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1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att Peter Freij utses att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker genom digital signering 14 juni.

2

Fastställande av dagordning
Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden fastställer dagordning i enlighet med kallelse
2021-06-09.

3

Trafikupphandling 2025 – Godkännande
av innehåll i avtal med kommunerna
(21RGK287)
Förslag till beslut

Trafiknämnden rekommenderar att regionstyrelsen beslutar att:
1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor
avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 202109-30.
2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande bilagor och
skickar erbjudande om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista
svarsdatum 2021-09-30.
3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 202109-30.
4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i
avtalet för skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.
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5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i
politisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av resor
avseende skolskjutstrafik:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i
politisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och
samordning av resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll,
arbetsmodell och befogenheter.
8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av
ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst med styrgruppens roll,
arbetsmodell och befogenheter.
Föreslås att paragrafen förklaras för omedelbart justerad
Sammanfattning

Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg)
samordnar idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst på uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby,
Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För dessa kommuner samt
Markaryds kommun har Region Kronoberg även i uppdrag att samordna
skolskjutstrafik.
Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas med sjukresor som Region
Kronoberg är huvudman för. Samordning av resorna sker genom en
beställningscentral som drivs i Region Kronobergs egen regi. Samtliga av
ovan nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig fram
till 30 juni 2025.
För att Region Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av
dessa trafikslag behöver nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas
för att kunna ha god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler
under processens gång.
Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera
ansvarsfördelning mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu
framtaget. Fokus i arbetet med framtagande av förlag till avtal har varit
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en tydlig reglering av ansvar mellan Region Kronoberg och
kommunerna, former för samverkan och en kostnadsfördelning som gör
samarbetet till en bra och hållbar affär för samtliga avtalsparter.
Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess:
-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari
2021.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för
trafiknämnden 2021-05-05.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna
vid kommunalt forum 2021-05-07.
-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på
presenterat förslag senast 2021-05-28.
Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av
extern advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut_ Trafikupphandling 2025 - Godkännande av
innehåll i avtal med kommunerna
 Tjänsteskrivelse - Godkännande av innehåll i avtal med kommunerna
 Projektorganistation Trafikupphandling 2025
 Tidplan Trafikupphandling 2025
 Informationsbrev till kommunstyrelserna
 Presentation Trafikupphandling 2025 Kommunalt forum 210507
 Inkomna synpunkter från kommunerna
 Dnr 13/0306-26
 Avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik
 Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst tillkommande kommuner
 Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst förnyelse
 Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal om upphandling och
samordning av resor avseende skolskjutstrafik
 Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal för överlåtande av ansvar för
färdtjänst och riksfärdtjänst

4

Övriga ärenden
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-07

Trafiknämnden

Trafikupphandling 2025 – Godkännande av innehåll i
avtal med kommunerna
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden rekommenderar att regionstyrelsen beslutar att:
1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor
avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 202109-30.
2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande bilagor och
skickar erbjudande om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista
svarsdatum 2021-09-30.
3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 202109-30.
4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i
avtalet för skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.
5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk
styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk
styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-07

- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och
samordning av resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll,
arbetsmodell och befogenheter.
8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar
för färdtjänst och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och
befogenheter.
Sammanfattning
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar
idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på
uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och
Tingsryd. För dessa kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg
även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik.
Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas med sjukresor som Region
Kronoberg är huvudman för. Samordning av resorna sker genom en
beställningscentral som drivs i Region Kronobergs egen regi. Samtliga av ovan
nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig fram till 30 juni
2025.
För att Region Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa
trafikslag behöver nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha
god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång.
Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning
mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med
framtagande av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region
Kronoberg och kommunerna, former för samverkan och en kostnadsfördelning
som gör samarbetet till en bra och hållbar affär för samtliga avtalsparter.
Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess:
-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 202105-05.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid
kommunalt forum 2021-05-07.
-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat
förslag senast 2021-05-28.
Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern
advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-07

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: 1. Tjänsteskrivelse - Godkännande av avtal med kommunerna
inför Trafikupphandling 2025
2. Projektorganisation
3. Tidplan
4. Informationsbrev till kommunstyrelserna
5. Presentation från kommunalt forum 210507
6. Inkomna synpunkter från kommunerna
7. Dnr 13/0306-26
8. Avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor.
9.Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande
bilagor.
10. Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor
11.Direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och
samordning av resor avseende skolskjutstrafik. Den poliska
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
12. Direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av
ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst. Den poliska
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-07

Trafiknämnden

Tjänsteskrivelse – Godkännande av avtal med
kommunerna inför Trafikupphandling 2025
Bakgrund
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar
idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på
uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och
Tingsryd. För dessa kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg
även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik.
Regionförbundets styrelse beslutade 2008 att kommuner inom Region Kronoberg
ska beredas möjlighet att lämna över myndighetsutövning och ansvar för färdtjänst
och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundets
verksamhet har därefter övertagits av Region Kronoberg där regionstyrelsen idag är
regional kollektivtrafikmyndighet.
Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas idag i Kronobergs län med sjukresor
som Region Kronoberg är huvudman för. Samordning av resorna sker genom en
beställningscentral som drivs i Region Kronobergs egen regi.
Kommunerna ansvarar enligt Skollagen (2010:800) för att tillhandahålla skolskjuts
för barn i grundskolan. Det står kommunerna fritt att arrangera skolskjutsen på ett
för kommunen lämpligt sätt. Kommunerna i Kronobergs län kan därför välja att
ingå i Region Kronobergs gemensamma upphandling samt samordning av dessa
resor.
Samtliga av ovan nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig
fram till 30 juni 2025.

Beredning
Beredning av ärendet har hanterats av Länstrafiken Kronbergs projektgrupp för
trafikupphandling 2025 och följande delar har ingått i beredningsprocessen:
-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 202105-05.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid
kommunalt forum 2021-05-07.
-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat
förslag senast 2021-05-28.
Sida 1 av 4
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-07

Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern
advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Kronobergs län kan till Region Kronoberg överlåta sina uppgifter
enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst i enlighet
med villkoren i de här avtalen.
Kommunerna i Kronobergs län kan också välja att ingå i Region Kronobergs
gemensamma upphandling samt samordning av skolskjutstrafik i enlighet med
regleringen i Skollagen (2010:800) och villkoren i avtalet.
I Lag (2010:1065) om kollektivtrafik står det även följande under ”Övriga
uppgifter för den regionala kollektivtrafikmyndigheten”:
12 § Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den
regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och
samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen
ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Lag (2019:950).
Dagens avtal mellan Region Kronoberg och kommunerna sträcker sig fram till 30
juni 2025 (när nuvarande trafikavtal går ut). För att Region Kronoberg ska kunna
erbjuda ny upphandling och fortsatt samordning av dessa trafikslag behöver nu
arbetet med ny trafikupphandling påbörjas. Detta för att kunna ha god
framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång. Detta
första steget in denna process är att Region Kronoberg och kommunerna ingår nya
avtal för en ny avtalsperiod.
Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning
mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med
framtagande av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region
Kronoberg och kommunerna, former för samverkan och en ny modell för
kostnadsfördelning som ska var tydlig, lätt att förstå och enkelt att administrera.

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Region Kronberg som regional kollektivtrafikmyndighet erbjuder samtliga
kommuner i länet en gemensam upphandling och samordning av resor vilket ska
leda till en lägre kostnad för både kommunerna och Region Kronberg. Detta
jämfört med om varje kommun och regionen själv hade upphandlat och
samordnat resorna var för sig i egen regi. Målet är att avtalen och den nya
modellen för kostnadsfördelning som har tagits fram, ska resultera i en bra och
hållbar affär för samtliga avtalsparter. Den föreslagna modellen där 25% av
kostnaden fördelas jämnt mellan samtliga uppdragsgivare och 75% fördelas utifrån
invånarantal (i kommunen för respektive kommun och i Kronoberg för Region
Sida 2 av 4
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-07

Kronoberg) är en ”gyllene medelväg” för att vara tilltalande för både små och
stora kommuner.

Motivering till förslag
Enligt beskrivet i stycket ”Ekonomiska effekter/konsekvenser” ska en gemensam
upphandling och samordning av resor leda till en lägre kostnad för både
kommunerna och Region Kronberg jämfört med om varje kommun och regionen
själv hade upphandlat och samordnat resorna var för sig i egen regi. Detta
stämmer väl in på ekonomiperspektivet i Region Kronobergs värdegrund:
”Vi bryr oss om och tar ansvar för att våra resurser används där de kommer kronobergarna
bäst tillgodo. Vi strävar efter en hållbar, långsiktig utveckling – ekonomiskt, socialt och
ekologiskt.”

Förslag till beslut
Trafiknämnden rekommenderat regionstyrelsen att besluta att:
1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar
erbjudande om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum
2021-09-30.
3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal
till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.
5.utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk
styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk
styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
Sida 3 av 4
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-07

- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning
av resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och
befogenheter.
8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för
färdtjänst och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Sida 4 av 4
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TRAFIKUPPHANDLING 2025 - PROJEKTORGANISATION
Trafiknämnden
Politisk styrgrupp
Serviceresor

Politisk styrgrupp
skolskjuts

Projektägare
Patrik & Jessica H

RK Styrgrupp

Beredande
Tjänstemannagrupp
skolskjuts

LTK Projektgrupp
Trafikupphandling
Projektledare
2025
Jessica G

Beredande
Tjänstemannagrupp
Serviceresor

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojekt
Teknik

Delprojekt

Fordon & miljö

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojektledare
Andreas

Delprojektledare
Eva K

Delprojektledare
Maja

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Magnus J
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TRAFIKUPPHANDLING 2025 - PROJEKTORGANISATION
Styrgrupp
Trafikdirektör
Ekonomichef Region Kronoberg
Ekonomichef Länstrafiken
Ekonomichef hälso- och sjukvård
Projektägare - Verksamhetschef Serviceresor
Projektägare - Trafikchef
Projektgrupp trafikupphandling 2025
Projektledare
Projektägare - Verksamhetschef Serviceresor
Projektägare – Trafikchef
Delprojektledare Serviceresor
Delprojektledare Skolskjuts
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Tidplan Trafikupphandling 2025
2021

Beslut om att skicka
förhandsinfo om
förfrågan om
deltagande

Presentation av
avtal på
kommunalt
forum

Beslut om
godkännande av
innehåll i avtal med
kommunerna och
HSN

Besked om
deltagande i
upphandlingen

Uppstart politiska
styrgrupper och
tjänstemannagrupper

SIU -Samråd inför
upphandling

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

Framtagande av avtal
Förstudie inför upphandling

2022

Annons
prekvalificering

Sista dag för
anbudsansökningar

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor
Framtagande av upphandlingsdokument
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Beslut
upphandlingsdokument

Beslut kvalificering
Publicering av
upphandlingsdokument

Tidplan Trafikupphandling 2025
2023
Jan

Feb

Sista dag att inkomma
med anbud

Mar

Apr

Maj

Utvärdering av anbud

Jun

Jul

Aug

Tilldelningsbeslut

Sep

Okt

Nov

Avtal tecknas (om ingen överklagar)
Tid för eventuellt överklagande

2024

Tid för eventuellt överklagande

2025

Trafikstart
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Dec

Dnr: 21RGK287

Kommunstyrelserna

Information angående erbjudande om upphandling och samordning av skolskjutstrafik
samt upphandling, samordning av resor och
myndighetsutövning avseende färdtjänst
och riksfärdtjänst från 1 juli 2025.
Region Kronobergs förvaltning Länstrafiken Kronoberg samordnar idag resor och
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på uppdrag av kommunerna
Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För dessa kommuner
samt Markaryds kommun har länstrafiken även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik.
Länstrafiken samordnar även sjukresor och administration av ersättning för sjukresor
på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Samtliga av dessa uppdrag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig fram till 30 juni 2025.
Regions Kronobergs trafiknämnd beslutade vid sitt sammanträde 2021-02-10 att fortsatt erbjuda dessa tjänster till kommunerna från 1 juli 2021 För att kunna ha god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång behöver nu arbetet
med ny trafikupphandling påbörjas. Detta är nu den femte gemensamma upphandlingen som planeras att genomföras i länet av den här typen av trafik.
Fortsatt process och tidplan

Nästa steg i processen är att ta fram ett avtal som reglerar innehållet i uppdraget och
ansvarsfördelningen mellan Länstrafiken Kronoberg och kommunerna. Innehållet i avtalet kommer att presenteras och stämmas av med kommunerna vid kommunalt forum
2021-05-07 innan det fastställs vid trafiknämndens sammanträde i juni 2021. Därefter
kommer erbjudande om deltagande och avtalet att skickas ut till kommunerna för ställningstagande. Sista dag att inkomma med besked om deltagande blir 2021-09-30.
Arbetet med kravställning i upphandlingen kommer sedan att startas upp i beredande
tjänstemannagrupper och politiska styrgrupper. De kommuner som väljer att deltaga
kommer att få utse en ordinarie ledamot och en ersättare till följande grupper:
Politisk styrgrupp skolskjuts
Politisk styrgrupp Serviceresor
Beredande tjänstemannagrupp skolskjuts
Beredande tjänstemannagrupp Serviceresor
De båda politiska styrgrupperna och beredande tjänstemannagrupperna kommer att bereda strategiskt viktiga frågor avseende kravställningar i upphandlingen inför fastställande och beslut i Region Kronbergs trafiknämnd. Arbete förväntas pågå från oktober
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2021 till juni 2022. Därefter kommer detaljerade upphandlingsdokument att tas fram
planeras att fastställas av trafiknämnden i november 2022. Tilldelningsbeslut för upphandlingen planeras till juni 2023.
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Jessica Gunnarsson som är projektledare för upphandlingen. Kontaktuppgifter: mail jessica.gunnarsson@kronoberg.se eller
telefon 0470-58 33 62.

Med vänlig hälsning
Växjö 2021-02-16
Länstrafiken Kronoberg

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör
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2

Trafikupphandling 2025
Skolskjuts och serviceresor

”En gemensam upphandling – Två separata uppdragsavtal”
Kommunalt forum 210507
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PRESENTATION AV PROJEKTGRUPPEN

Jessica Gunnarsson
Avtals- och
upphandlingsansvarig

Patrik Tidåsen
Trafikchef

Jessica Hultmark
Verksamhetschef
Serviceresor

Projektledare

Projektägare
Delområde Skolskjuts

Projektägare
Delområde Serviceresor
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BAKGRUNDSFAKTA
-DAGENS UPPDRAG OCH TRAFIKAVTAL
-VILKA LAGAR STYR? VAD ÄR TVINGANDE OCH
VILKA MÖJLIGHETER TILL SAMVERKAN MELLAN
KOMMUNER OCH REGIONEN FINNS?
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UPPDRAGSAVTAL SKOLSKJUTS
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SKOLSKJUTS
Skollagen (SFS 2010:800)
• Ansvarig huvudman: Varje kommun
• Tvingande: Elevens hemkommun ska, utifrån vissa förutsättningar,
ombesörja att skolskjuts anordnas.
• Möjligt: Möjlighet att enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
12 § överenskomma med regionen om att lämna över ansvar för
upphandling och samordning av transporterna.
” 12 § Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i
länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla
persontransport- och samordningstjänster för sådana
transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose
samt samordna sådana transporttjänster.”
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UPPDRAGSAVTAL FÄRDTJÄNST &
RIKSFÄRDTJÄNST
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FÄRDTJÄNST
Lag (1997:736) om färdtjänst
• Ansvarig huvudman: Varje kommun
• Tvingande: 3 § Att anordna färdtjänstresor av god kvalitet
inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan
kommunen och en annan kommun. 6 § Att pröva rätt till
tillstånd för färdtjänst.
• Möjligt: 4 §, 5 § och 6 § Att efter överenskommelse med
regionen, överlåta ansvaret enligt denna lag till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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RIKSFÄRDTJÄNST
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
• Ansvarig huvudman: Varje kommun
• Tvingande: 1 § Att lämna ersättning för reskostnader för
personer som till följd av ett stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 4 §
Att pröva rätt till tillstånd för riksfärdtjänst
• Möjligt: 3 § och 4 § Att efter överenskommelse med
regionen, överlåta ansvaret enligt denna lag till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Riksfärdtjänstresor kan anordnas med servicebil.
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FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
• Ansvarig huvudman: Varje kommun
• Tvingande: 11 § Varje kommun ska regelbundet i ett
trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt
lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor
med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina
uppgifter enligt dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.

Page 27 of 167

AVTAL FÖR DELOMRÅDE SKOLSKJUTS
-VAD INGÅR I AVTALET?
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AVTAL FÖR UPPHANDLING OCH SAMORDNING
AV RESOR AVSEENDE SKOLSKJUTSTRAFIK
Upphandling av resor
• Skolskjutstrafik: Till och från skolan
• Valbara trafikslag:
-Fritidsskjutsar
-Arbetsresor daglig verksamhet
-Mattransporter
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AVTAL FÖR UPPHANDLING OCH SAMORDNING
AV RESOR AVSEENDE SKOLSKJUTSTRAFIK
Uppdrag under trafikavtalsperioden
• Ansvarsfördelning
-RK/LTK ansvarar för kontakt med trafikföretagen
-Kommunen ansvarar för kontakt med skola/elever/föräldrar
• Tjänsten ”Bokabuss”
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AVTAL FÖR DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST
& RIKSFÄRDTJÄNST
-VAD INGÅR I AVTALET?
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Överlämnande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst Vad innebär det?
Kollektivtrafikmyndigheten tar över ansvaret för:
-Tillståndsgivning
-Beslut om innehåll regelverk
-Beslut om taxor
-Upprättande av
trafikförsörjningsprogram
-Anordnande av resor
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Villkorsbilaga tillståndsgivning
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Villkorsbilaga upphandling och samordning av resor
-Upphandling av: Färdtjänst- och riksfärdtjänstresor samt valbara övriga
kommunresor.
-Drift av Serviceresors beställningscentral.
Driften ska ske på ett effektivt sätt och med hög kvalitet utifrån gällande
trafikavtal, regelverk och beslutade mål för verksamheten.
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PROJEKTORGANISATION OCH
FORMER FÖR SAMVERKAN
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PROJEKTORGANISATION FÖR UPPHANDLING
Trafiknämnden
Politisk styrgrupp
Serviceresor

Politisk styrgrupp
skolskjuts

Projektägare
Patrik & Jessica H

RK Styrgrupp

Beredande
Tjänstemannagrupp
skolskjuts

Projektgrupp
Trafikupphandling
Projektledare
2025
Jessica G

Beredande
Tjänstemannagrupp
Serviceresor

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojekt
Teknik

Delprojekt

Fordon & miljö

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojektledare
Andreas E

Delprojektledare
Johan B

Delprojektledare
Maja A

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Magnus J
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PROJEKTORGANISATION FÖR UPPHANDLING
Trafiknämnden
Politisk styrgrupp
Serviceresor

Politisk styrgrupp
skolskjuts

Projektägare
Patrik & Jessica H

RK Styrgrupp

Beredande
Tjänstemannagrupp
skolskjuts

Projektgrupp
Trafikupphandling
Projektledare
2025
Jessica G

Beredande
Tjänstemannagrupp
Serviceresor

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojekt
Teknik

Delprojekt

Fordon & miljö

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojektledare
Andreas E

Delprojektledare
Johan B

Delprojektledare
Maja A

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Magnus J

Page 37 of 167

PROJEKTORGANISATION FÖR UPPHANDLING
Trafiknämnden
Politisk styrgrupp
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SAMVERKAN UNDER TRAFIKAVTALSTIDEN
DELOMRÅDE SKOLSKJUTS
Ansvarig nämnd i
kommunen

Trafiknämnden

Beredande
Tjänstemannagrupp
skolskjuts
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SAMVERKAN UNDER TRAFIKAVTALSTIDEN
DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST & RIKSFÄRDTJÄNST
RF/TN/HSN

Politisk styrgrupp
Färdtjänst & Riksfärdtjänst
(Tillståndsgivning & Serviceresors
beställningscentral)

RK Styrgrupp

Beredande Tjänstemannagrupp
Färdtjänst & Riksfärdtjänst
(Tillståndsgivning & Serviceresors
beställningscentral)
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KOSTNADER FÖR UPPHANDLING
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KOSTNAD FÖR UPPHANDLINGEN
• Tjänstemannatid 1 500 000 kr + kostnader för juridisk
rådgivning
50 % Skolskjuts

50 % Serviceresor

25 % fördelas jämnt
mellan
uppdragsgivarna

25 % fördelas jämnt
mellan
uppdragsgivarna

75 % fördelas efter
antalet invånare hos
respektive
uppdragsgivare

75 % fördelas efter
antalet invånare hos
respektive
uppdragsgivare
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KOSTNADER FÖR DELOMRÅDE SKOLSKJUTS
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KOSTNADER FÖR SKOLSKJUTSTRAFIK
UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN
• Trafik
Varje kommun betalar sin trafik

• Administration 1 550 000 kr/år
(om alla 8 kommuner deltar)

25 % fördelas jämnt
mellan uppdragsgivarna

• Juridisk rådgivning

75 % fördelas efter
antalet invånare hos
respektive
uppdragsgivare
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KOSTNADER FÖR DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST
& RIKSFÄRDTJÄNST
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KOSTNADER TILLSTÅNDSGIVNING FÖR
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Kostnad utifrån verkligt utfall.
• Fördelning:

• Uppstartskostnad för ”nya kommuner”,
bekostas av respektive kommun utifrån verklig kostnad.
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KOSTNADER UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN
FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Trafikkostnader
Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaden
som avser de transporter som uppdragsgivaren har
betalningsansvar för. Avdrag ska göras för de egenavgifter
som tillhör respektive uppdragsgivare.
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KOSTNADER UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN
FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Drift av beställningscentral
Kostnad utifrån verkligt utfall
25 % fördelas jämnt mellan
uppdragsgivarna
75 % fördelas efter antalet
invånare hos respektive
uppdragsgivare
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MÅLET FÖR SAMVERKAN
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EN GOD OCH HÅLLBAR AFFÄR FÖR ALLA
”Tillsammans gör vi det här på ett mer hållbart sätt ur både ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.”
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Tidplan Trafikupphandling 2025
2023
Jan

Feb

Sista dag att inkomma
med anbud

Mar

Apr

Maj

Utvärdering av anbud

Jun

Jul

Aug

Tilldelningsbeslut

Sep

Okt

Nov

Avtal tecknas (om ingen överklagar)
Tid för eventuellt överklagande

2024

Tid för eventuellt överklagande

2025

Trafikstart
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Dec

Tidplan Trafikupphandling 2025
2021
Jan
Beslut om att skicka
förhandsinfo om
förfrågan om
deltagande

Feb

Mar

Maj

Apr

Presentation av
avtal på
kommunalt
forum

Jun

Jul

Aug

Beslut om
godkännande av
innehåll i avtal med
kommunerna

Sep
Besked om
deltagande i
upphandlingen

Okt

Nov

Uppstart politiska
styrgrupper och
tjänstemannagrupper

Dec
SIU -Samråd inför
upphandling

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

Framtagande av avtal
Förstudie inför upphandling

2022

Annons
prekvalificering

Sista dag för
anbudsansökningar

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor
Framtagande av upphandlingsdokument
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Beslut
upphandlingsdokument

Beslut kvalificering
Publicering av
upphandlingsdokument
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VAD TYCKER NI OM UPPLÄGGET?
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER?
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TIDPLAN FÖR AVTALSPROCESSEN
• Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av
februari.
• Information kommunalt forum 7 maj.
• Synpunkter senast fredag 28 maj till
jessica.gunnarsson@kronoberg.se
• Trafiknämnden godkänner framtaget förslag till regionstyrelsen.
• Innehåll i avtalet fastställs av Regionstyrelsen 22 juni.
• Erbjudande och avtal skickas ut till kommunerna i slutet av juni.
Kommunerna ska återkomma med undertecknat avtal senast 30
september om man önskar deltaga.
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Dnr: 21RGK287 2021-06-07

Trafikupphandling 2025
Inkomna synpunkter från kommunerna
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Trafikupphandling 2025
Inkomna synpunkter från kommunerna

REGION KRONOBERG

1 Bakgrund
Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt forum
2021-05-07 (se presentation från kommunalt forum). Kommunerna ombads att inkomma med
synpunkter senast 2021-05-28.
Kommunerna Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd och Älmhult har inkommit med specifika
synpunkter.
Växjö kommun har återkopplat via sin kommunchef att man uppfattade presentation på
kommunalt forum som bra och tydlig men har inte lämnat några ytterligare specifika synpunkter.
Kommunerna Alvesta och Uppvidinge har inte inkommit med några synpunkter.
Region Kronoberg har gått igenom samtliga inkomna synpunkterna och gjort en bedömning av
om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad som bedöms vara det bästa för helheten
och samtliga uppdragsgivares intressen. I detta dokument har Region Kronoberg (nedan kallad
”RK”) sammanställt och besvarat de synpunkter som inkommit.

2 Inkomna synpunkter från kommunerna
2.1 Synpunkter från Lessebo kommun
2.1.1 ”Gällande trafikupphandlingen 2025 har Lessebo kommun följande synpunkt:
Vi anser att fördelningsmodellen gällande kostnader för upphandling, tillståndsgivning för färdtjänst och
riksfärdtjänst samt driftskostnader är felaktig.
Fördelningen mellan fasta kostnader - jämnt mellan kommunerna - och rörliga mycket negativt på de små
kommunerna.”
Svar från RK: I RKs framtagna förslag till kostnadsfördelning har fokus varit på att det ska vara
en bra och hållbar affär för samtliga uppdragsgivare samt att det ska var tydligt, lätt att förstå och
enkelt att administrera. RKs bedömning är att den föreslagna modellen där 25% av kostnaden
fördelas jämnt mellan samtliga uppdragsgivare och 75% fördelas utifrån invånarantal (i
kommunen för respektive kommun och i Kronoberg för Region Kronoberg) är en ”gyllene
medelväg” för att vara tilltalande för både små och stora uppdragsgivare.
RKs förhållningssätt är att varje uppdragsgivare behöver ställa kostnaden för att deltaga mot vad
det skulle kosta att genomföra verksamheten i egen regi.
2.2 Synpunkter från Ljungby kommun
2.2.1”Ljungby kommun önskar ta del av och lämna yttrande om det färdiga avtalsförslaget mellan kommunen
och regionen innan RS beslut, då förra upphandlingsavtalet enligt Ljungby kommun innehöll brister och LTK inte
gick med på diskussion eller ändringar i efterhand”.
Svar från RK: RK delar uppfattningen att det fanns brister i processen för framtagande av avtal
Sida 2 av 7
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vid den förra upphandlingen. RK har därför lagt mycket tid och resurser på att förbättra
processen för framtagande av avtal och säkerställa att avtalet är tillräckligt omfattande och tydligt.
Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt forum
2021-05-07 (se presentation från kommunalt forum). Kommunerna ombads att inkomma med
synpunkter senast 2021-05-28. RK har därefter gått igenom samtliga inkomna synpunkterna och
gjort en bedömning av om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad som bedöms var
det bästa för helheten och samtliga uppdragsgivares intressen. Slutgiltiga förslag till avtal har
granskats juridisk av extern advokat med expertkunskaper inom avtalsområdet för att säkerställa
att avtalet reglerar allt som behöver vara reglerat. Eftersom samtliga avtal mellan RK och
kommunerna ska ha identiskt innehåll ser inte RK det som möjligt att samtliga kommuner ska
lämna yttrande på färdigställda förslag till avtal innan beslut om godkännande tas av
regionstyrelsen.
2.2.2”Ljungby kommun önskar att samtliga kostnader för kravspecifikation ska ingå i prisavtalet. Detta med
anledning av att det i gällande avtal har tillkommit kostnader för såväl stripning av fordon som
administrationskostnader.”
Svar från RK: Detta är en fråga som kommer att hanteras under upphandlingsprocessen i de
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna där kommunen har möjlighet
att påverka beslutet.
2.2.3 Ljungby kommun ifrågasätter kostnader för administration som tillkommer. Detta bör redan vara hanterat
i skatteväxlingen, vilken genomfördes år 2015.
Svar från RK: Uppdragen som ingår i de aktuella avtalen ingår inte i skatteväxlingen Se bilaga
beslut DNR 13/0306-26. I beslutsunderlaget ”Region Kronoberg 2015 – underlag för
verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet Södra Småland till Region Kronberg
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet Södra Småland” framgår
det i punkt 6.1, 6.2 och 6.3 att uppdragen som ingår i de aktuella avtalen föreslås överföras
genom avtal.
2.2.4”Ljungby kommun önskar att det framkommer möjlighet och konsekvens i avtalet om en kommun önskar
avbryta sin delaktighet i upphandlingen.”
Svar från RK: RK har infört en paragraf i avtalen som ger kommunerna ensidig rätt att säga upp
avtalet. Paragrafen reglerar även villkoren för detta.
2.2.5 ”Kan tilldelningsbeslut presenteras i förväg för kommunen? Vid förgående upphandling presenterades
tilldelningen på sittande möte och “församlingen” fick frågan “godkänner ni detta” och församlingen fick säga
“Ja” (mötet ajournerades 20 min, då Markaryds representant önskade kontakt med sin nämnd/förvaltning).”
Svar från RK: När kommunen ingår avtal med RK överlämnar man beslutanderätt avseende
upphandlingen till RK. Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med RKs beslutade delegationsordning.
2.2.6 ”Ljungby kommun önskar att viten ses över. Viten saknas för incidenter som kan bli allvarliga som när
chaufför underlåter att söka igenom fordon efter avslutad tur.”
Svar från RK: Detta är en fråga som kommer att hanteras under upphandlingsprocessen i de
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna där kommunen har möjlighet
att påverka beslutet.
Sida 3 av 7
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2.2.7 ”Ljungby kommun föreslår att avsnittet i avtalet där det står att LTK äger rätt att debitera kommunen för
de övertidskostnader som uppstår hos LTK på grund av ofullständig eller felaktigt underlag från kommunen
(nuvarande avtal) ändras till: Parterna i avtalet äger rätt att debitera för de övertidskostnader som uppstår på
grund av ofullständig eller felaktigt underlag.”
Svar från RK: Avtalet bygger inte på detta gamla avtalet utan är upprättat som ett helt nytt avtal.
Den nämnda skrivningen finns inte med.
2.2.8 ”LTK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för respektive transportslag. LTK slutredovisar årets
kostnader och produktion till kommunerna senast den 1 februari efterföljande år (nuvarande avtal). Ljungby
kommun önskar att få slutredovisning i januari månad efterföljande år.”
Svar från RK: Skrivningen i avtalet avseende område skolskjuts är ändrad till följande: ”RK
fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens trafikkostnader. Innan slutlig
trafikproduktion är fastställd för respektive läsår sker à conto-fakturering. En delreglering görs
efter höstterminens slut. Slutreglering av Kommunens trafikkostnader sker efter varje läsår, det
vill säga årligen i juni. ”
2.2.9 ”LTK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för respektive transportslag. Ljungby kommun
önskar att få extratrafik och viten månadsvis.”
Svar från RK: Detta kommer att hanteras månadsvis och är reglerat i avtalet.
2.2.10 ”Ljungby kommun upplever att det finns behov för kommunen att ha direktkontakt med trafikföretagen i
olika situationer. Kommer detta vara möjligt trots föreslagen ansvarsfördelning?”
Svar från RK: Ja, direktkontakt mellan kommunen och trafikföretagen är möjlig. RK är dock
avtalsparten och därför ansvarig.
2.2.11 ”Ljungby kommun önskar att personuppgiftsansvar preciseras i avtalet.”
Svar från RK: Reglering av personuppgiftsansvar finns med som en paragraf i avtalet.
2.2.12 ”Ska beslut om trafikslag ingå i avtalet? I så fall är det för kort om tid för Ljungby kommun”.
Svar från RK: Ja, det är nödvändigt att reglera detta i avtalet. RK kan endast upphandla det som
RK har fått i uppdrag av kommunen att upphandla. Kommunen behöver inkomma med beslut
om vilka trafikslag som ska ingå. RK ser gärna att besked lämnas så snart som möjligt dock senast
30 juni 2022.
2.2.13 ”Den linjelagda skolskjutstrafiken inklusive fastställt ramschema, skall lämnas till LTK senast den 1/7
året före läsårsstarten (nuvarande avtal). Finns det möjligt att senarelägga?”
Svar från RK: RK har inte reglerat exakt datum i det nya avtalet, utan större förändringar ska
meddelas i så god tid som möjligt.
2.2.14 ”Kommunen (part i upphandlingen) fick inte ta del av prisstege/intervall med hänvisning till sekretess,
vilket senare har lämnats ut efter dom i förvaltningsrätten (Markaryd). Ljungby kommun önskar att ta del av
prisstege/intervall.”
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Svar från RK: Kommunens rätt att ta del av detaljerade anbudspriser kan regleras i avtalen med
trafikföretagen. Frågan kan hanteras under upphandlingsprocessen i de beredande
tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna.
2.2.15 ”Ljungby kommun fick vid föregående upphandlingsprocess inte ta del av förfrågningsunderlaget innan det
gick ut till upphandling. Ljungby kommun önskar ta del av detta och få inkomma med yttrande innan detta
skickas ut för anbud.”
Svar från RK: När kommunen ingår avtal med RK överlämnar man beslutanderätt avseende
upphandlingen till RK. Samtliga för upphandlingen strategiskt viktiga frågor kommer under
upphandlingsprocessen att beredas i de beredande tjänstemannagrupperna och de politiska
styrgrupperna. RK kommer att lyfta de frågor som RK har identifierat som strategiskt viktiga och
varje deltagande kommun har rätt att lyfta de frågor som är viktiga för den enskilda kommunen.
När processen med att bereda strategiskt viktiga frågor är avslutad ansvarar RK för att upprätta
detaljerade upphandlingsdokument i enlighet med de beslut som beretts och fastställts under
processen.
2.2.16 ”Ljungby kommun fick vid föregående upphandlingsprocess inte ta del av fullständigt anbudsunderlag.
Ljungby kommun önskar ta del av detta.”
Svar från RK: När upphandlingsdokumenten är publicerade är det möjligt för kommunerna att
de del av dessa. Efter att upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med vinnande
anbudsgivare kommer samtliga kommuner att få ta del av de delar av avtalet som berör den
enskilda kommunen.
2.2.17 ”Ljungby kommun önskar tydligare information i avtalet om vad som avses med juridisk rådgivning.”
Svar från RK: Vad som menas med juridisk rådgivning är beskrivet och reglerat i de nya avtalen.
2.3 Synpunkter från Markaryds kommun
2.3.1 ”Det är för tidigt att ta slutgiltig ställning i september 2021.
Ett undertecknat avtal ska inte innebära att kommunerna förbundit sig att delta i den slutliga upphandlingen.
Detta måste man få ta ställning till i ett senare skede, när förutsättningarna för och detaljerna i den kommande
upphandlingen diskuterats och klarlagts. Därför ska det finnas en bortre tidpunkt, eller en exit-möjlighet, då man
slutligen förbinder sig till att vara med under hela den resterande processen, upphandlings- och genomförandefasen.”
Svar från RK: RK har infört en paragraf i avtalen som ger kommunerna ensidig rätt att säga upp
avtalet. Paragrafen reglerar även villkoren för detta.
2.3.2 ”Den fortsatta processen ska ske i ett gemensamt forum, inte i två parallella spår. Det beredande arbetet
bör ske i tjänstemannagruppen, som har att arbeta fram förslag och underlag. Vid jämna tillfällen och vid behov
kallas politikerna in och involveras för avstämningar av principiella frågor under vägen. Detta ska ske i samma
gruppering så att tjänstemannagruppen får ta del av politikernas synpunkter och vice versa. Således en gemensam
grupp, och inte två parallella spår.”
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Svar från RK: RKs bedömning är att det föreslagna arbetssättet för beredning och samverkan
som presenterades vid kommunalt forum är det mest effektiva och det som är att föredra om RK
ska värna samtliga uppdragsgivares resurser som behöver läggas på upphandlingen. Kommunerna
kan välja att ingå avtal för enbart skolskjuts eller enbart färdtjänst och riksfärdtjänst eller båda
områdena. Det finns många strategiskt viktiga frågor som är unika för respektive område och
som hanteras av olika funktioner/förvaltningar och politiska nämnder inom kommunerna.
2.3.3 ”Transparens i hela processen för samtliga deltagande kommuner.”
Svar från RK: RK delar denna uppfattning och bedömer att innehållet i avtalen och processen för
samverkan säkerställer detta.
2.3.4 ”Alla lärdomar som dragits under innevarande period ska beaktas och hanteras inför upphandling.”
Svar från RK: RK delar denna uppfattning.
2.3.5 ”Avtalet ska inte lämna utrymme för godtyckliga tolkningar utan vara heltäckande för alla tänkbara
uppkommande situationer.”
Svar från RK: RK delar denna uppfattning.
2.4 Synpunkter från Tingsryds kommun
2.4.1” Kostnaderna för upphandlingen är skatteväxlad 2015.”
Svar från RK: Uppdragen som ingår i de aktuella avtalen ingår inte i skatteväxlingen Se bilaga
beslut DNR 13/0306-26. I beslutsunderlaget ”Region Kronoberg 2015 – underlag för
verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet Södra Småland till Region Kronberg
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet Södra Småland” framgår
det i punkt 6.1, 6.2 och 6.3 att uppdragen som ingår i de aktuella avtalen förslås överföras genom
avtal.
2.4.2 I avtalet skall framgå att kontakt kan ske mellan entreprenörer och kommunen då
det inte rör avtalstolkningar.
Svar från RK: Ja, direktkontakt mellan kommunen och trafikföretagen är möjlig. RK är dock
avtalsparten och därför ansvarig.
2.4.3 ”Avtalet kan tecknas individuellt för respektive kommun.”
Svar från RK: Avtal tecknas individuellt mellan RK och respektive kommun.
2.4.4 ”Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar få vetskap om Tingsryds kommun enba1t
kan vara med i upphandlingen och välja att administrera skolskjutsdelen själva.”
Svar från RK: Avtal kan endast ingås för både upphandling och samordning av resor av avseende
skolskjutstrafik.
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2.5 Synpunkter från Älmhults kommun
2.5.1 ”De synpunkter vi vill framföra handlar om att vi vill säkerställa att det i processen kommer att vara
möjligt att ha kommunala villkor vad gäller nivån på servicen som erbjuds. Inte minst vid upphandling av
färdtjänst är det varit viktigt att behålla nuvarande servicenivå. Ett exempel har tidigare varit att inom färdtjänst
har Älmhult erbjudit service hela vägen in i hemmet, vilket inte gällt inom den gemensamma upphandlingen.”
Svar från RK: För område skolskjuts finns det utrymme för vissa ”unika kommunala villkor”.
När det gäller område färdtjänst och riksfärdtjänst behöver samtliga uppdragsgivare hitta en
samsyn för villkor både i upphandlingen och för regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst. När
kommunen ingår avtal med RK överlåter kommunen beslutanderätten till RK. Samtliga för
upphandlingen strategiskt viktiga frågor kommer under upphandlingsprocessen att beredas i de
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna. När det gäller regelverket är
det reglerat i avtalet att samråd ska ske i samverkansgrupperna inför revidering av regelverket
innan beslut om det gemensamma regelverket tas av RK i regionfullmäktige.
När det gäller nuvarande servicenivå i regelverk för färdtjänst vill RK påtala att rätt till
förarassistan är reglerat i punkt 14 i regelverket. Här anges följande:
”Föraren hjälper alltid resenären in och ut ur fordonet, in/ut genom fastighetens
ytterdörr samt hjälper till med förskrivna hjälpmedel.
För resenärer som har behov av ytterligare hjälp kan förarassistans bokas. Med
förarassistans menas, hämtas och lämnas vid bostadsdörren samt hjälp med
bärkassar och väskor till och från bostadsdörren. Behov av förarassistans ska uppges
vid bokningstillfället.
Om ledsagare medföljer på resan förväntas ledsagaren utföra ovan angivna assistans.”
Det förefaller således föreligga någon form av missuppfattning från Älmhults kommuns sida om
vilken servicenivå som ingår i dagens gemensamma regelverk. Om Älmhults kommun önskar ta
del av nuvarande regelverk i sin helhet finns de tillgängliga på Länstrafiken Kronbergs hemsida
www.lanstrafikenkron.se/fardtjanst under menyn ”Nytt regelverk den 1 juni 2017”.
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Mellan uppdragsgivaren ● kommun (”Kommunen”), och uppdragstagaren Region Kronoberg
(”RK”), genom Länstrafiken Kronoberg träffas följande avtal om villkor för uppdrag att
upphandla och samordna resor avseende skolskjutstrafik (”Avtalet”).

1 Bakgrund och syfte
Kommunen ansvarar enligt Skollagen (2010:800) för att tillhandahålla skolskjuts för barn i
grundskolan. Det står Kommunen fritt att arrangera skolskjutsen på ett för Kommunen lämpligt
sätt. Kommunen har därför valt att delta i RK:s gemensamma upphandling samt samordning av
resor avseende:
- Delområde Skolskjutstrafik: I delområde Skolskjutstrafik ingår upphandling och samordning av
skolskjutstrafik samt valbara trafikslag enligt punkt 6 nedan. Tjänsterna för samordning av resor
inom delområde Skolskjutstrafik utförs av Länstrafiken Kronoberg, som är en förvaltning inom
RK.
- Delområde Serviceresor: I delområde Serviceresor ingår upphandling och samordning av resor
avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt valbara trafikslag.
Delområdena Skolskjutstrafik och Serviceresor ska ingå i samma upphandling av trafik som ska
börja genomföras under 2025. Upphandlingen ska resultera i att RK ingår trafikeringsavtal med de
upphandlade trafikföretagen (”Trafikeringsavtal”). Villkor för genomförandet av upphandlingen
och samordning av resor avseende delområde Serviceresor framgår av separat avtal. I detta Avtal
regleras endast villkoren för upphandlingen och samordning av resor avseende delområde
Skolskjutstrafik.
Syftet med detta Avtal är att:
i)
ii)
iii)

Reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för att upprätta en samverkan mellan
Kommunen och RK gällande skolskjutstrafik;
reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och RK avseende skolskjutstrafik;
samt
reglera villkoren för kommande upphandling avseende delområde Skolskjutstrafik.

2 Samverkan
2.1 Om samverkan mellan Kommunen och RK
Under den period då den gemensamma upphandlingen genomförs sker samverkan mellan
Kommunen och RK i samverkansgrupper bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en
politisk styrgrupp. I den beredande tjänstemannagruppen sker samverkan mellan Kommunen och
RK även under hela avtalsperioden för Trafikeringsavtalen.
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2.2 Den beredande tjänstemannagruppens uppdrag
Under upphandlingen bereder den beredande tjänstemannagruppen frågor till den politiska
styrgruppen. Samverkan kring Trafikeringsavtalen sker sedan fortlöpande i den beredande
tjänstemannagruppen under hela avtalsperioden. Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en
ersättare per deltagande nämnd/förvaltning till den beredande tjänstemannagruppen, i enlighet
med vad som följer av Bilaga 1. RK utser valfritt antal ledamöter. I den beredande
tjänstemannagruppen ingår även ledamöter som utses av övriga kommuner som deltar i
upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik.
2.3 Den politiska styrgruppens uppdrag
Under upphandlingen ansvarar den politiska styrgruppen för att ta ställning till strategiskt viktiga
frågeställningar och kravställningar och enas om förslag till beslut för fastställande i RK:s
trafiknämnd (”TN”). Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare per deltagande
nämnd/förvaltning till den politiska styrgruppen, i enlighet med vad som följer av Bilaga 2. I den
politiska styrgruppen ingår även TN:s presidium och ledamöter som utses av övriga kommuner
som deltar i upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. TN:s ordförande är ordförande
för den politiska styrgruppen.
2.4 Kommunens ansvar för samverkan
Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till beredande
tjänstemannagrupp och politisk styrgrupp i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1 samt Bilaga
2. Kommunen ansvarar för att ledamöter eller ersättare deltar i samtliga samverkansmöten som
RK kallar till.
Kommunen ansvarar även för att utse en kontaktperson för skolskjuts, som ska ha det
övergripande ansvaret för Kommunens kontakt med RK avseende frågor hänförliga till skolskjuts
under trafikeringsavtalsperioden. För det fall kontaktpersonen byts ut under avtalsperioden
ansvarar Kommunen för att till RK anmäla en ny kontaktperson för skolskjutsfrågor. Ansvarig på
Kommunen för att till RK meddela kontaktperson är förvaltningschef för
grundskoleverksamheten.
2.5 RK:s ansvar för samverkan
RK ansvarar för att bereda frågor och för att sammankalla till samverkansmöten i respektive
samverkansgrupp. RK ansvarar för att samverkan sker i enlighet med detta Avtal. RK ansvarar
även för att protokollföra möten och delge protokollet till Kommunen samt till övriga deltagande
kommuner.

3

Upphandling av transporttjänster

3.1 Kommunens ansvar
3.1.1 Ansvar för kostnader

Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för upphandlingen i enlighet med vad som
framgår av punkt 5 nedan.
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3.1.2 Tillvarata Kommunens specifika intressen

Kommunen ansvarar för att tillvarata Kommunens specifika intressen under upphandlingsarbetet.
Vid beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar ska Kommunen genomföra
eventuella nödvändiga interna utredningar (utöver de utredningar RK ansvarar för på
uppdragsövergripande nivå) inom Kommunen inför ställningstagande i den politiska styrgruppen.
3.1.3 Ansvar för underlag mm

Kommunen ansvarar för att ta fram underlag som krävs för genomförandet av upphandlingen
avseende delområde Skolskjutstrafik, så som exempelvis skolförteckning, elevunderlag (både
aktuellt och prognos), läsårstider och fordonsbehov.
3.2 RK:s ansvar
3.2.1 Beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar

RK ansvarar för att identifiera, utreda och presentera beslutsunderlag för strategiskt viktiga frågor
och kravställningar på en uppdragsövergripande nivå. Det kan exempelvis handla om avtalstid,
ersättningsmodell, garantivolymer, paketering av trafik, miljökrav, drivmedelskrav, fordonskrav,
krav på förare/utförande av uppdraget, krav på arbetsvillkor och liknande.
3.2.2 Upprättande av upphandlingsdokument

RK ansvarar för att upprätta och besluta om detaljerat innehåll i upphandlingsdokument i enlighet
med de beslut som har beretts i den politiska styrgruppen och fastställts av TN. RK ansvarar även
för att upphandlingsdokumenten kvalitetssäkras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv av den
upphandlingsjurist som RK ska upphandla för att bistå med juridisk rådgivning i upphandlingen.
3.2.3 Juridisk rådgivning

RK ansvarar för att upphandla juridisk rådgivning inför genomförandet av upphandlingen.
3.2.4 Upphandlingsprocessen

RK ansvarar för hela upphandlingsprocessen från annonsering till avtalstecknande och för att
genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, så som annonsering, kvalificering av anbudsgivare,
publicering av upphandlingsdokument, besvarande av frågor under anbudstiden, utvärdering av
anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.
RK ansvarar för att tillvarata Kommunens intressen under upphandlingen men även för att beakta
helheten och samtliga deltagande kommuners intressen.

4 Uppdrag under Trafikeringsavtalsperioden
4.1 Kommunens ansvar
4.1.1 Ansvar för kostnader
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Kommunen ansvarar för sin andel av kostnader i enlighet med punkt 5 nedan.
4.1.2 Kommunens ansvar gentemot skola/föräldrar/elever

Kommunen ansvarar för att:
- Ha kontakt med skolan och dess personal angående skolskjutstrafiken;
- ha kontakt med föräldrar och elever angående skolskjutstrafiken;
- pröva ansökningar och bevilja skolskjuts för elever;
- bestämma vilken hållplats en elev ska åka till/från; och
- begränsa antalet elever per rutt till antalet godkända platser i fordonet som ska köra rutten.
4.1.3 Kommunens ansvar gentemot RK

Kommunen ansvarar för att:
- Beställa skolskjutstrafiken genom RK;
- alltid ha en namngiven kontaktperson till RK avseende skolskjutstrafiken;
- meddela RK i god tid när fordonsförändringar ska göras;
- i god tid meddela RK om större förändringar inom verksamheten som påverkar
skolskjutstrafiken;
- följa de storlovstider som RK använder i sin linjetrafik för att undvika ökade kostnader för
skolskjutstrafiken;
- ge ruttlistor med innehåll enligt RK:s specifikation till RK;
- ge ruttlistor till RK inför höstterminen senast 31 maj varje kalenderår;
- inför och under termin ha minst 1 veckas framförhållning vid justering av ruttlistor;
- ta fram ordningsregler för eleverna utanför skolfordonen; och
- kontrollera underlag och fakturor från RK och snarast påtala eventuella felaktigheter.
4.1.4 Kommunens ansvar internt

Det är Kommunens ansvar att:
- Bestämma placering av hållplats för abonnerad skolskjuts;
- i god tid bestämma skolornas start- och sluttider; och
- hantera elev- och ruttlistor i därtill avsett program.
4.2 RK:s ansvar
4.2.1

RK:s ansvar gentemot trafikföretagen

RK ansvarar för att:
- Ha kontakt med trafikföretagen och dess personal angående skolskjutstrafiken;
- följa upp trafikföretagens efterlevnad av Trafikeringsavtalet under hela avtalsperioden;
- hantera utbetalningar till trafikföretagen;
- fatta eventuella beslut angående viten;
- göra vitesavdrag till trafikföretagen;
- skicka ut rutter och trafikföretagens register från skolskjutsplaneringsverktyget; och
- genomföra en produktionsberäkning inför varje läsår.
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4.2.2 RK:s ansvar gentemot Kommunen

RK ansvarar för att:
- till Kommunen specificera hur ruttlistorna ska utformas;
- fördela trafikeringsuppdraget åt/bland trafikföretagen;
- skicka ut ruttlistor till trafikföretagen;
- fakturera Kommunen;
- utbetala ersättning till Kommunen för de vitesavdrag som gjorts under den aktuella månaden;
- terminsvis ge Kommunen en redovisning av utdömda viten;
- ha det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten;
- alltid ha en namngiven kontaktperson till Kommunen avseende skolskjutstrafiken;
- genomföra en produktionsberäkning inför varje läsår;
- innan Trafikeringsavtalet träder i kraft meddela Kommunen om de storlovstider som RK
kommer att använda i sin linjetrafik under Trafikeringsavtalets löptid;
- erbjuda säkerhetsutbildning enligt separat villkorsbilaga, se Bilaga 3;
- ta fram ordningsregler ombord på fordonen som genomför skolskjutstrafik; samt
- erbjuda tjänsten ”Bokabuss” enligt separat villkorsbilaga, se Bilaga 4.
4.2.3 RK:s ansvar internt

Det är RK:s ansvar att:
- Bestämma placering av hållplats i linjetrafiken;
- vara huvudansvarig för ett skolskjutsplaneringsverktyg som Kommunen kan ansluta sig till;
samt
- hantera fordons-, kostnads-, period- och trafikföretagsregistren i skolskjutsplaneringsverktyget.
4.3 Personuppgiftsansvar
Kommunen och RK åtar sig att reglera personuppgiftsansvaret avseende de personuppgifter som
kommer att behandlas i samband med upphandling och anordnande av skolskjutstrafiken i enlighet
med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.
4.4 Ansvarsfördelning avseende krav på ersättning
För det fall att krav på ersättning riktas mot någon part för skada som har drabbat den andra parten
eller tredje man till följd av detta Avtal, av Trafikeringsavtal eller genomförandet av den
gemensamma upphandlingen ska den part som ansvarar för skadans eller kravets uppkomst ansvara
för att ersätta den skadelidande. Part som inte ansvarar för skadan ska hållas skadeslös från samtliga
krav på ersättning med anledning av skadan eller kravet. För det fall att myndighetskrav riktas mot
någon part till följd av en del av Avtalet eller den gemensamma upphandlingen som den andra
partens ansvarar för så ska den ansvariga parten ersätta den part som fått myndighetskravet riktat
mot sig. För tydlighets skull innebär det att för det fall den part som inte ansvarar för skadan eller
kravet drabbas av någon kostnad till följd av skadan ska den part som ansvarar för skadan ersätta
dessa kostnader. Exempelvis ska RK stå för kostnaderna för det fall att RK under upphandlingen
inte följer upphandlingsrättslig lagstiftning och detta leder till skadestånd, upphandlingsskadeavgift
eller rättegångskostnader. För det fall att Kommunen orsakar kostnader genom exempelvis felaktig
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hantering av personuppgifter eller genom att underlåta att informera RK om en omständighet, och
detta leder till att till exempel en brukare av trafiken eller tillsynsmyndighet framför krav, så ska
Kommunen stå för kostnaderna.

5 Ekonomi/Kostnadsfördelning
5.1 Kostnader under upphandlingen
5.1.1 Kostnader för utförandet av upphandlingen

Med begreppet ”kostnader för utförande av upphandlingen” menas kostnader för tjänstemannatid
och kostnader för juridisk rådgivning.
5.1.1.1 Kostnader för tjänstemannatid

Med begreppet ”kostnader för tjänstemannatid” menas kostnader för den tid som RK:s tjänstemän
som ansvarar för och utför arbetet med genomförande av upphandlingen lägger ned på
upphandlingen. Den totala summan för tjänstemannatid som avser delområde Skolskjutstrafik är
750 000 kr.
5.1.1.2 Kostnader för juridisk rådgivning

Med begreppet ”kostnader för juridisk rådgivning” menas kostnader för den upphandlingsjurist
som RK ansvarar för att upphandla för juridisk rådgivning avseende upphandlingen inklusive
eventuell överprövning.
5.1.2 Fördelning av kostnader
5.1.2.1 Fördelning av kostnader för tjänstemannatid

Kostnader för tjänstemannatid och juridisk rådgivning avseende upphandlingen och delområde
Skolskjutstrafik fördelas på uppdragsgivarna enligt följande fördelningsmodell:
-25% av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare.
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare inom respektive
kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning under hela
avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
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enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.1.2.2 Fördelning av kostnader för juridisk rådgivning

Kostnader för juridisk rådgivning för upphandlingen fördelas jämnt mellan delområde
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Delområde Skolskjutstrafiks andel av kostnaden
fördelas därefter enligt samma fördelningsmodell som anges i punkt 5.1.2.1 ovan.
5.1.2.3 Fakturering av kostnader

Kostnad för tjänstemannatid periodiseras jämnt för hela upphandlingsperioden oktober 2021 t o
m juni 2023. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel
av kostnaderna för tjänstemannatid.
Kostnader för juridisk rådgivning faktureras utifrån faktiska kostnader. RK fakturerar halvårsvis (i
juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel av kostnaderna för juridisk rådgivning.
5.2 Kostnader under Trafikeringsavtalen
5.2.1 Kostnader för utförandet av trafikuppdraget
5.2.1.1 Trafikkostnader

Med begreppet ”trafikkostnader” menas samtliga ersättningar som utbetalas till trafikföretagen i
enlighet med Trafikeringsavtalen.
5.2.1.2 Kostnader för administration

Med begreppet ”kostnader för administration” menas RK:s kostnader under
Trafikeringsavtalsperioden för personal och programvaror. Dessa kostnader fördelas enligt punkt
5.2.2 och faktureras enligt punkt 5.2.3. Den sammanlagda årliga administrativa kostnaden under
Trafikeringsavtalsperioden är 1 550 000 kr, förutsatt att samtliga länets åtta kommuner deltar i
denna upphandling. Om någon eller några kommuner inte deltar i denna upphandling minskas
denna kostnad med 5 % per kommun som inte deltar, förutom om det gäller Växjö kommun, då
kostnaden minskas med 25 %.
Kostnaden indexregleras inför varje läsår, det vill säga årligen i augusti, med Labour cost index för
tjänstemän (preliminärt), privat sektor (LCI tjm), 2008M01=100 efter näringsgren SNI 2007 och
månad, kolumn B-S samtliga näringsgrenar.
Basindex kvartal 4 2020 är 144,2.
Kostnaden första läsåret 2025/2026 innebär att baspriset indexregleras genom att basindex kvartal
4 2020 (144,2) jämförs med index för kvartal 4 2024.
Kostnaden andra läsåret 2026/2027 innebär att baspriset indexregleras genom att basindex kvartal
4 2020 (144,2) jämförs med index för kvartal 4 2025. Indexering ska sedan ske på detta sätt årligen
under hela avtalsperioden.
5.2.1.3 Kostnader för juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen

Med kostnader för juridisk rådgivning menas de kostnader som under Trafikeringsavtalsperioden
uppkommer vid behov av juridisk rådgivning gällande Trafikeringsavtalen avseende tolkningar av
Trafikeringsavtalen, avtalsbrott, krav från trafikföretag samt tredje parter och tvister med
trafikföretag.
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RK anlitar upphandlad jurist för den juridiska rådgivningen. Fördelning av kostnaderna sker enligt
punkt 5.2.2 och fakturering sker enligt punkt 5.2.3. Önskar enskild eller enskilda kommuner att RK
driver en process, står denna eller dessa kommuner själva för kostnaden för den juridiska
rådgivningen. RK kommer i sådana fall att fakturera Kommunen för samtliga kostnader hänförliga
till den juridiska rådgivningen som uppstått till följd av processen.
5.2.2 Fördelning av kostnader
5.2.2.1 Fördelning av trafikkostnader

Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaden som avser de transporter som
uppdragsgivaren har betalningsansvar för.
5.2.2.2 Fördelning av kostnader för administration och juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen

Kostnader för administration och juridisk rådgivning under Trafikeringsavtalsperioden avseende
Trafikeringsavtalen och delområde Skolskjutstrafik fördelas på uppdragsgivarna enligt följande
fördelningsmodell.
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare.
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. Invånarantalet
den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.2.3 Fakturering av kostnader
5.2.3.1 Fakturering av trafikkostnader

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens trafikkostnader. Innan slutlig
trafikproduktion är fastställd för respektive läsår sker à conto-fakturering. En delreglering görs efter
höstterminens slut. Slutreglering av Kommunens trafikkostnader sker efter varje läsår, det vill säga
årligen i juni.
5.2.3.2 Fakturering av kostnader för administration

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av kostnader för administration och
juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen med trafikföretagen.
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5.2.4 Årlig uppföljning

RK ansvarar för att en gång per år erbjuda ansvarig nämnd i Kommunen genomgång av årlig
uppföljning av uppdraget vid ordinarie nämndssammanträde.

6 Övriga valbara trafikslag
Utöver skolskjuts kan Kommunen välja att inkludera följande trafikslag i detta Avtal:
- Fritidsskjuts
- Arbetsresor daglig verksamhet
- Mattransporter
Val att inkludera ett eller flera av dessa trafikslag görs i Bilaga 5. I Bilaga 5 finns även en
beskrivning av respektive trafikslag. Kommunens val avseende övriga valbara trafikslag kommer
inte att påverka Kommunens ansvar eller andel av de kostnader som framgår av detta Avtal.

7 Bokabuss – tjänst för bokning av tillfälliga transporter under
skoldagen
Som en del av detta Avtal erbjuder RK tjänsten ”Bokabuss” för offertförfrågan och bokning av
tillfälliga transporter under skoldagen. Med tillfälliga transporter under skoldagen menas
transporter som skolorna beställer till elevernas aktiviteter under skoldagen. Det kan till exempel
vara transporter till språk, hemkunskap, idrott, musik, teaterföreställningar, simhallar, friluftsdagar
och liknande aktiviteter. Dessa tillfälliga transporter under skoldagen ingår inte i den gemensamma
upphandlingen utan varje enskild resa direktupphandlas. Villkor för tjänsten framgår av Bilaga 4.

8 Avtalstid
8.1 Ikraftträdande och upphörande
Detta Avtal gäller från dagen för båda parters undertecknande och löper fram till dess att
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag för utförande av trafikuppdrag rörande
Skolskjutstrafik och Serviceresor upphör att gälla. Det innebär, för tydlighets skull, att Avtalet och
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag ska ha samma upphörandetidpunkt.
8.2 Kommunens möjlighet till uppsägning
Kommunen har fram till och med 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp detta Avtal och därmed
välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. En
sådan uppsägning ska ske skriftligen och vara RK tillhanda senast 31 maj 2022. För det fall
Kommunen väljer att säga upp Avtalet i förtid och inte delta i den fortsatta gemensamma
upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik ska Kommunen ersätta RK för de kostnader
som uppstått till följd av Kommunens deltagande i den gemensamma upphandlingen fram till och
med upphörandedagen. Ersättningen ska beräknas utifrån Kommunens andel av de upplupna
kostnaderna för upphandlingen enligt den modell som följer av punkt 5.1 ovan.
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Av detta Avtal har två likalydande exemplar upprättats och undertecknats varav vardera parten
erhåller sitt exemplar.
För ● kommun

den

/

-------------------------------------------------------För och Efternamn
Kommunstyrelsens ordförande

För Region Kronoberg

Växjö den

---------------------------------------------------För och Efternamn
Kommunchef

/

-------------------------------------------------------Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

---------------------------------------------------Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1 Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp
Bilaga 2 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Bilaga 3 Säkerhetsutbildning
Bilaga 4 Villkor för tjänsten Bokabuss
Bilaga 5 Val av valbara trafikslag
Bilaga 6 Regionstyrelsens beslut avseende godkännande av innehåll i detta Avtal
Bilaga 7.1 Kommunfullmäktiges beslut att ingå detta Avtal
Bilaga 7.2 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av ordinarie ledamot och ersättare till
politisk styrgrupp
Bilaga 7.3 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av valbara trafikslag.
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REGION KRONOBERG

Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp
Kommunen har valt följande representanter till den beredande tjänstemannagruppen.

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande
tjänstemannagruppen under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av
kommunchefen alternativt den förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till.
Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp från ytterligare deltagande förvaltningar
Om Kommunen har valt att inkludera valbara trafikslag i Avtalet och dessa valbara trafikslag
omfattar flera förvaltningar så har Kommunen rätt att välja ytterligare en ordinarie ledamot och en
ersättare per deltagande förvaltning. Val av dessa representanter till den beredande
tjänstemannagruppen görs i sådant fall nedan.

Deltagande nämnd:
Val av ordinarie ledamot
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:
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Deltagande nämnd:
Val av ordinarie ledamot
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande
tjänstemannagruppen även avseende de tillkommande representanterna från övriga nämnder under
Avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunchefen alternativt den
förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter meddelas till RK:s
sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen under
Avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunfullmäktige alternativt
den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter
meddelas till RK:s sammankallande för den politiska styrgruppen.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
från ytterligare deltagande nämnder
Om Kommunen har valt att inkludera valbara trafikslag i Avtalet och dessa omfattar flera nämnder
så har Kommunen rätt att välja ytterligare en ordinarie ledamot och en ersättare per deltagande
nämnd. Val av dessa representanter till den politiska styrgruppen görs i sådant fall nedan.

Deltagande nämnd:
Val av ordinarie ledamot
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:
E-post:
Mobiltelefon:
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Deltagande nämnd:
Val av ordinarie ledamot
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:
E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen även
avseende tillkommande nämnder under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska
fattas av kommunfullmäktige alternativt den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige
delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den politiska
styrgruppen.
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1 Villkor för säkerhetsutbildning
Som del av Avtalet erbjuder RK Kommunen möjlighet att få säkerhetsinformation på skolorna.
Säkerhetsinformation ges genom säkerhetsutbildning och innebär att RK:s personal kommer ut till
Kommunens skolor och informerar eleverna om trafiksäkerhet, skolskjuts, gällande regelverk för
skolskjuts och liknande. Denna information planeras att kompletteras med säkerhetsinformation
som ska tillhandahållas av trafikföretagen som utför skolskjutstrafik, genom att det i Trafikavtalen
skrivs in krav på att trafikföretagen ska tillhandahålla säkerhetsinformation inför varje termins- eller
läsårsstart.

2 Beställning av säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildningen kan komma att ske med olika intervall. Det är Kommunen som beställer
säkerhetsutbildningen av RK. Kommunen och RK bestämmer sedan gemensamt exakta dagar och
tider för när säkerhetsutbildningen ska hållas. RK:s personalresurser för genomförande av
säkerhetsutbildning är begränsade. Alla kommuner kommer således inte kunna ha
säkerhetsutbildning samma termin. Kommunen bör därför i god tid boka in säkerhetsutbildningar.
Om RK är uppbokade en termin då Kommunen önskar säkerhetsutbildning ska RK hänvisa till
närmast möjliga termin för när säkerhetsutbildning kan hållas.

3 Genomförande av säkerhetsutbildning
Utbildning för eleverna planeras att ske enligt följande: RK:s personal ska åka ut till skolor runt om
i Kronoberg för att genomföra säkerhetsutbildningen om hur elever åker buss på ett säkert sätt till
och från skolan. Informationen till eleverna berör säkerhet i samband med skolskjutstrafik och är
uppdelad i tre steg: 1) före resan 2) under resan och 3) efter resan. Resultatet av
säkerhetsutbildningen ska vara att eleverna får information om hur de ska agera på ett säkert sätt
när de använder sig av skolskjutstrafik.

4 Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för att tillhandahålla lokal där säkerhetsutbildningen kan hållas, att vuxen
personal från skolan finns på plats under hela tiden då säkerhetsutbildningen genomförs och att
eleverna informerats om RK:s besök i förväg.

5 Kostnad och fakturering
RK fakturerar Kommunen 2 000 kr per hel arbetsdag (>=4 timmar) eller 1 500 kr per halv
arbetsdag (<4 timmar) då personal från RK är på plats i skolorna för genomförande av beställd
säkerhetsutbildning. Kostnaden indexregleras enligt samma index och princip som finns beskrivet
i punkt 5.2.1.2 i Avtalet.
Faktureringen görs utan påslag för administrativa kostnader eller fakturaavgifter.
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REGION KRONOBERG

1 Villkor för tjänsten Bokabuss
Som en del av Avtalet tillhandahåller RK en webbaserad lösning (nedan kallad ”Bokabuss”) där
Kommunen kan beställa tillfälliga transporter under skoldagen, vilket följer av punkt 7 i Avtalet.
Kommunen väljer själv om man vill använda Bokabuss och/eller göra sina beställningar på annat
sätt.

2 Tillfälliga transporter som ingår i tjänsten Bokabuss
Bokabuss får endast användas för tillfälliga transporter som görs av grundskolans elever och
personal tillsammans. De tillfälliga transporterna ska ske under skoldagen. Andra typer av tillfälliga
transporter - exempelvis klassresor med övernattning, personalresor, resor för förskoleelever
och/eller gymnasieelever - omfattas inte. För sådana tillfälliga transporter som inte omfattas av
tjänsten Bokabuss hänvisas Kommunen till att genomföra beställningar på annat sätt.

3 Villkor för användarkonto
RK är administratör av Bokabuss. Kommunen får tillgång till systemet genom att ansöka om
inloggningsmöjligheter och rättigheter hos RK samt anmäla e-postadress, namn, skola och
telefonnummer till den kontaktperson på varje skola inom Kommunen som ska nyttja tjänsten
Bokabuss eller den gemensamma administratör som ansvarar för bokningar via Bokabuss. RK
instruerar vid behov användarna i systemet.

4 Villkor för offertförfrågan, bokning och avbokning
När Kommunen lagt in en beställning i Bokabuss gör RK ett offertförfarande där Kommunen
erbjuds bästa möjliga offert. Kommunen svarar sedan ja eller nej till denna offert. Varje resa ska
direktupphandlas. Utvärdering sker på inkomna anbud och tilldelning sker till det trafikföretag som
erbjudit lägst pris. Erhålls ingen offert från någon det trafikföretag ska RK skyndsamt meddela
Kommunen om detta.
En bokning ska alltid göras med minst fem arbetsdagar mellan beställningsdag och resdag.
Avbokningar ska göras med minst två arbetsdagar mellan avbokningsdag och resdag. Avbokningar
som görs i tid enligt ovan bestämmelse, krediteras Kommunen i sin helhet. Avbokningar som inte
görs i tid enligt ovan, debiteras Kommunen i sin helhet.

5 Fakturering
RK fakturerar Kommunen löpande för de resor Kommunen beställt. Faktureringen görs enligt vid
varje enskilt tillfälle offererade priser, utan påslag för administrativa kostnader eller fakturaavgifter.
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Bokabuss innebär att Kommunens skolor, utan några extra avgifter, får möjlighet att enkelt beställa
tillfälliga transporter för grundskoleelever och personal. Tjänsten innebär även att Kommunen får
en tydlig överblick över bokade och genomförda tillfälliga transporter.
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Val av valbara trafikslag
Kommunen väljer att inkludera följande valbara trafikslag i Avtalet:

Fritidsskjuts
Persontransporter till/från fritids. Transporterna ligger utanför ordinarie skoltid och kan utföras
både skoldagar och lovdagar.

Arbetsresor daglig verksamhet
Persontransporter till/från daglig verksamhet. Transporterna utförs under hela kalenderåret.

Mattransporter
Mattransporter till skolor, förskolor och äldreboende. Transporterna kan utföras när fordonen
inte utför persontransporter.

Om Kommunen har valt att inte inkludera något av ovanstående valbara trafikslag i Avtalet,
bekräfta nedan att

Kommunen väljer att inte inkludera några av ovanstående valbara
trafikslag i Avtalet.
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Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – tillkommande kommun
Mellan uppdragsgivaren ● kommun (”Kommunen”) och uppdragstagaren Region Kronoberg
(”RK”) träffas följande avtal (”Avtalet”) med anledning av Kommunens beslut att överlåta sitt
ansvar för anordnandet av färdtjänst och riksfärdtjänst, det vill säga sina uppgifter enligt Lag
(1997:736) om färdtjänst (”lag om färdtjänst”) och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst (”lag om
riksfärdtjänst”), till RK.

1. Bakgrund
Enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst får Kommunen, efter överenskommelse med
regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter för
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst som följer av samma lagar, till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet.
Regionförbundets styrelse beslutade 2008 att kommuner inom RK ska beredas möjlighet att lämna
över myndighetsutövningen och ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundets verksamhet har därefter övertagits av RK, som är
regional kollektivtrafikmyndighet. Kommunen och RK är nu överens om att Kommunen ska
överlåta sina uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst i enlighet med villkoren i
detta Avtal.
RK ska genomföra en gemensam upphandling avseende trafikeringsuppdrag inom delområde
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor, där färdtjänst och riksfärdtjänst ingår. Upphandlingen
ska resultera i att RK ingår trafikeringsavtal med de upphandlade trafikföretagen,
(”Trafikeringsavtal”). Villkor för ansvar för upphandlingen avseende delområde Serviceresor
framgår av Bilaga 1 till detta Avtal.
Syftet med detta Avtal är att:
i)

Överföra Kommunens uppgifter för anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst,
inklusive myndighetsutövning, till RK;

ii)

reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för att upprätta en samverkan mellan
Kommunen och RK gällande anordnandet av färdtjänst och riksfärdtjänst;

iii)

reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för överlämnandet av ansvar för
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst;

iv)

reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och RK avseende anordnandet av
färdtjänst och riksfärdtjänst; samt

v)

reglera villkoren för kommande upphandling avseende delområde Serviceresor.

Det noteras att en välfungerande färdtjänst samt riksfärdtjänst för Kommunens invånare är en
gemensam angelägenhet för Kommunen och RK. Båda parter åtar sig att verka för en långsiktig
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utveckling för färdtjänst och riksfärdtjänst genom att föra en kontinuerlig dialog avseende
anordnandet av färdtjänst samt riksfärdtjänst.

2. Överlåtelse av huvudmannaskap
Kommunen överlåter härmed, i enlighet med 4 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst,
sina uppgifter enligt lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst till RK. RK övertar därför, i
enlighet med 5 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst, Kommunens ansvar för
anordnandet av färdtjänst samt riksfärdtjänst.
Överlåtelsen av huvudmannaskapet innebär att myndighetsutövningen avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst överlåts från Kommunen till RK. RK ska, från och med den dag då
myndighetsutövningen ska överlämnas till RK enligt vad som framgår av punkt 6 nedan, vara
tillståndsgivare avseende färdtjänst och riksfärdtjänst och ansvara för samtlig handläggning och
prövning av ansökningar avseende färdtjänst och riksfärdtjänst rörande Kommunens invånare.
Villkor för fördelning av kostnader i samband med övertagandet av tillståndsgivning följer av
Bilaga 2.

3. Samverkan
3.1 Om samverkan mellan Kommunen och RK
Samverkan mellan de kommuner som överlåtit sitt ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst och RK
avseende överlåtandet av ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst sker i samverkansgrupper
bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp. Varje deltagande
kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare till respektive samverkansgrupp.
3.2 Den beredande tjänstemannagruppens uppdrag
Den beredande tjänstemannagruppen ansvarar för att bereda frågor till den politiska styrgruppen,
både under upphandlingen av trafikeringsuppdraget och sedan under hela avtalsperioden. Även
annan samverkan kring Avtalet sker fortlöpande i den beredande tjänstemannagruppen under hela
avtalsperioden. Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till den beredande
tjänstemannagruppen, i enlighet med vad som följer av Bilaga 3. Övriga ledamöter ska tillsättas av
RK samt övriga deltagande kommuner.
3.3 Den politiska styrgruppens uppdrag
Under den kommande upphandlingen av trafikeringsuppdraget avseende bland annat utförande av
färdtjänst och riksfärdtjänst ansvarar den politiska styrgruppen för att ta ställning till strategiskt
viktiga frågeställningar och kravställningar och rekommendera förslag till beslut för fastställande i
RK:s trafiknämnd (”TN”).
Under avtalsperioden ska samråd ske i den politiska styrgruppen inför fastställande i RK:s politiska
instanser avseende följande frågor:
- Årlig budget för tillståndsgivningen och förutsättningar för tillståndsgivning;
- årlig budget för driften av Serviceresors beställningscentral (”BC”) och förutsättningar för BC;
samt
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- revidering av taxor samt regelverk för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.
Den politiska styrgruppen ska årligen följa upp resultatet för tillståndsgivningen och driften av BC.
Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till den politiska styrgruppen, i enlighet
med vad som följer av Bilaga 4. Övriga ledamöter ska tillsättas av RK och av motsvarande
ledamöter från övriga deltagande kommuner. TN:s ordförande är ordförande för den politiska
styrgruppen.
3.4 Kommunens ansvar för samverkan
Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till beredande
tjänstemannagrupp och politisk styrgrupp, i enlighet med vad som framgår av Bilaga 3 och Bilaga
4. Det är Kommunens ansvar att tillse att antingen ordinarie ledamot eller ersättare deltar i samtliga
samverkansmöten som RK kallar till.
Kommunen ansvarar även för att utse en kontaktperson för färdtjänst samt riksfärdtjänst, som ska
ha det övergripande ansvaret för Kommunens kontakt med RK avseende frågor hänförliga till
färdtjänst och riksfärdtjänst. För det fall att kontaktpersonen byts ut under avtalsperioden ansvarar
Kommunen för att anmäla en ny kontaktperson för färdtjänst och riksfärdtjänst.
3.5 RK:s ansvar för samverkan
RK ansvarar för att bereda frågor och sammankalla till samverkansmöten i respektive
samverkansgrupp och att samverkan sker i enlighet med detta Avtal. Vidare ansvarar RK för att,
utöver TN:s ordförande, utse valfritt antal representanter till den politiska styrgruppen och för att
utse valfritt antal ledamöter till den beredande tjänstemannagruppen. RK ska sammankalla till
samverkansmöten i den politiska styrgruppen vid minst två tillfällen per år. För det fall RK
uppmärksammas på att ytterligare samverkansmöte är nödvändigt i någon samverkansgrupp ska
RK sammankalla till sådant ytterligare samverkansmöte. RK ansvarar för att protokollföra möten
och delge protokollet till Kommunen och till övriga deltagande kommuner.

4. Ansvarsfördelning mellan Kommunen och RK
4.1 Kommunens ansvar
4.1.1

Kommunens ansvar vid överlåtandet av ansvar till RK

Kommunen ansvarar för följande vid överlåtandet av ansvar för anordnandet av färdtjänst och
riksfärdtjänst samt tillhörande myndighetsutövning till RK:
- Att pågående utredningar och omprövningar avseende tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst
slutförs innan RK:s övertagande;
- att Kommunens invånare informeras beträffande överlåtandet av ansvar till RK; samt
- att handlingar och övrigt fysiskt material samt data i elektronisk form avseende befintliga tillstånd
för färdtjänst och riksfärdtjänst överförs/transporteras till RK.
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4.1.2

Kommunens ansvar avseende tillståndsgivning, upphandling och samordning av resor

Kommunens ansvar och villkor avseende tillståndsgivning, upphandling och samordning av resor
för färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i Bilaga 1 och Bilaga 2. Kommunen ansvarar även för att
anmäla övriga valbara trafikslag till RK i samband med ingåendet av detta Avtal i enlighet med vad
som framgår av Bilaga 5.
4.2 RK:s ansvar
4.2.1

Regelverk

RK ansvarar för att fastställa regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst genom beslut av
regionfullmäktige efter samråd med de kommuner som har överlåtit ansvaret för anordnande av
färdtjänst och riksfärdtjänst till RK. Regelverket ska användas som ett levande dokument och
utvärdering ska ske kontinuerligt under hela avtalsperioden på RK:s initiativ.
4.2.2

Taxa/egenavgift

RK ansvarar för att fastställa taxa för färdtjänst genom beslut i regionfullmäktige efter samråd med
de kommuner som har överlåtit ansvaret för anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst till RK.
Taxa för riksfärdtjänst fastställs av regeringen enligt lag om riksfärdtjänst.
4.2.3

Trafikförsörjningsprogram

RK ansvarar för att upprätta och fastställa trafikförsörjningsprogram för Kommunen enligt vad
som anges i 2 kap. § 10 punkt 6 lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
4.2.4

Tillståndsgivning

RK ska ansvara för tillståndsgivning, vilket innebär att RK ska ansvara för den myndighetsutövning
som följer av lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst, enligt vad som framgår av Bilaga 2.
4.2.5

Upphandling samt anordnande av resor

RK ska ansvara för att genomföra upphandlingen avseende delområde Serviceresor samt
anordnande av resor i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1.
4.2.6

Övrigt ansvar

RK ansvarar för personal, IT-utrustning, resor, fordon, kommunikation med resande och
trafikföretag, för administration samt för information avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. RK
ansvarar även för att statistik ska inkomma till av staten särskilt beslutad myndighet med de
tidsintervaller som följer av vid var tid gällande lagstiftning och myndighetsföreskrift.
4.3 Personuppgiftsansvar
I samband med att Kommunen överlämnar ansvaret för de uppgifter som följer av lag om
färdtjänst och lag om riksfärdtjänst kommer Kommunen att överföra personuppgifter till RK.
Kommunen och RK åtar sig att reglera personuppgiftsansvaret för överföringen av
personuppgifterna och övrig behandling av personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande
dataskyddslagstiftning.
4.4 Ansvarsfördelning avseende krav på ersättning
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För det fall att krav på ersättning riktas mot någon part för skada som har drabbat den andra parten
eller tredje man till följd av detta Avtal, av Trafikeringsavtal eller genomförandet av den
gemensamma upphandlingen ska den part som ansvarar för skadans eller kravets uppkomst ansvara
för att ersätta den skadelidande. Part som inte ansvarar för skadan ska hållas skadeslös från samtliga
krav på ersättning med anledning av skadan eller kravet. För det fall att myndighetskrav riktas mot
någon part till följd av en del av Avtalet eller den gemensamma upphandlingen som den andra
partens ansvarar för så ska den ansvariga parten ersätta den part som fått myndighetskravet riktat
mot sig. För tydlighets skull innebär det att för det fall den part som inte ansvarar för skadan eller
kravet drabbas av någon kostnad till följd av skadan ska den part som ansvarar för skadan ersätta
dessa kostnader. Exempelvis ska RK stå för kostnaderna för det fall att RK under upphandlingen
inte följer upphandlingsrättslig lagstiftning och detta leder till skadestånd, upphandlingsskadeavgift
eller rättegångskostnader. För det fall att Kommunen orsakar kostnader genom exempelvis felaktig
hantering av personuppgifter eller genom att underlåta att informera RK om en omständighet, och
detta leder till att till exempel en brukare av trafiken eller tillsynsmyndighet framför krav, så ska
Kommunen stå för kostnaderna.

5. Kostnader för överlåtande av ansvar för anordnande av färdtjänst
och riksfärdtjänst
Villkor för fördelning av kostnader för överlåtande av ansvar för anordnandet, samt övriga
kostnader som kan uppstå till följd av färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i Bilaga 1 och Bilaga
2.

6. Avtalstid
6.1 Ikraftträdande och upphörande
Detta Avtal gäller från dagen för båda parters undertecknande och löper fram till dess att
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag för utförande av trafikuppdrag rörande
Skolskjutstrafik och Serviceresor upphör att gälla. Det innebär, för tydlighetens skull, att Avtalet
och Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag ska ha samma
upphörandetidpunkt.
De delar av Avtalet som berör överlåtelse av huvudmannaskap med tillhörande tillståndsgivning
ska träda i kraft då RK tar över utförandet av uppgifterna enligt lag om färdtjänst och lag om
riksfärdtjänst från Kommunen. Övertagandet sker då upphandlingen har genomförts och inträffar
vid senare tillfälle enligt tidsplan som beslutas av RK, dock senast den 1 juli 2025. Fram till dess att
övertagande skett ska Kommunen, för tydlighets skull, fortsatt ansvara för tillståndsgivning.
6.2 Kommunens möjlighet till uppsägning
Kommunen har fram till och med 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp detta Avtal och därmed
välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen avseende delområde Serviceresor eller att
överlämna sina uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst till RK. En sådan
uppsägning ska ske skriftligen och vara RK tillhanda senast 31 maj 2022. För det fall Kommunen
väljer att säga upp Avtalet i förtid och inte delta i den fortsatta gemensamma upphandlingen
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avseende delområde Serviceresor ska Kommunen ersätta RK för de kostnader som uppstått till
följd av Kommunens deltagande i den gemensamma upphandlingen fram till och med
upphörandedagen. Ersättningen ska beräknas utifrån Kommunens andel av de upplupna
kostnaderna för upphandlingen som framgår av punkt 5.1 i Bilaga 1.

Av detta Avtal har två likalydande exemplar upprättats och undertecknats varav vardera parten
erhåller sitt exemplar.
För ● kommun

den

/

-------------------------------------------------------För och Efternamn
Kommunstyrelsens ordförande

För Region Kronoberg

Växjö den

---------------------------------------------------För och Efternamn
Kommunchef

/

-------------------------------------------------------Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

---------------------------------------------------Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1 Villkor för upphandling och samordning av resor
Bilaga 2 Villkor för tillståndsgivning
Bilaga 3 Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp
Bilaga 4 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Bilaga 5 Val av valbara trafikslag
Bilaga 6 Regionstyrelsen beslut avseende godkännande av innehåll i detta Avtal
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Bilaga 7.1 Kommunfullmäktiges beslut avseende överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten och godkännande av detta Avtal
Bilaga 7.2 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk
styrgrupp
Bilaga 7.3 Kommunchefens beslut avseende val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp
Bilaga 7.4 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av valbara trafikslag.
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1. Bakgrund
RK erbjuder samtliga kommuner i Kronobergs län gemensam upphandling samt samordning av
resor avseende delområde Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Upphandlingen ska
resultera i att RK ingår Trafikeringsavtal med trafikföretag. Upphandling och samordning av resor
för delområde Skolskjutstrafik framgår i separat avtal. Villkoren för upphandlingen avseende
färdtjänst och riksfärdtjänst framgår av denna Bilaga 1 till Avtalet.

2. Samverkan
Villkor för samverkan mellan Kommunen och RK avseende upphandlingen och samordning av
resor regleras i punkt 2 i Avtalet.

3. Upphandling av transporttjänster
3.1 Kommunens ansvar
3.1.1 Ansvar för kostnader

Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för upphandlingen i enlighet med punkt 5 nedan.
3.1.2 Tillvarata Kommunens specifika intressen

Kommunen ansvarar för att tillvarata Kommunens specifika intressen i upphandlingsarbetet. Vid
beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar är det upp till Kommunen att göra
eventuella nödvändiga interna utredningar (utöver de utredningar RK ansvarar för på
uppdragsövergripande nivå) inom Kommunen inför ställningstaganden i den politiska styrgruppen.
3.2 RK:s ansvar
3.2.1 Beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar

RK ansvarar för att identifiera, utreda och presentera beslutsunderlag för strategiskt viktiga frågor
och kravställningar på en uppdragsövergripande nivå. Det kan exempelvis handla om avtalstid,
ersättningsmodell, garantivolymer, paketering av trafik, miljökrav, drivmedelskrav, fordonskrav,
krav på förare/utförande av uppdraget, krav på arbetsvillkor och liknande.
3.2.2 Upprättande av upphandlingsdokument

RK ansvarar för att upprätta och besluta om detaljerat innehåll i upphandlingsdokument i enlighet
med de beslut som har beretts i den politiska styrgruppen och fastställts av TN. RK ansvarar även
för att upphandlingsdokumenten kvalitetssäkras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv av den
upphandlingsjurist som RK ska upphandla att bistå med juridisk rådgivning i upphandlingen.
3.2.3 Juridisk rådgivning
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RK ansvarar för att upphandla juridisk rådgivning för upphandlingen.
3.2.4 Upphandlingsprocessen

RK ansvarar för hela upphandlingsprocessen från annonsering till avtalstecknande och för att
genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, så som annonsering, kvalificering av anbudsgivare,
publicering av upphandlingsdokument, besvarande av frågor under anbudstiden, utvärdering av
anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.
RK ansvarar för att tillvarata Kommunens intressen under upphandlingen men även för att beakta
helheten och samtliga deltagande kommuners intressen.

4 Samordning av transporttjänster
4.1 Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för samordning av transporttjänster i enlighet
med vad som framgår av punkt 5 nedan.
4.2 RK:s ansvar
4.2.1 Ansvar för drift av BC

RK ansvarar för drift av BC, vilket omfattar beställningsmottagning, samordning av resor,
trafikledning, administration av periodkort och eventuella resor i annan kommun, hantering av
kundsynpunkter-/avvikelser och dialog med trafikföretagen. Driften ska ske på ett effektivt sätt
och med hög kvalitet utifrån gällande trafikavtal, regelverk och beslutade mål för verksamheten.
4.2.2 Ansvar för kundnöjdhetsmätningar

RK ansvarar för att kundnöjdhetsundersökning genomförs dagligen.
4.2.3 Ansvar för utbildningar i enlighet med Trafikeringsavtal

RK ansvarar för genomförande av de utbildningar som RK enligt Trafikeringsavtalen ansvarar för
gentemot trafikföretagen och dess medarbetare.
4.2.4 Ansvar för uppföljning av Trafikeringsavtal

RK ansvarar för att Trafikeringsavtalen med trafikföretagen följs upp på ett systematiskt sätt.

5 Ekonomi/Kostnadsfördelning
5.1 Kostnader under upphandlingen
5.1.1 Kostnader för utförande av upphandlingen
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Med ”kostnader för utförande av upphandlingen” menas kostnader för tjänstemannatid och
kostnader för juridisk rådgivning.
5.1.1.1 Kostnader för tjänstemannatid

Med ”kostnader för tjänstemannatid” menas kostnader för den tid som RK:s tjänstemän som
ansvarar för och utför arbetet med genomförande av upphandlingen lägger ned på upphandlingen.
Den totala summan för kostnader för tjänstemannatid som avser delområde Serviceresor är
750 000 kr.
5.1.1.2 Kostnader för juridisk rådgivning

Med ”kostnader för juridisk rådgivning” menas kostnader för den upphandlingsjurist som RK
ansvarar för att upphandla för juridisk rådgivning avseende upphandlingen inklusive eventuell
överprövning.
5.1.1.3 Kostnader för externa konsultutredningar

Med ”kostnader för externa konsultutredningar” menas de kostnader som uppstår om det under
upphandlingsprocessens gång skulle identifieras ett behov av en extern konsultutredning i en
specifik strategiskt viktig fråga. Denna kostnad uppstår endast om ett sådant behov skulle
identifieras av RK.
5.1.2 Fördelning av kostnader

5.1.2.1 Fördelning av kostnader för tjänstemannatid

Kostnader för tjänstemannatid, kostnader för juridisk rådgivning och kostnader för eventuella
externa konsultutredningar avseende upphandlingen och delområde Serviceresor fördelas på
uppdragsgivarna, det vill säga Kommunerna och RK, enligt följande fördelningsmodell:
-25 % av kostnaderna fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare.
-75 % av kostnaderna fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning
under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Kronoberg

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884
202 263

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas

Sida 4 av 7

Page 125 of 167

Dnr: 21RGK287 2021-●
Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst
Bilaga 1 Villkor för upphandling och samordning av resor

REGION KRONOBERG

enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.1.2.2 Fördelning av kostnader för juridisk rådgivning

Kostnader för juridisk rådgivning för upphandlingen fördelas jämnt mellan delområde
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Delområde Serviceresors andel av kostnaden fördelas
därefter enligt samma fördelningsmodell som framgår av punkt 5.1.2.1 ovan.
5.1.2.3 Fakturering av kostnader

Kostnad för tjänstemannatid periodiseras jämnt över hela upphandlingsperioden oktober 2021 t o
m juni 2023. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel
av kostnaderna för tjänstemannatid.
Kostnader för juridisk rådgivning faktureras utifrån de faktiska kostnader som uppstår under
upphandlingsperioden. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för
Kommunens andel av kostnaderna för juridisk rådgivning.
5.2 Kostnader under Trafikeringsavtalen
5.2.1 Kostnader för utförandet av trafikuppdraget

5.2.1.1 Trafikkostnader

Med begreppet ”trafikkostnader” menas samtliga ersättningar som utbetalas till trafikföretagen i
enlighet med de upphandlade Trafikeringsavtalen samt rörliga systemkostnader per utförd resa.
5.2.1.2 Kostnader för administration och drift av BC

Med ”kostnader för administration och drift av BC” menas BC:s samtliga kostnader exklusive
trafikkostnader, så som personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av inventarier, kostnader
för IT-system, telefonkostnader, förbrukningsmaterial, kostnader som uppstår vid
kundnöjdhetsmätningar, utbildningar för trafikföretagen och liknande kostnader.
I kostnader för administration och drift av BC ingår även kostnader för juridisk rådgivning som
avser delområde Serviceresor. Med kostnader för juridisk rådgivning menas de kostnader som
uppkommer vid behov av juridisk rådgivning gällande Trafikeringsavtalen avseende tolkningar av
Trafikeringsavtalen, avtalsbrott, krav från trafikföretag samt tredje parter och vid tvister med
trafikföretag.
5.2.2 Fördelning av kostnader

5.2.2.1 Fördelning av trafikkostnader

Varje uppdragsgivare (det vill säga de kommuner som överlåtit huvudmannaskapet till RK samt
RK) betalar den del av transportkostnaden som avser de transporter som uppdragsgivaren har
betalningsansvar för. Avdrag ska göras för de egenavgifter som RK uppbär och som tillhör
respektive uppdragsgivare.
BC ansvarar för att kostnaderna för respektive transport fördelas på rätt uppdragsgivare samt för
att fördelning av transportkostnaderna görs på ett korrekt sätt mellan uppdragsgivarna för de
transporter som har resenärer från flera uppdragsgivare. Denna fördelning ska ske i förhållande till
respektive uppdragsgivares andel av transporten.
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Utöver ovanstående trafikkostnader tillkommer en rörlig systemkostnad per utförd resa som
betalas av respektive uppdragsgivare.
5.2.2.2 Fördelning av kostnader för administration och drift av BC

Kostnader för administration och drift av BC inklusive kostnader för juridisk rådgivning avseende
Trafikeringsavtalen och delområde Serviceresor, fördelas på uppdragsgivarna enligt följande
fördelningsmodell.
- 25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antalet uppdragsgivare.
- 75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning
under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Kronoberg

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884
202 263

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.2.3 Fakturering av kostnader

5.2.3.1 Fakturering av trafikkostnader

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av trafikkostnaderna utifrån
föregående månads genomförda resor. Eventuella trafikkostnader för resor i annan kommun
fakturerar RK respektive uppdragsgivare för kvartalsvis.
5.2.3.2 Fakturering av kostnader för administration och drift av BC

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av kostnader för administration och
drift av BC utifrån fastställd budget för respektive år.
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras avvikelsen på den sista fakturan
för respektive år.
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6 Övriga valbara trafikslag
Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst kan Kommunen välja att inkludera följande trafikslag i
upphandlingen och samordningen av resor:
- Kommunresa Personal
- Kommunresa Förflyttning
- Kommunresa Gods
Val att inkludera ett eller flera av dessa trafikslag görs av Kommunen i enlighet med Bilaga 5. I
Bilaga 5 finns även en beskrivning av respektive trafikslag.
Kommunens val avseende övriga valbara trafikslag kommer inte att påverka Kommunens ansvar
eller andel av de kostnader som framgår av denna Bilaga 1.
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Villkor för tillståndsgivning – tillkommande kommun
1. Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för samtliga administrativa kostnader avseende tillståndsgivningen i enlighet
med vad som följer av punkt 3 nedan.
Kommunen ansvarar även för att möjliggöra för RK att överta tillståndsgivningen från Kommunen
genom att överlämna relevant material, informera kommuninvånarna om överlämnandet och
genom att vidta övriga nödvändiga åtgärder för att överlämningen ska ske smidigt och utan avbrott.

2. RK:s ansvar
RK ansvarar för att tillståndsgivning utförs av behörig personal på avdelningen för färdtjänst och
riksfärdtjänst, som är en del RK:s förvaltning Länstrafiken Kronoberg, efter det att RK övertagit
ansvaret för tillståndsgivning i enlighet med punkt 6.1 i Avtalet.
RK ska ansvara till fullo för tillståndsgivning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Det innebär att
RK ansvarar för att ansökningar om tillstånd för färdtjänst respektive riksfärdtjänst bereds, prövas
och beslutas enligt de förutsättningar som följer av lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst.
RK ska säkerställa att tillståndsgivning utförs på ett professionellt sätt, i enlighet med vid var tid
gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis samt i enlighet med fastställda regelverk.

3. Kostnader
3.1 Kostnader för tillståndsgivning
3.1.1 Uppstartskostnader

Med ”uppstartskostnader” menas det första verksamhetsårets initiala kostnader som uppstår i
samband med övertagandet av tillståndsgivningen från Kommunen.
3.1.2 Administrativa kostnader för tillståndsgivning

Med ”administrativa kostnader för tillståndsgivning” menas samtliga löpande kostnader för
administration av tillståndsgivning så som personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av
inventarier, kostnader för IT-system, telefonkostnader, förbrukningsmaterial, informationsmaterial
och liknande kostnader som kan komma att uppstå vid tillståndsgivning.
3.2 Fördelning av kostnader
3.2.1 Fördelning av uppstartskostnader

Uppstartskostnader i enlighet med punkt 3.1.1 ovan särredovisas och debiteras Kommunen i sin
helhet.
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3.2.2 Fördelning av administrativa kostnader för tillståndsgivning

De löpande administrativa kostnaderna för tillståndsgivning fördelas på uppdragsgivarna enligt
följande fördelningsmodell.
- 25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antalet uppdragsgivare.
- 75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning
under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Kronoberg

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884
202 263

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
3.3 Fakturering av kostnader
3.3.1 Fakturering av uppstartskostnader

RK fakturerar Kommunen för uppstartskostnader i enlighet med punkt 3.1.1 ovan som ett
engångsbelopp när uppstarten av tillståndsgivningen är genomförd.
3.3.2 Fakturering av administrativa kostnader för tillståndsgivning

RK fakturerar månadsvis Kommunen för dennes andel av de löpande administrativa kostnaderna
för tillståndsgivningen utifrån fastställd budget för respektive år.
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras detta på den sista fakturan för
respektive år.
3.4 Årlig uppföljning
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I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska den politiska styrgruppen årligen följa upp resultatet för
tillståndsgivningen.
3.5 Årlig budget
I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska samråd ske i den politiska styrgruppen avseende årlig budget
för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna inför budgetens fastställande i RK:s politiska
instanser.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp
Kommunen har valt följande representanter till den beredande tjänstemannagruppen.

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande
tjänstemannagruppen under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av
kommunchefen alternativt den förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till.
Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen under
avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunfullmäktige alternativt
den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter
meddelas till RK:s sammankallande för den politiska styrgruppen.
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Val av valbara trafikslag
Kommunen väljer att inkludera följande valbara trafikslag i Avtalet

Kommunresa - Personal
Persontransport för personal exempelvis återresa från vårdbesök eller liknande.

Kommunresa - Förflyttning
Persontransport mellan eller till/från kommunala boenden.

Kommunresa - Gods
Godstransport exempelvis transport av rullstol i anslutning till en befintlig eller planerad resa.

Om Kommunen har valt att inte inkludera något av ovanstående valbara trafikslag i Avtalet,
bekräfta nedan att

Kommunen väljer att inte inkludera några av ovanstående valbara
trafikslag i Avtalet.
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Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst - förnyelse
Mellan uppdragsgivaren ● kommun (”Kommunen” och uppdragstagaren Region Kronoberg
(”RK”), träffas följande avtal (”Avtalet”) med anledning av Kommunens beslut att förnya sitt
överlåtande av ansvaret för anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst, enligt Lag (1997:736) om
färdtjänst (”lag om färdtjänst”) och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst (”lag om riksfärdtjänst”),
till RK.

1 Bakgrund och syfte
Enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst får Kommunen, efter överenskommelse med
regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter för
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst som följer av samma lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet.
Regionförbundets styrelse beslutade 2008 att kommuner inom RK ska beredas möjlighet att lämna
över myndighetsutövningen och ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundets verksamhet har därefter övertagits av RK, som är
regional kollektivtrafikmyndighet. Vid tiden för detta Avtals ingående har sex av länets kommuner
överlåtit sitt ansvar för anordnande av färdtjänst (enligt lag om färdtjänst) och riksfärdtjänst (enligt
lag om riksfärdtjänst) till RK.
Kommunen överförde den ● 20● sina uppgifter för anordnandet av färdtjänst och riksfärdtjänst
för sina invånare till RK i enlighet med vad som följer av lag om färdtjänst samt lag om
riksfärdtjänst.
RK ska genomföra en gemensam upphandling avseende utförandet av trafikeringsuppdrag för
delområdena Skolskjutstrafik och Serviceresor, där färdtjänst och riksfärdtjänst ingår.
Upphandlingen ska resultera i att RK ingår trafikeringsavtal med de upphandlade trafikföretagen
(”Trafikeringsavtal”). Villkoren för upphandlingen avseende delområde Serviceresor framgår av
Bilaga 1. I samband med genomförandet av upphandlingen har RK, tillsammans med de
kommuner som överlämnat sina uppgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till RK, beslutat
att uppdatera innehållet i den befintliga överenskommelsen om överförande av ansvar för
anordnandet av färdtjänst och riksfärdtjänst.
Den nu befintliga överenskommelsen om överlåtelse av ansvar mellan Kommunen och RK om
överförande av ansvar för anordnande av särskild kollektivtrafik ska upphöra och ersättas med
detta Avtal.
Detta Avtal ingås mellan Kommunen och RK i syfte att:
i)
ii)
iii)

Fortsatt överföra ansvar och myndighetsutövning avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst från Kommunen till RK;
reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för att upprätta en samverkan mellan
Kommunen och RK gällande anordnandet av färdtjänst och riksfärdtjänst;
reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för överlämnandet av ansvar för
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst; samt
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iv)

reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och RK avseende anordnandet av
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Det noteras att en välfungerande färdtjänst samt riksfärdtjänst för Kommunens invånare är en
gemensam angelägenhet för Kommunen och RK. Båda parter åtar sig att verka för en långsiktig
utveckling för färdtjänst och riksfärdtjänst genom att föra en kontinuerlig dialog avseende
anordnandet av färdtjänst samt riksfärdtjänst.

2 Överlåtelse av huvudmannaskap
Det nu befintliga avtalet mellan Kommunen och RK om överförande av ansvar för anordnande av
särskild kollektivtrafik ska upphöra och ersättas med detta Avtal. Kommunen och RK är överens
om att Kommunen fortsatt, i enlighet med 4 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst,
överlåter sina uppgifter enligt lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst till RK. RK övertar
därför, i enlighet med 5 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst, Kommunens ansvar för
att utföra uppgifterna enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Eftersom RK har övertagit huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst från Kommunen
är RK tillståndsgivare avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. RK ansvarar fortsatt för
tillståndsgivning, samtlig handläggning och prövning av ansökningar avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst som inkommer till RK. Villkor för fördelning av kostnader i samband med
tillståndsgivning följer av Bilaga 2.

3 Samverkan
3.1 Om samverkan mellan RK och Kommunen
Samverkan mellan de kommuner som överlåtit sitt ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst och RK
avseende överlåtandet av ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst ska ske i samverkansgrupper
bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp. Kommunen och RK åtar
sig att genomföra samverkan i enlighet med Kommunens och RK:s respektive uppdrag som
beskrivs nedan. Varje deltagande kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare till respektive
samverkansgrupp.
3.2 Den beredande tjänstemannagruppens uppdrag
Den beredande tjänstemannagruppen ska bereda frågor till den politiska styrgruppen både under
upphandlingen av trafikeringsuppdraget som ska omfatta bland annat utförande av färdtjänst och
riksfärdtjänst och även fortsatt under hela avtalsperioden. Även annan samverkan kring Avtalet
sker fortlöpande i den beredande tjänstemannagruppen under hela avtalsperioden. Kommunen
utser en ordinarie ledamot och en ersättare till den beredande tjänstemannagruppen, i enlighet med
vad som följer av Bilaga 3. Övriga ledamöter ska tillsättas av RK samt övriga deltagande
kommuner.
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3.3 Den politiska styrgruppens uppdrag
Under den kommande upphandlingen av trafikeringsuppdraget avseende bland annat utförande av
färdtjänst och riksfärdtjänst ansvarar den politiska styrgruppen för att ta ställning till strategiskt
viktiga frågeställningar och kravställningar och rekommendera förslag till beslut för fastställande i
RK:s trafiknämnd (”TN”).
Under avtalsperioden ska samråd ske i den politiska styrgruppen inför fastställande i RK:s politiska
instanser avseende följande frågor:
- Årlig budget för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna;
- årlig budget för driften av Serviceresors beställningscentral (”BC”) och förutsättningar för denna;
samt
- revidering av taxor samt regelverk för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.
Den politiska styrgruppen ska årligen följa upp resultatet för tillståndsgivningen och driften av BC.
Kommunen utser en ordinarie ledamot och en ersättare till den politiska styrgruppen, i enlighet
med vad som följer av Bilaga 4. Övriga ledamöter ska tillsättas av RK och av motsvarande
ledamöter från övriga deltagande kommuner. TN:s ordförande är ordförande för den politiska
styrgruppen.
3.4 Kommunens ansvar för samverkan
Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till beredande
tjänstemannagrupp och till politisk styrgrupp, i enlighet med vad som framgår av Bilaga 3 och
Bilaga 4. Det är Kommunens ansvar att tillse att antingen ordinarie ledamot eller ersättare deltar i
samtliga samverkansmöten som RK kallar till.
Kommunen ansvarar även för att utse en kontaktperson för färdtjänst samt riksfärdtjänst, som ska
ha det övergripande ansvaret för Kommunens kontakt med RK avseende frågor hänförliga till
färdtjänst och riksfärdtjänst. För det fall att kontaktpersonen byts ut under avtalsperioden ansvarar
Kommunen för att anmäla en ny kontaktperson för färdtjänst och riksfärdtjänst.
3.5 RK:s ansvar för samverkan
RK ansvarar för att bereda frågor och sammankalla till samverkansmöten i respektive
samverkansgrupp och att samverkan sker i enlighet med detta avtal. Vidare ansvarar RK för att,
utöver TN:s ordförande, utse valfritt antal representanter till den politiska styrgruppen och för att
utse valfritt antal ledamöter till den beredande tjänstemannagruppen. RK ska sammankalla till
samverkansmöten i den politiska styrgruppen vid minst två tillfällen per år. För det fall RK
uppmärksammas på att ytterligare samverkansmöten är nödvändiga i någon samverkansgrupp ska
RK sammankalla till sådant ytterligare samverkansmöte. RK ansvarar även för att protokollföra
möten och delge protokollet till Kommunen samt till övriga deltagande kommuner.
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4 Ansvarsfördelning mellan Kommunen och RK
4.1 Kommunens ansvar
Kommunens ansvar och villkor avseende tillståndsgivning, upphandling och samordning av resor
för färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i Bilaga 1 och Bilaga 2. Kommunen ansvarar även för att
anmäla övriga valbara trafikslag till RK i samband med ingåendet av detta Avtal i enlighet med vad
som framgår av Bilaga 5.
4.2 RK:s ansvar
4.2.1 Regelverk

RK ansvarar för att fastställa regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst genom beslut av
regionfullmäktige efter samråd med de kommuner som har överlåtit ansvaret för anordnande av
färdtjänst och riksfärdtjänst till RK. Regelverket ska användas som ett levande dokument och
utvärdering ska ske kontinuerligt under hela avtalsperioden på RK:s initiativ.
4.2.2 Taxa/egenavgift

RK ansvarar för att fastställa taxa för färdtjänst genom beslut i regionfullmäktige efter samråd med
de kommuner som har överlåtit ansvaret för anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst till RK.
Taxa för riksfärdtjänst fastställs av regeringen enligt lag om riksfärdtjänst.
4.2.3 Trafikförsörjningsprogram

RK ansvarar för att upprätta trafikförsörjningsprogram för Kommunen enligt vad som anges i 2
kap. 10 § punkt 6 lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
4.2.4 Tillståndsgivning

RK ansvarar för tillståndsgivning, vilket innebär att RK ska ansvara för den myndighetsutövning
som följer av lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst, enligt vad som är reglerat i Bilaga 2.
4.2.5 Upphandling samt anordnande av resor

RK ska ansvara för att genomföra upphandlingen avseende delområde Serviceresor samt för
anordnande av resor, vilket inkluderar ansvar för att genomföra upphandling av trafik och för
samordning av resor, enligt vad som är reglerat i Bilaga 1.
4.2.6 Övrigt ansvar

RK ansvarar för personal, IT-utrustning, resor, fordon, kommunikation med resande och
trafikföretag, för administration samt för information avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. RK
ansvarar även för att statistik ska inkomma till av staten särskilt beslutad myndighet med de
tidsintervaller som följer av vid var tid gällande lagstiftning och myndighetsföreskrift.

Sida 5 av 8

Page 143 of 167

REGION KRONOBERG

4.3 Personuppgiftsansvar
Kommunen och RK åtar sig att reglera personuppgiftsansvaret för den behandling av
personuppgifter som kan komma att uppstå i samband med anordnandet av färdtjänst och
riksfärdtjänst i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.
4.4 Ansvarsfördelning avseende krav på ersättning
För det fall att krav på ersättning riktas mot någon part för skada som har drabbat den andra parten
eller tredje man till följd av detta Avtal, av Trafikeringsavtal eller genomförandet av den
gemensamma upphandlingen ska den part som ansvarar för skadans eller kravets uppkomst ansvara
för att ersätta den skadelidande. Part som inte ansvarar för skadan ska hållas skadeslös från samtliga
krav på ersättning med anledning av skadan eller kravet. För det fall att myndighetskrav riktas mot
någon part till följd av en del av Avtalet eller den gemensamma upphandlingen som den andra
partens ansvarar för så ska den ansvariga parten ersätta den part som fått myndighetskravet riktat
mot sig. För tydlighets skull innebär det att för det fall den part som inte ansvarar för skadan eller
kravet drabbas av någon kostnad till följd av skadan ska den part som ansvarar för skadan ersätta
dessa kostnader. Exempelvis ska RK stå för kostnaderna för det fall att RK under upphandlingen
inte följer upphandlingsrättslig lagstiftning och detta leder till skadestånd, upphandlingsskadeavgift
eller rättegångskostnader. För det fall att Kommunen orsakar kostnader genom exempelvis felaktig
hantering av personuppgifter eller genom att underlåta att informera RK om en omständighet, och
detta leder till att till exempel en brukare av trafiken eller tillsynsmyndighet framför krav, så ska
Kommunen stå för kostnaderna.

5 Kostnader för överlåtande av ansvar
riksfärdtjänst

för färdtjänst och

Villkor för fördelning av kostnader för överlåtande av ansvar för anordnandet, samt övriga
kostnader som kan uppstå till följd av färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i Bilaga 1 och Bilaga
2.

6 Avtalstid
6.1 Ikraftträdande och upphörande
Detta Avtal ersätter den tidigare överenskommelsen om överlämnande av huvudmannaskap som
ingicks mellan RK och Kommunen den ●. Avtalet gäller från dagen för båda parters
undertecknande och löper fram till dess att det Trafikeringsavtal som ska ingås mellan RK och
upphandlade trafikföretag för utförande av trafikuppdrag rörande Skolskjutstrafik och Serviceresor
upphör att gälla. Det innebär, för tydlighets skull, att Avtalet och Trafikeringsavtal mellan RK och
upphandlande trafikföretag ska ha samma upphörandetidpunkt.
6.2 Kommunens möjlighet till uppsägning
Kommunen har fram till och med 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp detta Avtal och därmed
välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen avseende delområde Serviceresor eller att
överlämna sina uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst till RK. En sådan
uppsägning ska ske skriftligen och vara RK tillhanda senast 31 maj 2022. För det fall Kommunen
väljer att säga upp Avtalet i förtid och inte delta i den fortsatta gemensamma upphandlingen
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avseende delområde Serviceresor ska Kommunen ersätta RK för de kostnader som uppstått till
följd av Kommunens deltagande i den gemensamma upphandlingen fram till och med
upphörandedagen. Ersättningen ska beräknas utifrån Kommunens andel av de upplupna
kostnaderna för upphandlingen som framgår av punkt 5.1 i Bilaga 1.

Av detta Avtal har två likalydande exemplar upprättats och undertecknats varav vardera parten
erhåller sitt exemplar.
För ● kommun

● den

/

-------------------------------------------------------För och Efternamn
Kommunstyrelsens ordförande
För Region Kronoberg

Växjö den

---------------------------------------------------För och Efternamn
Kommunchef

/

-------------------------------------------------------Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

---------------------------------------------------Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1 Villkor för upphandling och samordning av resor
Bilaga 2 Villkor för tillståndsgivning
Bilaga 3 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Bilaga 4 Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp
Bilaga 5 Val av valbara trafikslag
Bilaga 6 Regionstyrelsen beslut avseende godkännande av innehållet i detta Avtal.
Bilaga 7.1 Kommunfullmäktiges beslut avseende överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten
Bilaga 7.2 Kommunfullmäktiges beslut avseende godkännande av detta Avtal
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Bilaga 7.3 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av ledamot och ersättare till politisk
styrgrupp
Bilaga 7.4 Kommunchefens beslut avseende val av ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp
Bilaga 7.5 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av valbara trafikslag
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1. Bakgrund
RK erbjuder samtliga kommuner i Kronobergs län gemensam upphandling samt samordning av
resor avseende delområde Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor, där bland annat färdtjänst
och riksfärdtjänst ingår. Upphandlingen ska resultera i att RK ingår Trafikeringsavtal med
trafikföretag. Villkoren för upphandlingen avseende färdtjänst och riksfärdtjänst framgår av denna
Bilaga 1 till Avtalet.

2. Samverkan
Villkor för samverkan mellan Kommunen och RK avseende upphandlingen och samordning av
resor för delområde Serviceresor regleras i punkt 2 i Avtalet.

3. Upphandling av transporttjänster
3.1 Kommunens ansvar
3.1.1 Ansvar för kostnader

Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för upphandlingen i enlighet med vad som
framgår av punkt 5 nedan.
3.1.2 Tillvarata Kommunens specifika intressen

Kommunen ansvarar för att tillvarata Kommunens specifika intressen i upphandlingsarbetet. Vid
beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar är det upp till Kommunen att göra
eventuella nödvändiga interna utredningar (utöver de utredningar RK ansvarar för på
uppdragsövergripande nivå) inom Kommunen inför ställningstaganden i den politiska styrgruppen.
3.2 RK:s ansvar
3.2.1 Beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar

RK ansvarar för att identifiera, utreda och presentera beslutsunderlag för strategiskt viktiga frågor
och kravställningar på en uppdragsövergripande nivå. Det kan exempelvis handla om avtalstid,
ersättningsmodell, garantivolymer, paketering av trafik, miljökrav, drivmedelskrav, fordonskrav,
krav på förare/utförande av uppdraget, krav på arbetsvillkor och liknande.
3.2.2 Upprättande av upphandlingsdokument

RK ansvarar för att upprätta och besluta om detaljerat innehåll i upphandlingsdokument i enlighet
med de beslut som har beretts i den politiska styrgruppen och fastställts av TN. RK ansvarar även
för att upphandlingsdokumenten kvalitetssäkras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv av den
upphandlingsjurist som RK ska upphandla för att bistå med juridisk rådgivning i upphandlingen.
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3.2.3 Juridisk rådgivning

RK ansvarar för att upphandla juridisk rådgivning för upphandlingen.
3.2.4 Upphandlingsprocessen

RK ansvarar för hela upphandlingsprocessen från annonsering till avtalstecknande och för att
genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, så som annonsering, kvalificering av anbudsgivare,
publicering av upphandlingsdokument, besvarande av frågor under anbudstiden, utvärdering av
anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.
RK ansvarar för att tillvarata Kommunens intressen under upphandlingen men även för att beakta
helheten och samtliga deltagande kommuners intressen.

4 Samordning av transporttjänster
4.1 Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för samordning av transporttjänster, i enlighet
med vad som framgår av punkt 5 nedan.
4.2 RK:s ansvar
4.2.1 Ansvar för drift av BC

RK ansvarar för drift av BC, vilket omfattar beställningsmottagning, samordning av resor,
trafikledning, administration av periodkort och eventuella resor i annan kommun, hantering av
kundsynpunkter-/avvikelser och dialog med trafikföretagen. Driften ska ske på ett effektivt sätt
och med hög kvalitet utifrån gällande trafikavtal, regelverk och beslutade mål för verksamheten.
4.2.2 Ansvar för kundnöjdhetsmätningar

RK ansvarar för att kundnöjdhetsundersökning genomförs dagligen.
4.2.3 Ansvar för utbildningar i enlighet med Trafikeringsavtal

RK ansvarar för genomförande av de utbildningar som RK enligt Trafikeringsavtalen ansvarar för
gentemot trafikföretagen och dess medarbetare.
4.2.4 Ansvar för uppföljning av Trafikeringsavtal

RK ansvarar för att Trafikeringsavtalen med trafikföretagen följs upp på ett systematiskt sätt.

5 Ekonomi/Kostnadsfördelning
5.1 Kostnader under upphandlingen
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5.1.1 Kostnader för utförandet av upphandlingen

Med ”kostnader för utförande av upphandlingen” menas kostnader för tjänstemannatid och
kostnader för juridisk rådgivning.
5.1.1.1 Kostnader för tjänstemannatid

Med ”kostnader för tjänstemannatid” menas kostnader för den tid som RK:s tjänstemän som
ansvarar för och utför arbetet med genomförande av upphandlingen lägger ned på upphandlingen.
Den totala summan för kostnader för tjänstemannatid om avser delområde Serviceresor är 750 000
kr.
5.1.1.2 Kostnader för juridisk rådgivning

Med ”kostnader för juridisk rådgivning” menas kostnader för den upphandlingsjurist som RK
ansvarar för att upphandla för juridisk rådgivning avseende upphandlingen inklusive eventuell
överprövning.
5.1.1.3 Kostnader för externa konsultutredningar

Med ”kostnader för externa konsultutredningar” menas de kostnader som uppstår om det under
upphandlingsprocessens gång skulle identifieras ett behov av en extern konsultutredning i en
specifik strategiskt viktig fråga. Denna kostnad uppstår endast om ett sådant behov skulle
identifieras av RK.
5.1.2 Fördelning av kostnader

5.1.2.1 Fördelning av kostnader för tjänstemannatid

Kostnader för tjänstemannatid, kostnader för juridisk rådgivning och kostnader för eventuella
externa konsultutredningar avseende upphandlingen och delområde Serviceresor fördelas på
uppdragsgivarna, det vill säga Kommunerna och RK, enligt följande fördelningsmodell:
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare.
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning
under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Kronoberg

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884
202 263

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
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nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.1.2.2 Fördelning av kostnader för juridisk rådgivning

Kostnader för juridisk rådgivning för upphandlingen fördelas jämnt mellan delområde
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Delområde Serviceresors andel av kostnaden fördelas
därefter enligt samma fördelningsmodell som framgår av punkt 5.1.2.1 ovan.
5.1.2.3 Fakturering av kostnader

Kostnad för tjänstemannatid periodiseras jämnt över hela upphandlingsperioden oktober 2021 t o
m juni 2023. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel
av kostnaderna för tjänstemannatid.
Kostnader för juridisk rådgivning faktureras utifrån faktiska kostnader under
upphandlingsperioden. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för
Kommunens andel av kostnaderna för juridisk rådgivning.
5.2 Kostnader under Trafikeringsavtalen
5.2.1 Kostnader för utförandet av trafikuppdraget

5.2.1.1 Trafikkostnader

Med begreppet ”trafikkostnader” menas samtliga ersättningar som utbetalas till trafikföretagen i
enlighet med det upphandlade Trafikeringsavtalen samt rörliga systemkostnader per utförd resa.
5.2.1.2 Kostnader för administration och drift av BC

Med ”kostnader för administration och drift av BC” menas BC:s samtliga kostnader exklusive
trafikkostnader, så som personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av inventarier, kostnader
för IT-system, telefonkostnader, förbrukningsmaterial, kundnöjdhetsmätningar, utbildningar för
trafikföretagen och liknande kostnader.
I kostnader för administration och drift av BC ingår även kostnader för juridisk rådgivning som
avser delområde Serviceresor. Med kostnader för juridisk rådgivning menas de kostnader som
uppkommer vid behov av juridisk rådgivning gällande Trafikeringsavtalen avseende tolkningar av
Trafikeringsavtalen, avtalsbrott, krav från trafikföretag samt tredje parter och tvister med
trafikföretag.
5.2.2 Fördelning av kostnader

5.2.2.1 Fördelning av trafikkostnader

Varje uppdragsgivare (det vill säga de kommuner som överlåtit huvudmannaskapet till RK samt
RK) betalar den del av transportkostnaden som avser de transporter som uppdragsgivaren har
betalningsansvar för. Avdrag ska göras för de egenavgifter som RK uppbär och som tillhör
respektive uppdragsgivare.
BC ansvarar för att kostnaderna för respektive transport fördelas på rätt uppdragsgivare samt för
att fördelning av transportkostnaderna görs på ett korrekt sätt mellan uppdragsgivarna för de
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transporter som har resenärer från flera uppdragsgivare. Denna fördelning ska ske i förhållande till
respektive uppdragsgivares andel av transporten.
Utöver ovanstående trafikkostnader tillkommer en rörlig systemkostnad per utförd resa som
betalas av respektive uppdragsgivare.
5.2.2.2 Fördelning av kostnader för administration och drift av BC

Kostnader för administration och drift av BC, inklusive kostnader för juridisk rådgivning avseende
Trafikeringsavtalen och delområde Serviceresor, fördelas på uppdragsgivarna enligt följande
fördelningsmodell.
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare.
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning
under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Kronoberg

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884
202 263

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.2.3 Fakturering av kostnader

5.2.3.1 Fakturering av trafikkostnader

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av trafikkostnaderna utifrån
föregående månads genomförda resor. Eventuella trafikkostnader för resor i annan kommun
fakturerar RK respektive uppdragsgivare för kvartalsvis.
5.2.3.2 Fakturering av kostnader för administration och drift av BC

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av kostnader för administration och
drift av BC utifrån fastställd budget för respektive år.
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras avvikelsen på den sista fakturan
för respektive år.
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6 Övriga valbara trafikslag
Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst kan Kommunen välja att inkludera följande trafikslag i
upphandlingen och samordningen av resor:
- Kommunresa Personal
- Kommunresa Förflyttning
- Kommunresa Gods
Val att inkludera ett eller flera av dessa trafikslag görs av Kommunen i Bilaga 5. I Bilaga 5 finns
även en beskrivning av respektive trafikslag. Kommunens val avseende övriga valbara trafikslag
kommer inte att påverka Kommunens ansvar eller andel av de kostnader som framgår av denna
Bilaga 1.
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Villkor för tillståndsgivning - förnyelse
1 Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för samtliga administrativa kostnader avseende tillståndsgivningen i enlighet
med vad som följer av punkt 3 nedan.

2 RK:s ansvar
RK ansvarar för att tillståndsgivning utförs av behörig personal på avdelningen för färdtjänst och
riksfärdtjänst, som är en del RK:s förvaltning Länstrafiken Kronoberg.
RK ansvarar till fullo för tillståndsgivning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Det innebär att
RK ansvarar för att ansökningar om tillstånd för färdtjänst respektive riksfärdtjänst bereds, prövas
och beslutas enligt de förutsättningar som följer av lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst.
RK ska säkerställa att tillståndsgivning utförs på ett professionellt sätt, i enlighet med vid var tid
gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis samt i enlighet med av RK fastställda regelverk.

3 Kostnader
3.1 Kostnader för tillståndsgivning
Med ”kostnader för tillståndsgivning” menas samtliga kostnader för administration av
tillståndsgivning så som personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av inventarier, kostnader
för IT-system, telefonkostnader, förbrukningsmaterial, informationsmaterial och liknande
kostnader som kan komma att uppstå vid tillståndsgivning.
3.2 Fördelning av kostnader
De löpande administrativa kostnaderna för tillståndsgivning fördelas på uppdragsgivarna enligt
följande fördelningsmodell.
- 25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antalet uppdragsgivare.
- 75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning
under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
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Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Kronoberg

9 498
94 859
17 884
202 263

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
3.3 Fakturering av kostnader
RK fakturerar månadsvis Kommunen för dennes andel av kostnader för administration av
tillståndsgivningen utifrån fastställd budget för respektive år.
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras detta på den sista fakturan för
respektive år.
3.4 Årlig uppföljning
I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska den politiska styrgruppen årligen följa upp resultatet för
tillståndsgivningen.
3.5 Årlig budget
I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska samråd ske i den politiska styrgruppen avseende årlig budget
för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna inför budgetens fastställande i RK:s politiska
instanser.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp
Kommunen har valt följande representanter till den beredande tjänstemannagruppen.

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande
tjänstemannagruppen under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av
kommunchefen alternativt den förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till.
Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen under
avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunfullmäktige alternativt
den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter
meddelas till RK:s sammankallande för den politiska styrgruppen.
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Val av valbara trafikslag
Kommunen väljer att inkludera följande valbara trafikslag i Avtalet

Kommunresa - Personal
Persontransport för personal exempelvis återresa från vårdbesök eller liknande.

Kommunresa - Förflyttning
Persontransport mellan eller till/från kommunala boenden.

Kommunresa - Gods
Godstransport exempelvis transport av rullstol i anslutning till en befintlig eller planerad resa.

Om Kommunen har valt att inte inkludera något av ovanstående valbara trafikslag i Avtalet,
bekräfta nedan att

Kommunen väljer att inte inkludera några av ovanstående valbara
trafikslag i Avtalet.
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Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal om
upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik – Den politiska styrgruppens roll,
arbetsmodell och befogenheter
Den politiska styrgruppen för ”Avtal om upphandling och samordning av resor
avseende skolskjutstrafik” utgörs av
-Trafiknämndens ordförande
-Trafiknämndens 1:e vice ordförande
-Trafiknämndens 2:e vice ordförande
-En ledamot och en ersättare per deltagande nämnd för de kommuner som har
ingått avtal med Region Kronoberg för ”Avtal om upphandling och samordning
av resor avseende skolskjutstrafik”
Den politiska styrgruppens roll

Den politiska styrgruppen ska:



Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska
fattas avseende trafikupphandling 2025 av Region Kronbergs trafiknämnd
fram till och med 2023-06-30.
I beredning av strategiskt viktiga frågor avseende trafikupphandling 2025
beakta Region Kronobergs styrande dokument (Region Kronobergs
övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet, Hållbarhetsprogram,
Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren) samt motsvarande
styrande dokument för de deltagande kommunernas räkning.

Den politiska styrgruppens befogenheter

Den politiska styrgruppen är beredande inför beslut som sedan fattas av Region
Kronbergs trafiknämnd enligt gällande reglemente och delegationsordningar. Den
politiska styrgruppen ansvarar vidare för att arbetet med beredning av strategiskt
viktiga frågor sker ändamålsenligt och i enlighet med gällande styrdokument och
lagstiftning. Den politiska styrgruppen godkänner framtagna förslag efter
avrapportering från projektledare och projektägare för trafikupphandling 2025.
Den politiska styrgruppens arbetsmodell

Under perioden 2021-10-01 t o m 2022 -06-30 planeras sammanträde löpande var
fjärde vecka. Ett preliminärt mötesschema för hela perioden tas fram av
projektgruppen för trafikupphandling 2025 och bifogas utskick av erbjudande om
avtal till kommunerna. Trafiknämndens ordförande är sammankallande i den
politiska styrgruppen och beslutar om eventuellt extra sammanträden för
styrgruppen. Den beredande tjänstemannagruppen ska sammanträda med samma
tidsintervall ca en vecka innan den politiska styrgruppen för beredning till den
politiska styrgruppen.
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Den politiska styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet och dialog. Styrgruppen
bör föra dialog med samtliga nämnders presidier vars ansvarsområden berörs.
Styrgruppen får från Region Kronoberg tjänstepersonsstöd av projektledare och
projektägare för trafikupphandling 2025.
Styrgruppen får löpande information och återkoppling på arbetet med
trafikupphandling 2025, minst månadsvis under perioden 2021-10-01 t o m 202206-30. Återkoppling sker främst under ordinarie sammanträde med styrgruppen.
Arvode

Respektive huvudman ansvarar för arvodering av de förtroendevalda som ingår
styrgruppen.
För Region Kronobergs förtroendevalda ingår uppdraget i det fasta arvodet för
presidierna och inget extra arvode utgår för uppdraget.
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Direktiv för politisk styrgrupp för ”Avtal för
överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst” – Den politiska styrgruppens roll,
arbetsmodell och befogenheter
Den politiska styrgruppen för ” Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst” utgörs av
-Trafiknämndens ordförande
-Trafiknämndens 1:e vice ordförande
-Trafiknämndens 2:e vice ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden 1:e vice ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden 2:e vice ordförande
-En ledamot och en ersättare per deltagande kommun för de kommuner som har
ingått avtal med Region Kronoberg för ”Avtal för överlåtande av ansvar för
färdtjänst och riksfärdtjänst”
Den politiska styrgruppens roll

Den politiska styrgruppen ska:

Under kommande upphandlingen av trafikeringsuppdraget:
”Trafikupphandling 2025” under perioden 2021-10-01 t o m 2023-06-30



Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska
fattas avseende trafikupphandling 2025 av Region Kronbergs trafiknämnd
fram till och med 2023-06-30.
I beredning av strategiskt viktiga frågor avseende trafikupphandling 2025
beakta Region Kronobergs styrande dokument (Region Kronobergs
övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet, Hållbarhetsprogram,
Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren) samt motsvarande
styrande dokument för de deltagande kommunernas räkning.
Under resten av avtalsperioden 2023-07-01 och fram till dess att det
Trafikeringsavtal som ska ingås mellan RK och upphandlade trafikföretag
för utförande av trafikuppdrag rörande Skolskjutstrafik och Serviceresor
upphör att gälla.



Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska
fattas Region Kronbergs beslutande politiska instanser avseende följande
frågor:
- Årlig budget för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna;
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- årlig budget för driften av Serviceresors beställningscentral (”BC”) och
förutsättningar för denna; samt
- revidering av taxor samt regelverk för färdtjänst, riksfärdtjänst och
sjukresor.
- Den politiska styrgruppen ska årligen följa upp resultatet för
tillståndsgivningen och driften av BC.


I beredning av frågorna beakta Region Kronobergs styrande dokument
(Region Kronobergs övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet,
Hållbarhetsprogram, Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren)
samt motsvarande styrande dokument för de deltagande kommunernas
räkning.

Den politiska styrgruppens befogenheter

Den politiska styrgruppen är beredande inför beslut som sedan fattas av Region
Kronbergs beslutande politiska instanser enligt gällande reglemente och
delegationsordningar. Den politiska styrgruppen ansvarar vidare för att arbetet
med samtliga frågor sker ändamålsenligt och i enlighet med gällande
styrdokument och lagstiftning. Den politiska styrgruppen godkänner framtagna
förslag efter avrapportering från projektledare och projektägare för
trafikupphandling 2025.
Den politiska styrgruppens arbetsmodell

Under perioden 2021-10-01 t o m 2022-06-30 planeras sammanträde löpande var
fjärde vecka. Ett preliminärt mötesschema för hela perioden tas fram av
projektgruppen för trafikupphandling 2025 och bifogas utskick av erbjudande om
avtal till kommunerna. För perioden 2022-07-01 och framåt planeras möten att
hållas minst 2 gånger per år. Trafiknämndens ordförande är sammankallande i den
politiska styrgruppen och beslutar om eventuellt extra sammanträden för
styrgruppen. Den beredande tjänstemannagruppen ska sammanträda med samma
tidsintervall ca en vecka innan den politiska styrgruppen för beredning till den
politiska styrgruppen.
Den politiska styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet och dialog. Styrgruppen
bör föra dialog med samtliga nämnders presidier vars ansvarsområden berörs.
Styrgruppen får från Region Kronoberg tjänstepersonsstöd av projektledare och
projektägare för trafikupphandling 2025.
Styrgruppen får löpande information och återkoppling på arbetet med
trafikupphandling 2025, minst månadsvis under perioden 2021-10-01 t o m 202206-30. För perioden 2022-07-01 och framåt ska återkoppling ske minst två gånger
per år. Återkoppling sker främst under ordinarie sammanträde med styrgruppen.
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Arvode

Respektive huvudman ansvarar för arvodering av de förtroendevalda som ingår
styrgruppen.
För Region Kronobergs förtroendevalda ingår uppdraget i det fasta arvodet för
presidierna och inget extra arvode utgår för uppdraget.
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