliga och vid 
större åtgärder är statsbidrag en nödvändig förutsättning för dess 
genomförande. 

Sexuell läggning 
En persons sexuella läggning saknar betydelse för en god 
arbetsinsats. Bedömning av personens lämplighet skall därför 
ske utifrån samma grunder oavsett sexuell läggning. 

Deltidsarbete och tidsbegränsat arbete 
Anställda som arbetar deltid eller på tidsbegränsad anställning 
skall vad gäller löner och andra anställningsvillkor ha samma 
villkor som heltids- respektive tillsvidareanställda. Detta 
innefattar även arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepensioner 
som företaget tecknar och bekostar. 

Ansvar 
Alla på företaget har ett ansvar för att följa företagets policy och 
därigenom motverka diskriminering. Ett särskilt ansvar vilar på 
chefer med underställd personal. 

Ansvaret för att motverka diskriminering innebär bl a att frågor 
om etnisk och annan mångfald skall föras in på ett tidigt stadium 
vid rekryteringar. VD ansvarar att så sker. 
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Kränkande särbehandling 
I lagen om Organisatorisk och social arbetsmiljö finns råd och 
föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter att förebygga 
kränkande särbehandling av enskilda medarbetare utgör en 
viktig norm i vårt personalarbete. Lagen ligger till grund för hur 
vi som arbetskamrater skall bete oss gentemot varandra. 

Vår strävan är att vi skall ha ett arbetsklimat som präglas av en 
positiv människosyn och ömsesidig respekt vid sidan av 
arbetsglädje, trivsel och gemenskap. Ingen skall behöva känna 
sig trakasserad eller utsatt för mobbning av någon på 
arbetsplatsen. 

Den som ändå upptäcker tendenser till trakasserier eller 
mobbning bör därför i första hand själv försöka ingripa genom 
att tala med den eller de som handlar fel. Om detta inte hjälper 
skall den närmaste chefen informeras. Närmaste chef är då 
ansvarig för att lämpliga åtgärder vidtas. 

Anställda som själva anser sig bli trakasserade kan vända sig till 
sin närmaste chef. Det står givetvis också de anställda fritt att 
vända sig till skyddsombudet som i så fall skall informera den 
närmaste chefen. VD har det yttersta ansvaret för att erforderliga 
åtgärder vidtas. 
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Rehabilitering och arbetsanpassning 
Målet med företagets arbetsmiljöarbete är ytterst att förhindra 
ohälsa och frånvaro som beror på brister i arbetsförhållandena 
och i arbetsmiljön. Ju färre brister som uppstår, desto mindre blir 
behovet av arbetsrelaterade rehabiliteringsinsatser. 
Arbetsförhållandena skall därför så långt det är rimligt och 
möjligt anpassas till de enskilda medarbetarnas förutsättningar 

Trots denna målsättning och de förebyggande åtgärder som 
företaget vidtar kan det bli aktuellt med olika 
rehabiliteringsinsatser. Behoven av insatser kan även vara 
relaterade till något som har hänt en enskild medarbetare på 
fritiden. 

Syftet med rehabiliteringen är att den anställde så snart som 
möjligt skall kunna fungera fullt ut i sitt arbete igen. Insatserna 
kan vara t ex sjukgymnastik, arbetsträning och anpassning av 
arbetsplatsen eller en kombination av olika åtgärder. 

Ju snabbare vi kan sätta in åtgärderna, desto större är chansen för 
återgång i arbete. En effektiv rehabiliteringsverksamhet är alltså 
av största betydelse för såväl arbetstagare som arbetsgivare. 

Det är den närmaste chefen som ansvarar för att en utredning 
görs så snart som behovet av rehabilitering uppstår. 

Det är också den närmaste chefen som har det primära ansvaret 
för att förebyggande åtgärder sätts in vid behov. 

Åtgärder som har med förebyggande hälsovård och 
rehabilitering att göra är kostnads- och skattefritt för den 
anställde. Du måste först kontakta din närmaste chef i ärenden 
som har med förebyggande hälsovård eller rehabilitering att 
göra. 

De anställda har också rätt att få ersättning för vård och 
läkemedel. Se avsnittet Hälso- och sjukvård. 



2-4-10 Rehabiliteringsutredning LTN 

Rehabiliteringsutredning 
Vid sjukfrånvaro i mer än fyra veckor i följd, eller vid upprepad 
korttidssjukfrånvaro under ett år, gör företaget en s k 
rehabiliteringsutredning. 

Utredningen görs i samråd med Försäkringskassan och den 
anställde. Den närmaste chefen har det primära ansvaret för att 
rehabiliteringsutredningen görs i direkt anslutning till den 
aktuella sjukfrånvaron. 

Syftet med rehabiliteringsutredningen är bl a följande: 

• Utreda varför den anställde inte kan arbeta med sina 
nuvarande arbetsuppgifter. 

• Ta reda på vad som behövs för att den anställde skall kunna 
återgå i arbete. Det kan t ex vara fråga om individuella 
arbetshjälpmedel, anpassning av arbetsplatsen, ändrade 
arbetsuppgifter eller ändrade arbetstider. 

• Dokumentera vilka åtgärder som arbetsgivaren och den 
anställde har kommit överens om. 

Varje anställd kan också begära att en rehabiliteringsutredning 
görs. Det är den närmaste chefen som hjälper till med detta och 
svarar på eventuella frågor om rehabiliteringen. 

Den närmaste chefen svarar därefter för att åtgärder sätts in 
enligt överenskommen rehabiliteringsplan. 



2-4-11 Krisstöd LTN 

Krisstöd 
Vid allvarliga olyckor, akuta krissituationer eller andra allvarliga 
händelser finns en beredskap på företaget för det psykiska och 
sociala omhändertagandet av personalen. 

På kundservice och på kontoret finns en pärm som innehåller en 
krishanteringsplan som alltid ska användas vid sådana tillfållen. 

Pärmen på kundservice är placerad i bokhyllan som finns i 
kontorslandskapet. På kontoret finns den i bokhyllan vid entrén. 

VD har det yttersta ansvaret att rutinerna för krisstöd fungerar. 
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Styrelsens arbetsordning 

1. Grundläggande förutsättningar 
Bolaget, som ägs till 51 procent av Länstrafiken i Norrbotten AB och 49 procent av Centralabuss 
ekonomiskaförening är underordnat dess ägare i den omfattning och på det sätt som framgår av 
bolagsordning. 

2. Styrelsens ansvar enligt aktiebolagslagen 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 

Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till 
andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan 
upprätthållas. 

Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för 
styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska situation skall samlas in och rapporteras till 
styrelsen. 

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. 1 arbetsordningen skall 
det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta 
styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna skall delta i styrelsens arbete 
och kallas till dess sammanträden. 

Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och 
å andra sidan den verkställande direktören och andra eventuella organ som styrelsen inrättar. 

3. Ordförandens uppgifter 
Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter. 
Ordföranden skall även ansvara för att ordinarie sammanträden hålls i enlighet med 
arbetsordningens bestämmelser. 

1 



Bussgods i Norrbotten AB 
Styrelsens arbetsordning samt VD instruktion 

2017-12-05 

4. Arbetsordning för styrelsen 

4.1 Tid för styrelsesammanträden 

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år vid tidpunkt som bestäms enligt särskild 
överenskommelse. Härutöver skall sammanträden hållas om en styrelseledamot eller 
verkställande direktören begär det. 

Styrelseledamot äger närvara vid styrelsesammanträde per telefon. 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet styrelsemedlemmar är närvarande 

Kallelse till sammanträde 
Skriftlig kallelse, med angivande av tid och plats, skall alltid tillställas ledamöterna med brev 
eller e-post. Till kallelsen skall bifogas en förteckning över de ärenden som skall behandlas på 
styrelsemötet. Kallelse skall normalt ske senast en vecka före sammanträde. 

4.2 Dagordning 

Vid varje ordinarie möte bör följande ärenden tas upp: 
- Protokoll från föregående möte, val av justeringsman och godkännande av dagordning 
- Information från VD 
- Information om betalning av skatter och avgifter 
- Ekonomisk rapport 
- Aktuella transportuppdrag/marknadsfrågor 

I förekommande fall skall följande ärenden tas upp: 
- Upptagande av lån 
- Styrelsen fastställer affårs- och strategiplan under kvartal 3 
- Budget för kommande år fastställs under kvartal 4 
- Beslut om attestinstruktion 
- Genomgång av eventuella direktiv från ägaren 

4.3 Suppleanter 

Varje styrelseledamot har en motsvarande suppleant. 

4.4 Protokoll 

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras med angivande av de beslut som styrelsen har 
fattat. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt en 
ledamot. 

Protokollen ska föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering. 
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4.5 Ekonomisk rapportering 

Basen för den ekonomiska informationen till styrelsen är fullständiga bokslut med resultaträkning 
och balansräkning per sista augusti och sista december. Utöver detta skall periodiserad 
resultatrapport redovisas per sista april. 

Rapporten skall åtföljas av en kortfattad redovisning av verksamheten under perioden. 

Viktiga samband i rörelsen skall belysas med nyckeltal. 

4.6 Översyn och revidering 

Ovanstående arbetsregler skall ses över en gång om året och beslutas i styrelsen. 

5. Offentlighet och sekretess 
Bolaget omfattas av bestämmelserna i I kap 9 § sekretesslagen. Detta innebär att vad som 
föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att 
bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen. 

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos 
bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och 
lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen. 

Styrelsen ska fatta beslut om bolagets organisation vad avser allmänhetens rätt att ut bekomma 
allmänna handlingar. 

6. Upphandling 
Styrelsen fattar tilldelningsbeslut i upphandlingar enligt Lag om Offentlig Upphandling vid 
kontraktsvärde överstigande 500 tkr. 

7. Revisorer 
Bolagets revisorer skall om det anses nödvändigt kallas att närvara vid det sammanträde där 
bokslutet diskuteras. 
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Instruktion till verkställande direktören (VD) 

1. Grundläggande förutsättningar 
Enligt aktiebolagslagen ska VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer 
och anvisningar som styrelsen meddelar. 

Denna instruktion är avsedd att klargöra ansvarsfördelningen mellan VD och styrelsen samt VD:s 
ansvar, skyldigheter och befogenheter. Vid osäkerhet om fråga ankommer på styrelsen eller VD, 
ska VD samråda med styrelsens ordförande. Den senare har därvid tolkningsföreträde. 

Utöver denna instruktion gäller av styrelsen meddelade särskilda anvisningar för del av VD:s 
verksamhet eller för särskilt fall. 

2. Löpande förvaltning 
VD ska handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar att 

- Leda bolagets verksamhet 

- Verkställa styrelsens beslut 

- Följa upp mål och eventuella policybeslut 

- I övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen 
av bolaget 

2.1 Förvärv / avyttringar 

Verkställande direktören äger inte fatta beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom eller av 
bolag och rörelser. Beslut härom skall fattas av styrelsen. 

2.2 Investeringar 

Verkställande direktören får inte själv fatta beslut om investeringar i byggnader. Beslut härom 
skall fattas av styrelsen. 

Investeringar i inventarier upp till 300 tkr kan fattas av verkställande direktören. 

2.3 Planerat underhåll 

Underhållsprojekt överstigande 300 tkr per projekt skall beslutas av styrelsen 
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2.4 Upptagande av krediter m m 

VD får inte uppta annat än mindre rörelsekrediter och över huvud taget inte uppta långfristiga lån, 
ställa pant eller utge ansvarsförbindelse. VD far teckna avtal för leasing av fordon upp till max 60 
månader. 

2.5 Brådskande ärenden 

VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om 
styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall 
ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. 

3. Instruktion 

3.1 Beredning av ärenden 

VD är skyldig att bereda och inför styrelsen föredra frågor som ligger utanför löpande 
förvaltningsåtgärder och som skall handläggas av styrelsen. 

3.2 Information till ordförande 

VD är skyldig att hålla ordföranden löpande underrättad om väsentliga händelser i bolaget. 

3.3 Mål och strategier 

VD skall i samverkan med styrelsen initiera och ge ändamålsenligt underlag för styrelsens beslut i 
frågor om övergripande mål och strategier. 

3.4 Attestinstruktion 

VD ansvarar för att bolaget har en uppdaterad attestinstruktion och att denna följs. 

3.5 Firmateckning 

VD äger rätt att teckna bolagets firma rörande angelägenheter som faller inom den löpande 
förvaltningen med de inskränkningar som kan följa av bolagsordningen och denna instruktion. 

3.6 Bokföring m m 

VD svarar för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att 
medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. VD skall övervaka och tillse att det finns ett 
väl fungerande redovisnings- och rapporteringssystem i förhållande till styrelsen beträffande 
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bolagets ekonomiska ställning. VD är skyldig att följa de särskilda anvisningarna som styrelsen 
utfärdat för VDs ekonomiska rapportering till styrelsen. 

3.7 Budget 

VD skall tillse att budget för bolagets drift och investeringar årligen föreläggs styrelsen för 
godkännande. 

3.8 Extern information 

VD ansvarar för bolagets externa information. 

3.9 Kontroll och tillsyn 

VD ska i erforderlig omfattning utöva kontroll och tillsyn över bolagets verksamhet. 

3.10 Revisorer 

VD har huvudansvaret för den löpande kontakten och samverkan med bolagets revisorer. VD 
skall för det fall han finner nödvändigt tillse att revisorerna vid det styrelsesammanträde där 
bokslutet diskuteras presenterar sitt arbete till styrelsen. 

4. Utlämnande av allmänna handlingar 
VD, och vid dennes förfall styrelsens ordförande, prövar om utlämnande av allmän handling 
enligt sekretesslagen samt uppställande av förbehåll vid utlämnande av sådan handling. 

5. Upphandling 
VD fattar tilldelningsbeslut i understigande 300 tkr. 

För upphandling över 300 tkr krävs underskrift av styrelse. 

VD ska informera styrelsen om utförda upphandlingar där anbud infordrats samt minst årligen 
bifoga en skriftlig sammanställning. 
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1 ALLMÄNT 

1.1 Bolagets verksam het 
Bolagets verksamhet är att svara för lokal och regional trafikförsörjning i Norrbottens län 
samt anknyta trafiken till angränsande län och länder. 

Styrelsen skall även beakta vid sitt arbete eventuella övergripande riktlinjer som ägaren 
beslutat. 

1.2 Ägarens syfte 
Ägarens syfte med verksamheten är att genom bolagets trafikutbud erbjuda 
norrbottningarna ett bra utbud av säkra, snabba, miljövänliga, effektiva och flexibla 
resemöjligheter och godstransporter. 

1.3 Styrelsens arbetsinriktning 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Med 
bolaget avses här också koncernen. 1 sitt arbete har styrelsen alltid att se till bolagets bästa i 
samband med beslut. Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen 
mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan verkställande direktören. Styrelsen skall 
även årligen ombesörja att arbetsordning for dess arbete under året upprättas. 

2 ARBETSINSTRUKTIONER 

2.1 Styrelsens arbetsuppgifter 
Styrelsen svarar för att policyn och andra styrfunktioner utvecklas och revideras. 
Styrelsen svarar för att bolagets övergripande organisation är ändamålsenlig och 
fortlöpande utvärderar handläggningsrutiner, riktlinjer och placering av medel. 
Styrelsen svarar för tillsyn över att VD fullgör sina åligganden i enlighet med fastställda 
instruktioner. 

2.2 Arbetsfördelning 

Styrelsens arbetsuppgifter framgår av pkt 2.1 
Ordföranden leder styrelsens arbete. 
Ordförandens arbetsuppgifter framgår av pkt 2.3. 
Besluts- och ansvarsfördelning mellan styrelse, ordförande och VD framgår av pkt 2.3, 2.4, 
2.5 med tillhörande bilagor. 

2.3 Ordförandens arbetsuppgifter 
Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att fungera som länk mellan VD och styrelsen, 
att tillse att styrelsen fullgör sina uppgifter samt att tillse att styrelsens beslut verkställs på 
lämpligt sätt. 
Ordföranden håller sig, genom VD, löpande underrättad om väsentliga händelser i bolaget, 
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varefter de båda kan besluta om lämpliga åtgärder eller att involvera hela styrelsen. 
Ordföranden förbereder tillsammans med VD styrelsemöten och beslutar om dagordning 
för dessa möten. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll enligt ABL förs vid styrelsemöten. 
Ordföranden fattar tillsammans med VD beslut, om styrelsen lämnat sådan fullmakt. 
Ordföranden sköter förhandlingar med VD angående lön och anställningsvillkor samt 
löpande revision av dessa. Styrelsen fattar beslut. 

2.4 VDs arbetsuppgifter. 
Detta preciserar styrelsens instruktion till VD med utgångspunkt från, och komplettering 
av, aktiebolagslagens allmänt formulerade ansvarsfördelning mellan styrelsen och VD. 
- VD skall handha den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som 
styrelsen beslutar. 
- VD får på egen hand vidta åtgärder av stor betydelse om styrelsens beslut inte utan 
olägenhet kan avvaktas. I sådant fall skall styrelsen underrättas omgående. 
- VD skall genom ekonomichefens försorg sörja för att bolagets bokföring fullgörs i 
överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. 
- VD skall i samverkan med styrelseordföranden och styrelsen i övrigt initiera och ge 
ändamålsenligt underlag för styrelsens beslut i frågor om övergripande inriktning, mål och 
strategier. 
- VD skall tillse att årsbudget/prognos för bolagets drift och investeringar upprättas och 
föreläggs styrelsen för godkännande. 
- VD skall tillse att beslut utanför budgetens ramar blir behandlade i styrelsen. 
- VD skall tillse att förändringar i bolagets övergripande organisationsstruktur föreläggs 
styrelsen. 
- VD svarar för att, inom ramen av för styrelsen beslutad policy och andra riktlinjer, 
genomföra bolagets affärsverksamhet. 
- VD skall tillse att styrelsen ges förutsättningar att vara välinformerad om utvecklingen i 
bolaget bland annat genom att: 
- styrelsematerialet inför styrelsemöten är ändamålsenligt dokumenterat och kommer 
styrelsen tillhanda enligt överenskommen tidpunkt. 
- i samband med styrelsemöten när så erfordras sända skriftlig information till styrelsen i 
form av VD-rapport. 
- Löpande tillställa styrelsematerial och annan information som kan beröra bolaget. 
Vidare skall VD 
- ansvara för och leda bolagets löpande verksamhet och därvid tillse att verksamheten 
bedrivs inom ramen för lag, annan författning och myndigheters föreskrifter. 
- tillse att organisationen fungerar i enlighet med av styrelsen godkänd organisations-

och attestplan för bolagets alla berörda styrfunktioner för företaget. 
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2.5 Ansvar och befogenheter 
I bolaget bedrivs verksamhet som kräver att beslut fattas inom ramen för det ansvar och de 
befogenheter, som tilldelats beslutsfattaren. Hur, för vad och av vem beslut fattas fastställs 
formellt i en beslutstabell enligt bilaga 1. 
Syftet med denna beslutstabell är att fastlägga ansvars- och befogenhetsfördelning inom 
bolagets olika ansvarsnivåer. Beslutstabellen skall revideras successivt i takt med 
expansion, organisationsförändringar och eventuella andra behov som uppstår, samt i 
samband med att bolagsstämman väljer ny styrelse. Bolaget skall också ha en 
attestinstruktion för alla beslutsfattare/ansvariga som i något avseende kan företräda 
bolaget. Denna attestinstruktion skall upprättas av ekonomichefen och godkännas av 
styrelsen. 
VD har av styrelsen tilldelats befogenheter att fatta beslut enligt styrelsens riktlinjer. VD 
ges rätt att delegera ansvar och befogenheter för visst område till annan medarbetare. Den 
som fått delegering av VD har erhållit ansvar och befogenheter för sådant område får ej 
utan VDs skriftliga medgivande delegera ansvaret eller befogenheter vidare. 
Delegering innebär även att den som tagit emot delegering skall ta ansvar och initiativ som 
svarar mot befogenheten. 1 delegeringen ingår även att den som accepterat delegeringen 
ska få erforderlig information av den som delegerar. Delegeringar som skett skall 
dokumenteras och uppdateras i beslutstabellen och attestordningen. 

2.6 Dotterbolag 
Dotterbolag skall rapportera till moderbolagets styrelse enligt principerna i pkt 3.1 och 3.2. 
Moderbolagets styrelse beslutar om vem som skall företräda aktierna på bolagsstämman, 
samt eventuella riktlinjer som skall gälla för bolaget. 

2.7 Intressebolag 
Styrelsen beslutar om villkor för ingående i intressebolag och godkänner ägaravtal. Bolaget 
företräds normalt av VD eller annan i moderbolagets styrelse. 

2.8 Revisor 
VD har huvudansvaret för revisorns löpande behov av samverkan. Revisorn rapporterar 
personligen en gång om året sitt arbete till styrelsen. 

3 RAPPORTINSTRUKTIONER 

3.1 Verksamheten 
Större avtal, samt andra större händelser rapporteras löpande. Sammanställning lämnas vid 
styrelsemöten. 
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3.2 Ekonomi 
Ekonomisk rapport skall avse: 

RESULTATRÄKNING 

LIKVIDITET 

ÅRSPROGNOS 

BALANSRÄKNING 

ÅRSREDOVISNING 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

X X X 

X X X 

X X 

X 

X  

Resultaträkning, årsprognos, balansräkning och årsredovisning omfattar moderbolaget och 
övriga koncernföretag. 
När ekonomiska rapporter enligt ovan lämnas till styrelsen skall de åtföljas av skriftliga 
kommentarer om bl a avvikelser från plan. 

3.3 Information  

Styrelsen utarbetar policys för information från styrelsen till aktieägarna. 
Styrelseordförande och VD ansvarar för extern information angående bolaget. 
Delårsrapporter och bokslutsrapporter skall godkännas av styrelsen och utges i dess namn. 

4 ARBETSORDNING 

4.1 Konstituerande styrelsemöte 
Vid konstituerande styrelsemöte beslutas om: 
- Val av funktionärer inom styrelsen 
- Firmateckning 

4.2 Styrelsemöten • 
Styrelsemöten fastställs årsvis enligt bilaga 2 "Arbetsplan styrelsen" och bör vara minst 
fyra. Ett möte avser årsbokslutet. Tre möten i anslutning till tertial 1, 2 och 3 och vid ett av 
styrelsemötena behandlas strategi/verksamhetsutveckling. Om någon styrelseledamot eller 
VD så påkallar hålls extra styrelsemöte. 

4.3 Kallelser 
Kallelse till styrelsemöte och arbetsutskottsmöte utsändes via e-post senast 1 vecka före 
styrelsemötet. Extra eller snabbt inkallat möte kan ske per telefon. 

Arbetsordning/organisation Länstratiken, 120822 
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4.4 Suppleanter 
Styrelsesuppleant deltager normalt ej vid styrelsemöten. 

4.5 Protokoll 
Styrelsens protokoll förs av bolagets sekreterare som väljs vid styrelsemöte. Protokoll 
distribueras till styrelsens ordinarie ledamöter suppleanter och revisorer. 

4.6 Sekretess 
"Bolaget omfattas av sekretesslagens I kapitel 9 §. Arbetsmaterial, pågående 
upphandlingar och annan konfidentiell information som lämnas till ledamöterna vid 
arbetsutskott och styrelsemötena skall ej delges tredje person förutom vad som beslutats 
angående vidareinformation". 

4.7 Jäv 
Ledamot är skyldig att informera vid misstanke om eget jäv och ej deltaga i beslut. 

5 TOLKNING OCH ÄNDRING AV DENNA ARBETSINSTRUKTION/-
ORDNING 

Styrelsen tolkar tillämpningen av denna instruktion i händelse av att någon har annan 
tolkning och tillämpning. Revisionen skall ske en gång per år eller efter behov. 

Arbetsordninvorganisation Länstrafiken. 120822 



Bilaga 1. 

Beslutstabell 
Beslutstabellen redovisar de vanligast förekommande ärendetyperna/beslutsfrågorna och anger 
för olika organisationsnivåer de befogenhetsramar, som gäller inom bolaget och koncernen. 

Organisationsnivåerna är: 

- Bolagsstämman 
- Styrelsen 
- Styrelsens ordförande 

- Verkställande direktören  

BS 

VD  

- Enhetschef 
*Ekonomichef 
* Trafikchef 
*Ansvarig Marknad 
*Ansvarig Anläggningar 
*Kundservicechef 

Enh Ch 
EC 
TC 

A 
KC  

Förkortningar för olika typer av befogenhet; 
B = Beslutsrätt 
T = Tillstyrkan 

Typ av ärende/beslut Organisationsnivå/befogenhet  
BS  S 0 VD EnhCh Anm 

1. BOLAGSÄRENDEN 
- Bolagsordning B T 
- Teckningsrätt (firma-) B B B Not 2 
2. ORGANISATION 
-övergripande org B 
-inom övergripande B 
-affårsverksamheten inom 

affårsi&, strategi, mål och övergrip 
policy 

B 

3. INVESTERINGAR INKL 
LEASING 
-maskiner, inventarier inom 
budget/prognos 

B 

-maskiner, inventarier, övrigt B 
-fast egendom B T 
-aktier, andelar i dotterbolag, 

intressebolag 
B T 

, 
-övriga aktier, andelar B T 

4. FÖRSÄLJN AV ANLÄGGN 
TILLG 
-maskiner, inventarier inom budget B 
-maskiner, inventarier övrigt B T 
-fast egendom B T 
-aktier, andelar I dotter- o intresse- 
Bolag 

B T 

-övriga aktier, andelar B 
5. LIKVIDITETSHANTERING 
-policy B 
-inom ramen för policy B B/EC Not 1 
-utom ramen for policy B 

Beslutstabell, 120822 
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Typ av ärende/beslut Organisationsniykbefogenhet  
BS  S 0 VD EnhCh Anm 

6. ENGAGEMANG 
-hyresavtal inom löpande drift B 
-hyresavtal utom löpande drift B 
-borgen och garantiförbindelser B 
7. PERSONAL 
-rekrytering och avveckling 

*VD B 
Tillsvidareanställning B 
Tidsbegränsad anställning B B/EC Not 1 
8. BUDGET/PROGNOS 0 EK 
STYRN 
-årsbudget/prognos B 
-löpande redovisning B B/EC Not 1 
-bokslut, bokslutsdispositioner B T 
9. ADMINISTRATIVA RUTINER 
-attestordning (hela bolaget) B 
-policy för kvalitet, miljö, IT, säkerhet B 
-operativt försäkringsansvar B 
-löpande drift av bolaget B 

10. TRAFIK 

Upphandling stom och internationell B 
Trafikupphandling lokala linjer B 
11. ÖVRIGT 
Frågor av politisk och principiell art B 

Remisser av stor vikt B 
Beredning av styrelsefrågor B 

Not 1: Enhetschef har ansvar/befogenhet I enlighet med beslutad attestordning (Bilaga 3) 

Not 2: Firmatecknare: 
Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ: 
Firman tecknas av en av 
Styrelsens ordförande eller Styrelsens vice ordförande 
I förening med bolagets Verkställande Direktör 
Dessutom har Verkställande Direktören rätt att teckna firman beträffande löpande 
förvaltningsåtgärder. 

Beslutstabell, 120822 



Mötesdatum för Länstrafikensstyrelse, AU och Direktionen samt Kollektivtrafikonferensen 

2018 Direktion (Region Norrbotten) 

2018-02-27 Haparanda Stadshuset 10.00-15.00 
2018-06-15 Luleå, Regionhuset 10.00-15.00 
2018-10-04 Luleå, Regionhuset 10.00-15.00 
2018-12-14 Luleå, Regionhuset 10.00-15.00 

2018 LTN + AU styrelse  

2018-01-30 Luleå 10.00-15.00 
2018-03-06 Luleå 10.00-15.00 
2018-05-03 Överkalix 10.00-15.00 Bolagsstämma 
2018-09-20 Överkalix 10.00-15.00 
2018-11-01 Luleå 10.00-15.00 
2018-12-19 Luleå 10.00-15.00 

2018 Kollektivtrafikkonferens 2018 

2018-11-06 Kollektivtrafikkonferens Regionhuset kl 10-16 
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