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Upphandlingen av trafikavtal med AS Avies.
Härjedalen är en kommun med turistnäringen som en av basnäringarna. Kommunen och
näringslivet arbetar intensivt och metodiskt för att utveckla turistnäringen ytterligare.
Besökande spenderar ca 1,5 miljarder kronor och ger sysselsättning åt närmare 2000
personer årligen. Arbetet med att utveckla näringen ytterligare pågår ständigt och målet är att
fördubblaantalet bäddar och omsättning till år 2020.
Hanteringen av dessa volymer kräver en utvecklad och trygg infrastruktur för såväl bil, som
tåg och flyg. Arbete har påbörjats inom Härjedalens kommun sedan något år tillbaka och
kommer att intensifieras för att skapa en ökad balans mellan de olika trafikslagen.
Förföretagen, liksom för kommunen är det enförutsättningför såväl egen personal som
kunder, samarbetspartners och leverantörer att flyget fungerar som ett naturligt val av
transportmedel.
Trafikverket har upphandlat och skriver trafikavtal med operatören AS Avies på sträckan
Arlanda - Sveg.
Operatören har under en längre tid utsatt resenärer för obehag i form av tekniska incidenter,
vilket medfört att man i förlängningen väljer andra resealternativ. I värsta fall medför det
tappade kunder p g a att övriga resealternativ tidsmässigt innebär för omständliga resemöten
till sin leverantör. Detta kan vara direktförödandeför den ekonomiska tillväxten i form av
tappade kunder och minska intresse för investerare att investera i näringslivet i Härjedalen.
För Härjedalen kan det innebära att redan etablerade företag ser sig om efter alternativa
lokaliseringsorter.
Kunder till företag och betydande investerare har utsatts för omslingningar via Torsby och
Hagfors utanföregående information.
Härjedalens kommun har under lång tid haft problem med operatörens betalningsförmåga,
varför vi ifrågasätter den ekonomiska stabiliteteten.
För att Härjedalens kommun, turistnäringen och näringslivet i övrigt, ska kunna fortsätta att
utvecklas enligt de olika strategier och planer som finns och där en utveckling av flyget är av
helt avgörande betydelse, krävs enflygoperatör som har resenärernas fullaförtroendei alla
avseenden.
Vi emotser därför en redovisning av upphandlingen och vilka aktiva initiativ som tagits för
att säkerställa säkerhet, följsamhet och kvalitetssäkring i leveransåtagandet, samt ekonomisk
stabilitet. Vi ser också fram emot en redovisning på vilket sätt kvalitetsuppföljning och
leverantörssamverkan skett med operatören under nuvarande avtalsperiod för att åtgärda
ovanstående brister.
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