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Din Tur rustar för framtiden  

 
Din Turs organisation har under flera års tid diskuterats i politiska sammanhang och en översyn har 

genomförts av förbundets medlemmar. Syftet har varit en ändamålsenlig organisation med fokus 

på trafikenheten.  

 

Under sommaren 2019 anställdes Charlotta Hellhoff som Förbundsdirektör och förändringsledare 

med ett tydligt uppdrag från politiken att leda processen framåt.   

 

Charlotta har utsett en ny ledning bestående av Andreas Pettersson som Trafikchef och Thomas 

Olsson som Chef för verksamhetsstöd.  

 

Under våren påbörjades arbetet med att se över organisationen. 

- Vi har intervjuat alla medarbetare, haft dialog med våra medlemmar och arbetat med 

benchmarking inom andra läns kollektivtrafikmyndigheter berättar Charlotta. 

 

Under intervjuerna har det kommit fram önskemål om större kundfokus och att medarbetarna 

kommer närmre kärnverksamheten.  

 

- Vi har sett ett behov av att förstärka trafikenheten och ha ett större fokus på trafikfrågor.  

Vi utökar med fem tjänster på trafikenheten säger Andreas Pettersson, Trafikchef på Din 

Tur. 

 

Genom att förstärka trafikenheten vill Din Tur göra kollektivtrafiken i länet mer attraktiv. 

En IT-ansvarig ska rekryteras för att förbättra Din Turs digitala resa. 

- Vi har många IT-projekt igång och vill vidareutveckla fler funktioner de närmsta åren. Det 

kommer leda till enklare bussresor för länets invånare säger Thomas Olsson, Chef 

verksamhetsstöd. 

 

Din Tur får inga ytterligare ekonomiska resurser vilket innebär att antalet tjänster måste minska 

inom det administrativa området. Antalet chefstjänster minskar från sju till tre och 

ekonomifunktionen kommer bedrivas externt. 

 

Den nya organisationen beräknas vara igång under 2021. 
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- Det blir en nystart, vi ser fram emot att få börja arbeta i den nya organisationen. Vi ska bli 

en modern och attraktiv arbetsplats där vi tillsammans jobbar mot framtidens 

kollektivtrafik i Västernorrland säger Charlotta. 

 

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: 

 

Charlotta Hellhoff, Förbundsdirektör och förändringsledare på Din Tur 

Telefon: 070-383 22 48 

E-post: charlotta.hellhoff@dintur.se 

 

Andreas Pettersson, Trafikchef på Din Tur 

Telefon: 072-143 40 50 

E-post: andreas.pettersson@dintur.se  

Fakta Din Tur  

Din Tur är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept 

för kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Dagligen trafikerar de mellan länets kommuner, inom 

kommunerna och tätortstrafik i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. 10 600 000 resor 

görs varje år med Din Tur. 90% av resorna sker med buss, resten med tåg eller färdtjänst/sjukresa. 
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