
  
Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2020-04-01 KS2020/0053 

 

Remiss avtal om särskild kollektivtrafik 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen: 

 Yttra sig enligt ställt förslag. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Dalarna, kollektivtrafiknämnden, har tillsammans med kommunerna i Dalarna 
arbetat fram förslag till nya avtal gällande den särskilda kollektivtrafiken. Till avtalen har 
även en samverkansbilaga tagits fram i syfte att tydligare redovisa hur Regionen och 
Kommunerna ska arbeta tillsammans i frågor rörande kollektivtrafik. Remissen består av:  

 Huvudavtal – Uppdrags-, Samverkans-, och Finansieringsavtal avseende regional 
kollektivtrafik med underbilagan Samverkansformer  

 Underavtal – Skolskjuts  

 Underavtal – Färdtjänst  

 Underavtal – Färdtjänstenhet  

 Underavtal – Övriga persontransporter  
 
Remissen inkom till Säters kommun den 31 januari 2020 varpå KSau beslutade remittera 
materialet till nämnderna för synpunkter. Från Socialnämnden, Kulturnämnde samt 
Samhällsbyggnadsnämnden har yttranden inkommit vilka ses i bilaga. Nämndernas 
yttranden har vävts in i utkastet till slutligt yttrande. Sista dag för besvarande av remissen 
är den 30 april 2020.   
 
Bilagor 
Förslag till yttrande 
Nämndernas yttranden 
 
Delge beslutet till: 
Region Dalarna, kollektivtrafiknämnden.  
 
Kopia beslut till: 
Nämnderna 
 
 
 
 
 

Mikael Spjut  Marita Skog 

Biträdande Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 
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Yttrande på remiss om förslag till avtal om särskild 
kollektivtrafik 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag 

 

 

Förslag till yttrande 
Säters kommun har tagit del av den utskickade remissen inklusive FAQ:s samt kompletterande 
information om remissens syfte och innehåll och har följande att yttra.  

Generella synpunkter 

Säters kommun ser generellt positivt på att det arbetas fram nya avtal för den särskilda 
kollektivtrafiken i länet. Vidare kan underbilaga samverkansformer (fortsatt kallad 
samverkansbilaga) ge en bra grund för det fortsatta samarbetet kring kollektivtrafiken i länet.  

Tyvärr upplevs en otydlighet i remissförfarandet som gör det svårt att se att avtalen kan tecknas 
utan att de bereds ytterligare i de olika arbetsgrupperna. Säters kommun ser här att den 
gemensamma målbilden bör vara att avtalen omarbetas utifrån de synpunkter som inkommer under 
detta remissförfarande i syfte att färdiga utkast kan remitteras och beslutas under hösten 2020 för 
att träda ikraft till 2021. Säters kommun ser inte att ett retroaktivt ikraftträdande är lämpligt, i detta 
fall måste Kommunallagen 2kap 4 § tas i beaktande där det står att kommuner och regioner inte får 
fatta besluta med tillbakaverkande kraft till nackdel för kommuninnevånarna. Föregående gäller om 
det inte finns synnerliga skäl vilket Säters kommun ej kan se i detta fall.  

Generellt ser Säters kommun också att samtliga delar i avtalet kan behöva arbetas igenom mer 
utifrån ett redaktionellt perspektiv då texterna upplevs långa och i vissa fall svåra att ta till sig. Det 
finns ett behov av att skärpa till skrivningarna så att de blir mer avtalsmässiga och tydliga för att 
tolkningarna ska bli enklare med mindre risk för missförstånd.  

Vidare ser Säters kommun att det kan finnas behov av att tydligare hantera hur en uppstådd tvist 
ska hanteras. Ett förslag är att inrätta ett ”tvistelösningsråd” som får avgöra de oklarheter som 
uppstår. Förslag på hur detta kan regleras ges nedan:  

”Tvist 

Eventuella tvister avseende huvudavtalen och underavtalen skall i första hand hänskjutas till ett råd bestående av x 
politiker från regionen och x politiker från kommunerna. Detta råd utses av det Politiska dialogforumet. 
Kommundirektörsgruppen bedömer om tvisten behöver hänskjutas till detta råd och kommundirektörsgruppen avgör 
vilken beredning av ärendet som behövs. Om detta råd inte lyckas lösa ärendet skall tvisten avgöras i allmän 
domstol.” 
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Sätes kommun vill också påtala att transparens avseende kostnader för trafiken måste bli viktig för 
framtiden. Det är viktigt att kostnadsnivåer är förutsägbara för att förtroende ska kunna skapas 
mellan Regionen och Kommunerna. Det är idag tyvärr allt för oklart om avtalen innebär påverkan 
på kostnadsnivåerna och här behöver Regionen till det fortsatta remissförfarandet tydliggöra vad 
som gäller.   

Säters kommun ställer sig också frågande till den långa utvärderingstiden och ser vikten av att 
avtalen utvärderas tätare under den första tiden, detta för att kunna göra mindre justeringar i syfte 
att förbättra samarbetet parterna emellan.  

Slutligen ska sägas att sakinnehållet i avtalen upplevs som gott och bör vara tillräckligt bra för att 
reglera förhållandena parterna emellan. I det fortsatta yttrandet fokuseras på detaljer i de olika 
avtalsdelarna som Säters kommun anser behöver ses över i den fortsatta processen.  

Samverkansbilagan 

Säters kommun ser generellt positivt på innehållet i samverkansbilagan. För att skapa ett fungerande 
samarbete kring kollektivtrafiken kommer innehållet i bilagan behöva praktiseras under en längre 
tid där uthållighet blir viktigt för att sätta nya vanor och arbetssätt. Det vilar ett tungt ansvar på 
samtliga parter i att leva upp till innehållet samt att förfina de olika arbetssätt som föreslås.  

Säters kommun ser att det kommer vara av högsta vikt att samverkansbilagan ej blir ett statiskt 
dokument som inte kan förändras utifrån uppkomna behov. Därför föreslås att samverkansbilagan 
utvärderas årligen och att det skapas möjligheter att gemensamt förändra och utveckla de arbetssätt 
som nu föreskrivs. 

Utöver ovanstående har Säters kommun även några mer konkreta förslag på förändringar i det 
fortsatta arbetet: 

 Budget och ekonomiprocessen behöver tydliggöras i samverkansbilagan, här är det viktigt 

att ekonomicheferna involveras i arbetet.   

 Punkt 5. Förändringar i utbudet av regional kollektivtrafik. I det andra stycket används 

begreppen ”långt i förväg” och ” i god tid”. I punkt 5.1, tillköp-busstrafik, har ”långt i 

förväg” blivit ”tio månader”. Vidare under punkt 5.2, tillköp-tågtrafik, har ”i god tid” blivit 

”senast första december”. Dessa variationer kan leda till tolkningsproblem och bör 

förtydligas.  

 Punkt 6.2 Samverkansforum. Det står genomgående att kollektivtrafikförvaltningen är 

sammankallande. Men det är endast under ”Driftforum-Trafik” det sägs att kommunerna 

får ta initiativ. Kommunerna borde genomgående ha en initiativrätt även om det är 

kollektivtrafikförvaltningen som är kallande.  

 Punkt 6.5 Dialogforum.  ”Representanter från kommundirektörsgruppen” upplevs otydligt, 

det bör definieras tydligare vilka som får delta och vem som utser deltagare.  
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Huvudavtal med tillhörande underavtal 

Säters kommun ser generellt positivt på innehållet i huvudavtalet med dess underavtal. Såsom 
påtalats tidigare finns det dock ett behov av att texterna redaktionellt arbetas igenom en gång till i 
syfte att tydliggöra innebörd och minska risken för feltolkningar.  

När det gäller huvudavtalet vill Säters kommun särskilt påtala följande punkter:  

 En sammanhållen benämning av roller är viktig i ett avtal, enligt punkt 1 är parterna 

Regionen och Kommunerna. Dessa begrepp bör användas konsekvent och genomgående i 

avtalen. Detta görs dock inte, t ex i punkt 7 kommer begreppet ”Uppdragsgivare”. I punkt 

10.1 kommer ”beställaren”, punkt 10.2 åter ”uppdragsgivarna”, punkt 10.3 ”beställaren”, 

punkt 12 ”huvudman”.  

 Punkt 5 Avsiktsförklaring avseende tillkommande avtal till detta avtal. Då tanken är att 

huvudavtalet och underavtalen godkänns samtidigt så borde det istället stå ” Samtidigt med 

detta huvudavtal tecknar parterna avtal enligt följande;” 

 Punkt 7 Parternas ansvar och roller. Under ”Kommunernas ansvar” regleras ansvar för 

hänsyn till kollektivtrafiken vid samhällsplanering. För Säters kommun är detta en 

självklarhet i all samhällsplanering och inte något som behöver regleras i ett avtal. Förslag 

är att texten stryks.   

 Punkt 15 Tillkommande och avgående parter. Andra stycket säger: ”Om part frånträder 

avtalet i förtid…”. Detta stämmer inte med uppsägningsmöjligheterna i punkt 16. 

 Punkt 16 Avtalets giltighet. Upplevelsen är att det inte tydligt framgår i huvudavtalet och 

underavtalen om det skall finnas möjlighet att säga upp enbart ett av underavtalen eller om 

en uppsägning innebär uppsägning av huvudavtalet och underavtalen.  

 Punkt 16 Avtalets giltighet. Säters kommun ser att frågan om att Regionen ska köra trafik i 

egen regi är för stor att avtala om i detta skede. Säters kommun ser snarare att en sådan 

process måste innebära utredning, samverkan och omprövning av de beslutade avtalen. 

Förslaget är därför att texten stryks.  

När det gäller underavtal skolskjuts vill Säters kommun särskilt påtala följande punkter:  

 Samverkan i arbetet med skolskjutsplaneringen är särskilt viktig med tanke på att skolornas 

ramtider påverkas av hur busstrafiken i länet framförs. Detta skapar utmaningar för 

skolorna att klara de krav på timplaner som kommer statligt. Säters kommun efterfrågar en 

transparens och samverkan där möjlighet finns att justera tider så att alla verksamheter 

fungerar. Vidare är det viktigt för eleven och skolan att väntetider före och efter skolan i så 

minimeras.  

 Det bör tydligare framgå att Prao är en del av elevens utbildning och skolskjuts därför kan 

bli aktuell om hemkommunen så beslutar. Säters kommun anser att detta ska ligga inom 

ramen för ordinarie skolskjuts.  
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 Punkt 7 Tillköp. ”Beställaren” används i stället för kommunen. Det står samma sak delvis i 

första och andra styckena.  

 Punkt 16–17. Samma synpunkter som Punkt 15–16 i huvudavtal.  

När det gäller underavtal om färdtjänst och riksfärdtjänst vill Säters kommun särskilt påtala följande 
punkter:  

 Punkt 14–15. Samma synpunkter som Punkt 15–16 i huvudavtal 

När det gäller underavtal om tillståndsprövning för färdtjänst och riksfärdtjänst vill Säters kommun 
särskilt påtala följande punkter:  

 Punkt 13 Avtalets giltighet. Det står ”träder i kraft den” utan någon angivelse om när. 

Dessutom har detta avtal inte samma löptid som huvudavtalet och övriga underavtal vilket 

riskerar ge tolkningsproblem.  

Bakgrund 
Den 31 januari 2020 inkom till Säters kommun en remiss från Region Dalarna innehållande utkast 
till nya avtal för särskild kollektivtrafik, inkluderande en samverkansbilaga. Avtalen är resultatet av 
ett arbete som bedrivits av Regionen i samverkan med Kommunerna. Två arbetsgrupper har varit 
tillsatta med representanter från såväl Kommunerna som Regionen. Säters kommun har varit 
representerade i arbetsgruppen kopplad till samverkansbilagan genom Biträdande 
Samhällsbyggnadschef, Mikael Spjut.  

Det samlade utskicket av material består av en Missiv till remissen samt de olika delarna i avtalen;  

 Huvudavtal – Uppdrags-, Samverkans-, och Finansieringsavtal avseende regional 
kollektivtrafik med underbilagan Samverkansformer  

 Underavtal – Skolskjuts  

 Underavtal – Färdtjänst  

 Underavtal – Färdtjänstenhet  

 Underavtal – Övriga persontransporter  
 
I missivet framgår att Regionen remitterar förslag till avtal om särskild kollektivtrafik i regionen. 
Sista dag för yttrande är den 30 april 2020 och Regionen rekommenderar ett samlat svar från 
respektive kommun dör fokus läggs på underbilagan samverkansformer. I remissen föreslår 
Regionen att Kommunerna tecknar huvudavtalet och samtliga underavtal för att säkerställa 
samverkan och planering av regional kollektivtrafik. Vid tecknande av avtalen föreslås samtliga nu 
gällande avtal om särskild kollektivtrafik upphöra att gälla. Vidare föreslår regionen att avtalstiden 
gäller från 1 januari 2020 alternativt från de datumen för respektive fullmäktigebeslut.  
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Under remisstiden har två FAQ:s skickats ut till Kommunerna för att besvara vissa frågeställningar 
som uppstått. Möten och e-postväxling har också skett mellan Kommunernas och Regionens 
representanter i specifika frågor.  
 

Den 27 mars 2020 inkom ytterligare en komplettering till remissen. I det av Regionen utskickade 
materialet förtydligades nu att det material som gått ut som en formell remiss trots allt inte skulle 
betraktas som en formell remiss utan som ett utskick av arbetsmaterial för synpunkter. I detta skede 
var dock beredningen av ärendet redan påbörjat varför remissen trots allt behandlats politiskt i 
Säters kommun. 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-12 
Blad 

8 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 29   Diarienummer: SN2020/0037 
 
 
Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar med tillstyrkan av Socialförvaltningens yttrande, att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att teckna huvudavtal och samtliga underavtal med Region Dalarna, 
förutsatt att Region Dalarna säkerställer att det finns tydliga avtal och en fungerande kostnads-
kontroll av transporterna. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att godkänna förslag att Region Dalarna och samtliga kommuner 
tecknar huvudavtalet och samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och planering av den 
regionala kollektivtrafiken. 
Vad gäller underavtalen förordar socialförvaltningen att kommunen inte utför dessa transporter 
i egen regi, samt att avtalstiden föreslås gälla från beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till samtliga nämnder i Säters kommun begärt in yttrande 
avseende remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik. 
 
I remissen anges att den gemensamma arbetsgruppen föreslår att Region Dalarna och samtliga 
kommuner tecknar huvudavtalet och samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och pla-
nering av den regionala kollektivtrafiken. Vad gäller samtliga underavtal, kan kommunerna välja 
att istället utföra tjänsterna i egen regi. 
Förutsatt att samtliga parter är överens, föreslås avtalstiden gälla från och med 1 januari 2020 – 
dvs med tanke på beslutsprocesserna föreslås en retroaktiv verkan. Om samtliga parter inte är 
överens, gäller avtalen från respektive fullmäktigebeslut. 
 
Bakgrund 
Region Dalarna och representanter för länets samtliga kommuner har tagit fram ett förslag till 
avtal om särskild kollektivtrafik med avtalsförslag och förslag till samverkansprocess i syftet att 
bygga förtroende, skapa tillit, med framförhållning och för kostnadskontroll. 
Arbetet har bedrivits i två arbetsgrupper som arbetat parallellt under perioden mars-november 
2019. Arbetsgrupperna har bestått av ekonomichef, sektorchef, trafikhandläggare, regionjurist, 
stadsjurist samt tjänstemän från samtliga kommuner i Dalarna och kollektivtrafikförvaltningen. 
 
 

Underlag till beslut Delges 

Tjänsteutlåtande 
Remiss 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2020-02-17 SN2020/0037 
 

Remissyttrande angående förslag till avtal om särskild kollektivtrafik 

Förslag till beslut 
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Är att godkänna förslaget att Region Dalarna och samtliga kommuner tecknar huvudavtalet och samtliga 
underavtal för att säkerställa samverkan och planering av den regionala kollektivtrafiken. 
Vad gäller underavtalen förordar socialförvaltningen att kommunen inte utför dessa transporter i egen 
regi, samt att avtalstiden föreslås gälla från beslut i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Region Dalarna och representanter för länets samtliga kommuner har tagit fram ett förslag till avtal om 
särskild kollektivtrafik med avtalsförslag och förslag till samverkansprocess i syftet att bygga förtroende, 
skapa tillit, med framförhållning och för kostnadskontroll. Befintliga avtal som föreslås ersättas av nya 
avtal har olika löptider och är inte synkroniserade med upphandlade avtal om regional kollektivtrafik. 
Vidare innebär förslagen om nya avtal förtydliganden, kompletteringar, synkroniseringar och strukturering. 
Syftet har inte varit att föreslå ändringar i tidigare fattade beslut eller överenskommelser. 
Den gemensamma arbetsgruppen förslag är att Region Dalarna och samtliga kommuner tecknar 
huvudavtalet och samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och planering av den regionala 
kollektivtrafiken. 

Bakgrund 
Ett förslag till avtal avseende regional kollektivtrafik har tagits fram på uppdrag av förvaltningschef för 
kollektivtrafikförvaltningen på Region Dalarna. Arbetet har bedrivits i två arbetsgrupper som arbetat 
parallellt under perioden mars-november 2019. Arbetsgrupperna har bestått av ekonomichef, sektorchef, 
trafikhandläggare, regionjurist, stadsjurist samt tjänstemän från samtliga kommuner i Dalarna och 
kollektivtrafikförvaltningen. 
Remissen omfattar följande: 
Huvudavtal – Uppdrags, Samverkans- och Finansieringsavtal avseende regional kollektivtrafik med 
underbilagan Samverkansformer 
Underavtal – Skolskjuts, Underavtal – Färdtjänst, Underavtal – Färdtjänstenhet och Underavtal Övriga 
persontransporter. 
Arbetsgruppens förslag är att Region Dalarna och samtliga kommuner tecknar huvudavtalet och samtliga 
underavtal för att säkerställa samverkan och planering av regional kollektivtrafik. 
Vad gäller samtliga underavtal, kan kommunerna välja att istället utföra tjänsterna i egen regi. 
Befintliga nu gällande avtal reglerar nuvarande avtalstider, uppsägningsformer och villkor vid uppsägning. 
Vid tecknande av underavtalen föreslås befintliga nu gällande avtal upphöra att gälla. 
Förutsatt att samtliga parter är överens, föreslås avtalstiden gälla från och med 1 januari 2020 – dvs med 
tanke på beslutsprocesserna föreslås en retroaktiv verkan. Om samtliga parter inte är överens, gäller 
avtalen från respektive fullmäktigebeslut. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Stig Eriksson  Ingalill Frank 
Handläggare  Förvaltningschef 
 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2020-03-12 5 
   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 

     Dnr KN2020/0021 
 

 Kn § 22    Remiss kollektivtrafiken   
 
   

 Beslut 
 Kulturnämnden besluta att inte lämna något yttrande över remissen om 

 kollektivtrafik då den inte berör kulturnämndens ansvarsområde. 
 
 Ärendebeskrivning 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag till avtal om särskild 
 kollektivtrafik för yttrande till samtliga nämnder. Yttrandet ska ha inkommit till 
 kommunstyrelsen senast den 28 mars 2020 för behandling i Ks den 7 april. 

 
 

__________ 
 

  
 
 Delges kommunstyrelsen 

  



 

 

 

Tjänsteskrivelse 

2020-02-27 

Dnr BUN 2020/0034 
Göran Garmo 
E-postadress: goran.garmo@edu.sater.se 
Tel. nr: 0225-55176 

 

Remiss förslag till avtal om särskild kollektivtrafik 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 

Förvaltningens förslag till yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden vill särskilt trycka på vikten av en väl fungerande samverkan 
mellan kommunen och den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att säkerställa att våra ele-
ver får en bra skolskjutsverksamhet. Det är viktigt att skolskjutstrafiken anordnas så att onödiga 
väntetider före eller efter skoltid undviks. Så kort tid som möjligt för själva resan är också av 
vikt. Eftersom Dalatrafik eftersträvar samordning mellan många kommuner ges små möjlighet-
er för verksamheten att justera sina skoltider. Det är därför viktigt att kunna göra ändringar i 
skolskjutstrafiken när så krävs på grund av statliga beslut t.ex. om förändringar i timplaner. 

Sammanfattning av ärendet 
Om remissen  
Region Dalarna, kollektivtrafiknämnden, har skickat ut förslag till avtal för kollektivtrafiken i 
Dalarna på remiss. Remissinstanser är länets samtliga kommuner. Avtalet består av ett Huvud-
avtal med tillhörande bilaga Samverkansformer. Till Huvudavtalet ligger också några underavtal 
som reglerar skolskjuts, färdtjänst, färdtjänstenhet samt övriga persontransporter. Avtalet löper 
på sex år. Kommunstyrelsen har skickat remissen till samtliga nämnder för yttrande. 
En stor del av innehållet i remissen är frågor som hör hemma hos Kommunstyrelsen eller 
Samhällssbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att låta en jurist 
studera avtalstexterna. Dessa behandlas därför inte här. 
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för skolskjutstrafiken men de delar av kostnaden för 
skolskjutstrafiken som går utöver skolskjutsreglementet ligger i barn- och utbildningsnämndens 
budget.  
I denna tjänsteskrivelse tas därför bara upp de frågor som rör barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden d.v.s. det som direkt berör elever, skolans verksamhet och ekonomi.  
Huvudavtalet  
Utkastet till huvudavtal, med dess bilagor, ersätter tidigare ingångna avtal rörande kollektivtrafi-
ken i Dalarna.  
Samverkansformer  
Bilagan ”samverkansformer” ger förutsättningarna för hur samverkan mellan regionen och 



 

 

 

länets kommuner ska gå till. Bilagans syfte är att endast reglera hur arbete parterna emellan ska 
ske och syftar ej till att förtydliga eller tillägga någon information i sak.  
I bilagan beskrivs olika forum för samverkan. De som berör skolskjutstrafiken är: 
Strategiforum som arbetar med de större övergripande frågorna, där skolkortskostnad och 
reglementen finns med. 
Lokala driftforum som arbetar med löpande driftfrågor. Formerna för beställning av skolkort 
och skoltidsresor tas upp liksom andra direkta och praktiska frågor rörande skoltrafik, skolhåll-
platser och väderskydd. 

Underavtal Skolskjuts  
Skolskjutsavtalet ska reglera ansvar och uppdrag samt finansiering gällande skolskjutstrafiken.  
 
Punkt 6 handlar om finansiering. Där står: “År 2019 var skolkortspriset 350 kr exklusive moms 9 
mån/år. Kommande prisjusteringar ska följa priset inklusive moms för periodkort för ungdomar upp till tjugo 
år och tas i samverkan med kommunerna, varvid regionen i en utredning ska visa på behov av förändring och 
göra jämförelser med andra län.” ” Kommunernas kostnadsansvar kvarstår enligt självkostnadsprincipen för  
skoltidsresor och elevresor.” 
Punkt 7 handlar om tillköp som enligt avtalet fullt ut ska finansieras av beställaren. Det kan för 
nämndens del handla om att t.ex. sätta in fler skolskjutsturer än vad som överenskommits. 
Även ändringar som gör att större grupper elever ska köras till andra skolor än som var över-
enskommet ingår här t.ex. nedläggning eller start av skolor. 
Punkt 8 berör tilläggsbeställning, vilket för vår del framför allt handlar om simskoleresor från 
Enbacka och Stora Skedvi. Även dessa resor betalas av kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal om regional kollektivtrafik från region Dalarna och Kommunstyrelsens arbets-
utskotts beslut KS2020/0053; Au§19 

 

Barnperspektiv 

Här kan noteras vikten av en bra samverkan med Regionen/Dalatrafik för att säkerställa att 
våra elever får en bra skolskjutsverksamhet. Det är viktigt att skolskjutstrafiken anordnas så att 
onödiga väntetider före eller efter skoltid undviks. Så kort tid som möjligt för själva resan är 
också av vikt. Eftersom Dalatrafik eftersträvar samordning mellan många kommuner blir skol-
verksamhetens tidsramar väldigt styrda. 

 
 
 

 

Göran Garmo, Utredare 
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Dnr BUN 2020/0034 

§ 11 
Yttrande över remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2020 remittera förslag till avtal om sär-
skild kollektivtrafik till samtliga nämnden. Yttrandet ska inkomma till kommunstyrel-
sen senast den 28 februari 2020.  

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden vill särskilt trycka på vikten av en väl fungerande sam-
verkan mellan kommunen och den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att säker-
ställa att våra elever får en bra skolskjutsverksamhet. Det är viktigt att skolskjutstrafi-
ken anordnas så att onödiga väntetider före eller efter skoltid undviks. Så kort tid som 
möjligt för själva resan är också av vikt. Eftersom Dalatrafik eftersträvar samordning 
mellan många kommuner ges små möjligheter för verksamheten att justera sina skolti-
der. Det är därför viktigt att kunna göra ändringar i skolskjutstrafiken när så krävs på 
grund av statliga beslut t.ex. om förändringar i timplaner. 

Sammanfattning 

Region Dalarna, kollektivtrafiknämnden, har skickat ut förslag till avtal för kollektivtra-
fiken i Dalarna på remiss. Remissinstanser är länets samtliga kommuner. Avtalet består 
av ett Huvudavtal med tillhörande bilaga Samverkansformer. Till Huvudavtalet ligger 
också några underavtal som reglerar skolskjuts, färdtjänst, färdtjänstenhet samt övriga 
persontransporter. Avtalet löper på sex år. Kommunstyrelsen har skickat remissen till 
samtliga nämnder för yttrande. 

En stor del av innehållet i remissen är frågor som hör hemma hos Kommunstyrelsen 
eller Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att låta 
en jurist studera avtalstexterna. Dessa behandlas därför inte här. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för skolskjutstrafiken men de delar av kostna-
den för skolskjutstrafiken som går utöver skolskjutsreglementet ligger i barn- och ut-
bildningsnämndens budget. I denna tjänsteskrivelse tas därför bara upp de frågor som 
rör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden d.v.s. det som direkt berör elever, 
skolans verksamhet och ekonomi.  

Beslutsunderlag 
Remiss från Kommunstyrelsen 
Tjänsteskrivelse  
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1 Parter 

a) Region Dalarna, org.nr 232100–0180 

b) Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, 

Leksands kommun, Ludvika kommun Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Orsa 

kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Vansbro kommun, 

och Älvdalens kommun 

Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunerna, har följande avtal träffats; 
 

2 Bakgrund och omfattning 
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik reglerar ansvaret för regional kollektivtrafik och organisering av 

regionkollektivmyndigheter (RKTM). Region Dalarna har ansvaret för regional kollektivtrafik samt 

uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet. 

Skollag (2010:800), lag (1997:736) om färdtjänst, lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1991:419) om 

resekostnadsersättning vid sjukresor samt gymnasielag (1991:1110) reglerar ansvaret för de olika 

trafikformerna inom den samlade kollektivtrafiken bestående av allmän kollektivtrafik och särskilda 

persontransporter (benämns i detta avtal som särskild kollektivtrafik).  

Förändringen av organisation för planering och utformning av den utifrån avtalet gemensamma 

trafiken ska ske enligt de lagar och regler som finns idag. All samhällsbetald trafik kan inordnas i 

system, även om den regleras av olika lagar. Lagstiftningen säger ingenting om vilken typ av fordon 

som resorna ska ske med och hindrar inte att trafiken samordnas. 
 

3 Syfte 
Parterna är överens om att samarbeta och samverka i enlighet med vad som framgår av 

samverkansdokument (bilaga 1), så att effektivast möjliga samordning uppnås inom och mellan den 

särskilda och den allmänna kollektivtrafiken. 

Parterna förbinder sig mot den bakgrunden att verka för en harmonisering av regelverken för att 

effektivisera en resesamordning. Målet med parternas samarbete är att skapa en attraktiv 

kollektivtrafik med god service och bra kvalitet som utförs kostnadseffektivt samt på ett affärsmässigt 

sätt. Samarbetet ska skapa förutsättningar till ett ökat resande, ökad marknadsandel och en hög 

kundnöjdhet som förenklar vardagsresandet och bidrar till att göra Dalarna till en bra region att leva i . 

Syftet med detta avtal, inklusive samverkansbilaga 1, samt med dess fyra Underavtal avseende 

Skolskjuts, Färdtjänst, Tillståndsprövning Färdtjänst/Riksfärdtjänst och Övriga Persontransporter, är att 

reglera 

1) kommunernas uppdrag till Regionen 

2) parternas ansvar och roller 

3) kommunernas finansiering av särskild kollektivtrafik samt 

4) Regionens och kommunernas rätt och skyldighet till aktivt deltagande och 

påverkansmöjligheter i planerings- och samverkansprocesser samt vid upprättande och 

revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram samt planer, riktlinjer och reglementen. 
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4 Tidigare tecknade avtal som upphör formlöst och ersätts av detta 

avtal jämte underavtal 
Detta avtal jämte underavtal avseende Skolskjuts, Tillståndsprövning Färdtjänst/Riksfärdtjänst, 

Färdtjänst och Övriga persontransporter ersätter alla tidigare ingångna avtal i denna fråga, nämligen, 

a) Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska 

effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken, år 2018, RD 2016/148 

b) Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik, gällande fram till 2020-12-31, RD 2015/40 

c) Uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik, gällande fram till 2020-12-31, med de 

underbilagor till uppdragsavtalet som nio kommuner tecknat innebärande trafikbeställningar, 

RD 2015/40. 

d) Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län gällande fram till 2021-12-31, 

RD2016/147 

e) Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst, 

upprättat 2016-12-06, RD 2013/36 

f)  Avtal om finansiering av vissa kollektivtrafikkostnader i Dalarna, såvitt avser kostnaderna 

utanför gjord skatteväxling (LD 18/04032 – se landstingsfullmäktiges beslut §137 2018-11-19- 

-20) 

g) Tidigare gjorda trafikbeställningar från år 2006 avseende särskild kollektivtrafik 

Parterna är ense om att samarbetet är framåtriktat och att förändringar sker i samverkan i enlighet 

med lagstiftning, detta avtal med underavtal och samarbets- och planeringsprocesser. 
 

5 Avsiktsförklaring avseende tillkommande avtal till detta avtal 
Parterna avser att teckna tillkommande underavtal till detta avtal enligt följande; 

h) Uppdrags- och Finansieringsavtal gällande särskild kollektivtrafik – med överenskommelse om 

samverkan - Skolskjuts 

i) Uppdrags- och samverkansavtal - Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

j) Uppdrags- och samverkansavtal vid - Tillståndsprövning - Färdtjänst-Riksfärdtjänst 

k) Uppdrags- och samverkansavtal vid samordning av särskild kollektivtrafik – Övriga 

Persontransporter 

 
 

6 Befintliga avtal/reglementen/riktlinjer som inte berörs av detta avtal 
Befintliga personuppgiftsbiträdesavtal, riktlinjer, sjukresereglemente, färdtjänst- och 

riksfärdtjänstreglemente och skolskjutsreglemente med underliggande bilagor berörs inte. 
 

7 Parternas ansvar och roller 

Regional kollektivtrafikmyndighet 
Regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar för att besluta om allmän trafikplikt samt att upprätta och 

besluta om trafikförsörjningsprogrammet och fastställa mål. Det är följaktligen den regionala 

kollektivtrafikmyndigeten som genom kollektivtrafikförvaltningen ska leda planeringsprocesserna och 

ta ett övergripande ansvar för att processerna inklusive årlig uppföljning och utvärdering bedrivs i 

samverkan med kommunerna samt i samråd med övriga intressenter. 
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Regional kollektivtrafiknämnd 
Regionala kollektivtrafiknämnden beslutar om årlig trafikförsörjningsplan. 

Kollektivtrafikförvaltningens uppdrag beskrivs i årlig verksamhetsplan. Förvaltningen sköter 

administration på uppdrag av nämnden. Nämnden ansvarar för systemstöd vid registerhantering. 

Parternas gemensamma ansvar 
Parterna har var för sig det politiska och ekonomiska ansvaret för allmän och särskild kollektivtrafik 

inom sina respektive verksamhetsområden, riktade mot vardera partens medlemmar. 

Uppdragsgivarna ansvarar för att de register vilka tillhandahålls kollektivtrafikförvaltningen, till 

utförande av de uppdrag som detta avtal omfattar, gällande regelsystem, kundtillstånd och 

tillståndsregistrering, är uppdaterade. 

Uppdragsgivare i samverkan fastställer mål, regler, tillämpningsanvisningar och ekonomiska villkor för 

hur resenären får utnyttja den särskilda kollektivtrafiken. Syftet med samverkan är bland annat att 

underlätta samordning med annan regional och kommunal samhällsplanering. 

Den uppdragsgivare som är huvudman för verksamheten, ansvarar för underskott, reglemente samt 

prissättning inom ramen för tecknade Underavtal. 

Var och en av parterna ansvarar för 

• att utse deltagare i samrådsgrupper samt 

• att inom varje organisation föra över information mellan respektive 

organisationsrepresentanter i olika grupper och 

• samordna organisationens mål och inställning i olika frågor. 

Kommunerna och Regionen utser var och en direkt eller indirekt genom delegering, sina medlemmar i 

grupper för dels politisk och dels förvaltningssamverkan för kollektivtrafik. Samrådsgrupperna (enligt 

bilaga 1) har inte beslutsrätt till frågor hänförliga till detta avtal eller dess omfattning. 

Regionens ansvar 
Region Dalarna är Regional Kollektivtrafikmyndighet (RKTM), 

dels utförare alternativt upphandlande myndighet av såväl allmän som särskild kollektivtrafik i enlighet 

med vad som framgår av särskilt tecknade Underavtal, 

dels ansvarig för och beställare av sjukresor samt färdtjänstresor, och 
 

dels för att de register, för vilka regionen är personuppgiftsansvarig, kvalitetssäkras och uppdateras. 
 

Regionen ansvarar för att det ska finnas organ för såväl politisk samverkan som för 

förvaltningssamverkan med kommunerna. 

Regionen ansvarar för sjukresor, och beviljar resor enligt för var tid gällande, sjukresereglemente. 

Vidare, ansvarar regionen för finansiering av utförandet av färdtjänstresor exklusive handläggning vid 

beviljande av färdtjänst. Vidare ansvarar regionen för framtagande av färdtjänstreglemente i 

samverkan med kommunerna. 

Kommunens ansvar 
Kommunerna är ansvariga uppdragsgivare och finansiärer av särskild kollektivtrafik inom sina 

verksamhetsområden, såsom skolskjuts, särskoleskjuts, riksfärdtjänst och övriga persontransporter. 
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Kommunen ansvarar för att aktivt delta i samverkansforum enligt bilaga 1, däribland vid upprättandet 

av trafikförsörjningsprogram, trafikförsörjningsplan samt i planeringsprocesser, inklusive utvärdering 

och uppföljning. 

Kommunerna ansvarar för att i sin samhällsplanering ta hänsyn till den gemensamma kollektivtrafiken, 

till exempel vid planering av nya bostadsområden eller förtätning av bostadsområden. 

Kommunerna ansvarar för och beviljar skolskjuts enligt gällande gemensam regionalt 

skolskjutsreglemente samt kommunens egen bilaga. 
 

8 Regionens uppdrag 
Genom tecknande av detta avtal samt dess Underavtal uppdrar kommunerna åt Regionen att med 

stöd av, för var tid gällande trafikförsörjningsprogram och trafikförsörjningsplan, tillhandahålla, 

utveckla, och systematiskt följa upp och utvärdera, planera och marknadsföra kollektivtrafiklösningar i 

enlighet med, i behörig ordning, tillkomna politiska beslut och fastställda mål. 

Vidare omfattar uppdraget att Regionen tillhandahåller administration av kollektivtrafiken inklusive 

beställningsrutiner och kundservice för bokning av resor samt att fördela kostnaden med stöd av 

nyckeltal, framtagna i samverkan med kommunerna. 

Regionens uppdrag omfattar tillhandahållande av uppföljning, statistik och rapporter. Analyserna ska 

omfatta bland annat resandeutveckling, måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och 

kostnader, fördelade på respektive trafikslag. 
 

9 Kollektivtrafikens finansiering 
Enligt 14 kap 4§ Regeringsformen får kommuner och landsting ta ut skatt för skötseln av sina 

uppgifter. Parterna kan således inte ta ut skatt för att finansiera verksamhet som man enligt lag inte 

får vara huvudman för. 

Regeringen beviljade genom beslut den 16 november 2017 parternas ansökan om skatteväxling, som 

omfattade allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Regeringens beslut 2017-11-16 Fi2017/03288/K 

innebar endast att den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna ändrades enligt 2 

och 3§§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning. Parternas ansvars- och 

uppgiftsfördelning reglerades inte genom regeringens beslut utan genom särskilt avtal som beslutades 

av respektive fullmäktige (se ovan punkt 4a).   

Regionen har genom avtal förbundit sig att det skatteväxlade anslaget till allmän kollektivtrafik och 

utförande av färdtjänst, samt andra ersättningar från avtal med anknytning till kollektivtrafik, ska 

användas för kollektivtrafikens bedrivande och utveckling. Eventuellt överskott hanteras i enlighet med 

kommunallagen och återinvesteras i kollektivtrafiken.   

Svårigheten att vid utredningstidpunkten härleda kostnaden till allmän eller särskilt kollektivtrafik 

återspeglas i utredningen1 som föregick beslut om skatteväxling år 2017.   

Den för var tid gällande trafikförsörjningsplanen definierar utbudet av såväl allmän som särskild 

kollektivtrafik och som beslutas av kollektivtrafiknämnden. Kommunerna påverkar sina kostnader 

främst genom förändringar i beställningar av den särskilda kollektivtrafiken. Upphandlade Trafikavtal 

begränsar dock möjligheter att påverka kostnader under löpande avtalsperiod.   
 

 
1 ”Kollektivtrafiken i Dalarna – skatteväxling och huvudmannaskapsförändring” 
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Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av RKTM beslutade allmänna kollektivtrafiken enligt, 

för var tid, gällande Trafikförsörjningsplan. 

Regionen betalar självkostnadspriset för den särskilda kollektivtrafik som de själva beställer 

• dels i samband med fastställandet av trafikförsörjningsplanen 

• dels i samband med utförande av färdtjänst, dock ej riksfärdtjänst 

• dels för sjukresor som utförs i särskild kollektivtrafik och 

• dels genom tillköp. 

Kommunerna betalar självkostnadspriset för den särskilda kollektivtrafik som de själva beställer 

• dels i samband med fastställande av trafikförsörjningsplanen 

• dels genom beställning av övriga persontransporter och 

• dels genom tillköp. 

Parterna har överenskommit om särskild finansiering av skolkort, se Underavtal – Skolskjuts. 

Kommunernas kostnadsansvar kvarstår för skoltidsresor, särskoleskjutsar på grund- och gymnasienivå 

och riksfärdtjänstresor, vilka ersätts enligt självkostnadsprincipen. 

Både allmän och särskild kollektivtrafik belastas av gemensamma kostnader såsom t.ex. kostnader för 

biljettsystem, trafikdatabas, planeringsprogram samt beställningsrutiner och kundservice för bokning 

av resor. I den särskilt avtalade skolkortskostnaden ingår administrativa kostnader. Insyns- och 

påverkansmöjligheter ska ges respektive huvudman genom samverkansprocessen, innebärande krav 

på transparens, tydliga fördelningsnycklar, måluppfyllelse och förutsägbarhet. 

Gemensamma kostnader finansieras enligt självkostnadsprincipen och debiteras respektive 

huvudman/uppdragsgivare med fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras dels på respektive 

trafikslag och dels nyttjande, vilket utgår ifrån faktiskt antal uppdrag och part. Parterna är ense om att 

gemensamt ta fram beräkningar, utvisande självkostnader med stöd av definitionen i punkt 14. 

Preliminär debitering sker löpande under året och med slutavräkning efter verksamhetsårets utgång. 
 

10 Tillköp/Tilläggsbeställning 
2 kap 1b§ i kollektivtrafiklagen gör det möjligt för en kommun att träffa avtal med Regionen om tillköp 

av allmän kollektivtrafik som inte omfattas av den regionala trafikförsörjningsplanen. Kommunen kan 

också göra tillköp av särskild kollektivtrafik. Kommunen behåller i båda fallen kostnadsansvar för tillköp. 
 

10.1 Tillköp 
Tillköp ska finansieras fullt ut av beställaren och regleras i ett särskilt avtal mellan parterna samt 

godkännas av RKTM. Vid tillköp ska uppföljning av självkostnaden ske och redovisas till köparen. 

Parterna är överens om målsättningen att Regionen ska tillhandahålla allmän och särskild 

kollektivtrafik som motsvarar länets och den enskilda kommunens behov såsom det presenteras i det 

regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kommunala tillköp av trafik och servicefunktioner bör därför 

ske undantagsvis. RKTM´s prövning av frågan om tillköpt trafik ska övergå till Regionens ekonomiska 

ansvar, kan endast ske i samband med att tillköpsavtalet upphör, eller när en ny/reviderad 

trafikförsörjningsplan, som även uttryckligen omfattar tillköpet, vunnit laga kraft och börjat tillämpas. 



7 
 

10.2 Allmänna villkor för tillköp 

• Alla tillköp av regional kollektivtrafik ska godkännas av RKTM och följas av skriftliga avtal mellan 

Regionen och uppdragsgivarna. 

• Tillköp av trafik kan endast ske av sådan kollektivtrafik som uppfyller kollektivtrafiklagens 

definition för allmän och särskild kollektivtrafik. 

• Tillköp ska vara förenlig med det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål för 

kollektivtrafiksystemets utveckling. 

• Den tillköpta trafiken får inte riskera att påverka kollektivtrafiksystemet på ett negativt sätt och 

ska vara utformad så att den inordnas under ett av kollektivtrafikmyndigheten fattat beslut om 

allmän trafikplikt. 

• Regionen, eller kommun som önskar genomföra tillköp av trafik av bättre kvalitet eller billigare 

för resenärerna enligt definitionen i 2 kap 1b§ kollektivtrafiklagen, ansvarar även för 

finansieringen av tillköpet. 

• Längsta avtalstid för tillköp är tre år. Därefter ska särskild prövning ske om RKTM kan godkänna 

att avtalstiden för tillköpet kan förlängas, istället för att tillägget ska ingå i ordinarie trafikutbud. 

• Ett tillköp omfattar även kostnaderna för administration, upphandling, drift, prissystem och 

marknadsföringsinsatser. Vidare omfattas tillköp av samma regler mot kommunen gällande 

resevillkor, prisvillkor och ansvarsförhållanden som i övrig kollektivtrafik, såvida inte annat 

särskilt avtalas. 
 

10.3 Tilläggsbeställning 
Tilläggsbeställningar regleras av Uppdragsavtal – Övriga persontransporter. 

Tilläggsbeställningar ska finansieras fullt ut av beställaren och omfattas inte av fastställd 

Trafikförsörjningsplan. Tilläggsbeställningar kan avse återkommande eller tillfälliga events, resor under 

skoltid, till exempel bad och slöjd – skoltidsresor. 

Tilläggsbeställningar av återkommande skoltidsresor sker inom ramen för planeringsprocessen 

för skolskjutsar, i den tid och ordning som där beskrivs. 
 

11 Budget och Redovisning 
Budgetprocess sker inom ramen för parternas överenskomna planerings- och samverkansprocess och 

syftar till att ge vardera parten ett underlag för nästkommande års budgetarbete. Kända och 

förväntade förändringar ska rapporteras av respektive part i så god tid så att hänsyn kan tas i budget, 

trafikförsörjningsplan, upphandlingsunderlag och särskilda trafikbeställningar. 

Möten inom ramen för samverkans- och planeringsprocessen regleras i bilaga 1. 

Förvaltningen redovisar samtliga parters kostnader vid budget- och budgetuppföljning, dels totalt och 

dels per part. Vid upphandling av nya trafikavtal ska förväntade kostnadsökningar vägas in. 
 

12 Fakturering   
Kollektivtrafikförvaltningen ska i efterskott fakturera respektive huvudman. 

Parterna är ense om att uppdragsgivarnas kostnader för sina invånares faktiska utnyttjande av resor, 

inom särskild kollektivtrafik och dess beställningskostnad (BC) samt riksfärdtjänst, faktureras månadsvis. 

Kostnad för färdtjänstlegitimering faktureras uppdragsgivarna årsvis enligt fördelningsnyckel, där 

uppdragsgivarens föregående års invånarantal per 1 november året före verksamhetsåret styr den 

slutliga kostnaden. 
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13 Samverkans- och planeringsprocess, 
Samverkans- och planeringsprocess beskrivs i Samverkansbilaga bilaga 1 

 

14 Definitioner 
Allmän kollektivtrafik Linjelagd trafik, inklusive flextrafik, som allmänheten kan resa 

med. Merparten av skolskjutsberättigade elever reser i allmän 
Kollektivtrafik. 

Dialog Begreppet ses som ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer, 
åsikter mellan två eller flera parter i ett samtal. Dialog ses som en 
tvåvägs – eller flervägskommunikation. 

Elevresor Gymnasieelevs resor mellan bostaden och skolan i allmän 
kollektivtrafik överstigande 6 km enkel resa, dock ej 
gymnasiesärskoleelevers resor. Elever med 
inackorderingsersättning eller kontant ersättning omfattas inte 
av rätten till elevresor. 

Färdtjänstlegitimering/ 
färdtjänsttillstånd 

Utredning och tillståndsprövning av rätt till färdtjänst eller 
riksfärdtjänst. 

Färdtjänstresor Resor som överlämnats med stöd av 4§ lag (1997:736) om 
färdtjänst och 3§ lag (1997:735) om riksfärdtjänst för personer 
som inte kan resa med allmän kollektivtrafik. 

Fördelningsnyckel Fördelningsnyckel är en formel eller matematisk formulering som 
innebär att en kostnad fördelas ut mellan olika parter eller 
trafikslag. Fördelning av kostnader ska redovisas transparent för 
parterna. 

Kollektivtrafik Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som 
erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. 

Kommunresor Resa för tjänsteperson, anställd av kommun alt. personal från ett 
boende som är legitimerad, dvs beviljad av kommunen att företa 
resa. 
Förekommer även om en person som inte är färdtjänstlegitimerad 
är i behov av liggande transport mellan boenden samt utflykter 
som görs från kommunala boenden. 

Korttidsresor Resor för i huvudsak barn gäller för resa mellan korttidsboende 
och skola eller korttidsboende och bostad (kan förekomma även 
för äldre). 

Legitimerad resa/ färdsätt 
 

Legitimering av resa/färdsätt ska utredas och bedömas utifrån 
funktionsnedsättningens art och sökandens hjälpbehov.  

Omsorgsresor Återkommande färdtjänstresor mellan boende och daglig 
verksamhet. Kostnaderna exkluderades vid skatteväxlingen. 

Region Regeringsformen styr organisationen. Regionens mandat och 
befogenheter regleras av en mängd lagstiftningar. 

Regional kollektivtrafik Trafik som antingen äger rum inom ett län, sträcker sig över 
flera län, eller med avseende på trafikutbudet i huvudsakligen är 
ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller 
annat vardagsresande, och som med hänsyn till sitt faktiska 
nyttjande tillgodoser ett sådant behov. 

Regional 
kollektivtrafikförvaltning 

Tjänstemannaorganisation som styrs av regionens delegerings- 
och verkställighetsbestämmelser enligt kommunallagen. 

Regional 
kollektivtrafikmyndighet 

Myndighet, vars ansvar och befogenheter regleras av 
kollektivtrafiklagen, t ex fastställande trafikförsörjningsprogram, 
beslut om allmän trafikplikt och eventuell upphandling. 
Myndighetens beslut kan prövas förvaltningsrättsligt. 



9 
 

 

Regional kollektivtrafiknämnd Nämndens arbete regleras av kommunallagen. Besätts av 
politiker som utses av regionfullmäktige. Nämndens beslut, tex 
fastställande av trafikförsörjningsplan, stora trafikbeslut m.m. 
kan laglighetsprövas. 

Rådrum Syftet med rådrum är att ge tid för förankring, samråd och 
genomförande av en politisk beslutsprocess. I samverkansprocess 
bör parterna gemensamt ta ansvar för att ge motparten rimligt 
rådrum. 

Samråd, samverkan Krav på samråd eller samverkan förekommer i både lagtext och 
lagens förarbete. Exempelvis i 9§ Kollektivtrafiklagen gällande 
trafikförsörjningsprogram, där det framgår att samråd ska ske 
med övriga berörda myndigheter, organisationer, 
kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och 
resenärer. Samråd innebär således inte beslutanderätt eller 
fullständig enighet. Syftet är bland annat att underlätta 
samordning med annan kommunal och regional 
samhällsplanering. 

Självfinansieringsgrad Självfinansieringsgrad är ett nyckeltal som visar i vilken 
utsträckning kostnaderna täcks av biljettintäkter. 

Självkostnadspris Huvudprincipen är att ersättningen ska motsvara den långsiktiga 
självkostnaden. Intäkterna ska täcka samtliga direkta kostnader 
och en rättvis andel av de kostnader som är indirekt förenade 
med verksamheten. Vid pris- och avgiftssättningen ska hänsyn tas 
till tidigare uppkomna över- eller underskott i verksamheten. 
(prop. 2008/09:231 s. 18. 

Skolkort 
 

Färdbevis utvisande berättigande till skolskjuts och elevresor. 

Skolskjuts Transport för grundskoleelev, i allmän eller särskild 
kollektivtrafik, till och från en plats i anslutning till elevens hem 
och den plats där utbildningen bedrivs, i anslutning till 
skoldagens början och slut. Behovsstyrt med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Särskild kollektivtrafik Särskilda persontransporter, dvs transporter och ersättningar för 
transporter som kräver särskilt beslut eller tillstånd, alternativt 
genomförs under särskilda förutsättningar. På det sättet skiljer 
sig   särskild kollektivtrafik från den allmänna kollektivtrafiken, 
som är öppen för alla. Särskild kollektivtrafik, eller särskilda 
Persontransporter, styrs av egna lagar. 

Särskilt anordnad skolskjuts Resor mellan hem och grundskola för elever som inte kan resa i 
den allmänna kollektivtrafiken. 

Särskoleskjuts Skolskjuts omfattande särskoleresor på såväl grund- som 
gymnasienivå. Särskoleresor i särskild kollektivtrafik finansieras 
fullt ut av kommunen enligt självkostnadsprincipen. 

Särskoleskjuts Resor mellan hem och grund- eller gymnasiesärskola. 
 

Tillköp Innebär avvikelse från fastställt Trafikförsörjningsprogram 
avseende såväl allmän som särskild kollektivtrafik. Tillköp av 
allmän eller särskild kollektivtrafik ska godkännas av RKTM och 
villkoras av att den tillköpta trafiken är av bättre kvalitet eller 
billigare för resenärerna än vad Regionen annars skulle 
tillhandahålla. Med kvalitet avses t.ex. fler fordon av bättre kvalitet 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/08/prop.-200809231/
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 än vad som upphandlats. Tillköp kan bl.a. omfatta extra turer på 
befintlig linje, ny linje, mer trafik i ett geografiskt område, avgiftsfri 
trafik eller särskilda satsningar på elever som är berättigade till 
skolskjuts. Tillköp kan ses som ”extra kvalitet¨. Tillköp kan gälla 
kortare eller längre tid, dock max 3 år. 

Tilläggsbeställning Dessa beställningar avser t.ex. Vasaloppstrafik, event, 
skoltidsresor. Skatteväxlas inte, utan betalas av respektive 
kommun. Omfattas av Uppdragsavtal – Övriga 
persontransporter. Omfattas inte av fastställd 
Trafikförsörjningsplan. 

Tilläggsbeställning 
/Skoltidsresor 

Återkommande resor under skoltid, annat än mellan skolan och 
hemmet. T.ex. resor till bad och slöjd. 
Enstaka skoltidsresor under skoltid annat än mellan skolan och 
hemmet, t.ex. studiebesök. Självkostnad betalas av respektive 
kommun. Omfattas av Underavtal – Övriga persontransporter. 
Ingår inte i fastställd trafikförsörjningsplan. 

Trafikförsörjningsplan  Plan som skrivs årligen och redovisar den konkreta trafiken, 
intäkter, nettokostnader och täckningsgrad, resanden, linjer och 
planeringsprocesser m.m. Trafikförsörjningsplanen utgör ett 
komplement till trafikförsörjningsprogrammet. 

Trafikförsörjningsprogram Program som uttrycker en politisk viljeinriktning, beskriver 
visioner och mål men inte redogör för detaljerade förhållanden 
på driftsnivå och organisation. Det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet uppdateras vart fjärde år enligt 
lag, efter samråd med övriga berörda myndigheter, 
organisationer, kollektivtrafikföretag, kommuner samt 
företrädare för näringsliv och resenärer. 

Uppdragsgivare Ansvarig för respektive trafikslag inom särskild kollektivtrafik. 
Exempel; kommunerna är uppdragsgivare avseende skolskjuts och 
regionen är uppdragsgivare avseende sjukresor. 

Övriga persontransporter Övergripande begrepp för de persontransporter som inte 
omfattas av avtal Skolskjuts eller avtal Färdtjänst och som 
beställs av kommunerna, t.ex.  
skoltidsresor, kommunresor, korttidsresor och omsorgsresor 

 
 

15 Tillkommande eller avgående parter 
En enskild kommun i Dalarna äger rätt, att efter godkännande av RKTM, men i övrigt utan särskilt 

beslut hos övriga avtalsparter, att ansluta sig till detta avtal i enlighet med dess villkor och intentioner. 

Begäran om att ansluta sig ska vara skriftligt och delges samtliga parter. Anslutning regleras i skriftliga 

tillägg till detta avtal. RKTM ges i uppdrag att för samtliga till avtalet redan anslutna kommuner, och 

för Regionens räkning, godkänna och underteckna anslutning på de villkor som anges i detta avtal. 

Anslutning kan ske med sex månaders framförhållning och endast vid årsskifte om inte parterna 

överenskommer annat. 

Om part frånträder avtalet i förtid, oavsett orsak, ska ersättning erläggas till Regionen motsvarande 

kostnader som inte kan undvikas vid avveckling/omförhandling av RKTM´s upphandlade avtal i 

relevanta delar. Part äger därvid full insyn i grunderna för beräkning av dessa kostnader. 
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16 Avtalets giltighet 
Detta avtal löper tills vidare. Uppsägning av avtalet kan ske tidigast då upphandlad huvudleverantörs 

avtal löper ut, för närvarande 2026-06-30. Uppsägning ska då ske skriftligen och senast två år före 

avtalstidens utgång, det vill säga för närvarande senast 2024-05-31. Om avtalet inte sagts upp, löper 

avtalet på tills vidare och kan tidigast sägas upp med två års uppsägningstid för upphörande då nästa 

upphandlade huvudleverantörs avtal löper ut, o.s.v. 

Det förhållandet att Regionen kan komma att välja att utföra uppdraget att bedriva trafik i egen regi, 
utgör ingen uppsägningsgrund. Vid sådant förhållande löper avtalet tillsvidare, med två års 
uppsägningstid räknat från nästkommande årsskifte. 

Avtalets giltighet är villkorat av att likalydande avtal underställs och godkänns av samtliga Parter. 
 

17 Uppföljning och utvärdering av avtalet 
Detta avtal ska följas upp och utvärderas avseende samverkansformer och tillköpsprincip senast fem år 

efter det att avtalet har börjat gälla, dvs år 2024. 
 

18 Tillägg eller ändringar 
Tillägg eller ändringar av avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av firmatecknare, efter beslut av 

respektive fullmäktige. 
 

19 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Parterna och 

avgörs slutligen i svensk domstol. 

Avtalet har upprättats i 16 likalydande exemplar där varje part har ett exemplar. 
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Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Region Dalarna Avesta kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 
 

Borlänge kommun Hedemora kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Falu kommun Gagnefs kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 

 
Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Leksands kommun Ludvika kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Malung-Sälens kommun Mora kommun 
 
 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Orsa kommun Rättviks kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Smedjebackens kommun Säters kommun 
  

 
………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum………………………………………….. 
 

 
Vansbro kommun Älvdalens kommun 

 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 



Från: MDL-Info <info@dalatrafik.se> 
Skickat: den 31 januari 2020 15:56 
Till: Säters Kommun - Kommun; Kommun Rättvik; Kommun Borlänge; Kommun 

Älvdalen; Kommun Malung; Kommun Leksand; Kontaktcenter Falun; 
Servicecenter Avesta; Kommun Hedemora; Kommun Mmora; Orsa Kommun; 
Kommun Smedjebacken; Registrator Gagnef; Kommun Vansbro; Kommun 
Ludvika 

Ämne: Missiv- Samverkansbilaga samt avtal 
Bifogade filer: Missiv till remiss.pdf; Avtal uppdrag samverkan och finansiering för den 

regionala kollektivtrafiken i Dalarna Arbmtrl v.0.13.pdf; Underavtal Färdtjänst  
Arbetsmtr (0010).pdf; Underavtal Övriga persontransporter Arbetsmtr 
(008).pdf; Samverkansbilaga ARBETSMATERIAL version 0.15.pdf; Underavtal - 
skolskjuts (011)_.pdf; Underavtal Färdtjänstenhet  Arbetsmtr (006).pdf 

 

Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik översänds.  

  

Kommunernas remissvar ska vara kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast 2020-04-
30 till info@dalatrafik.se .  

Vi rekommenderar ett samlat svar från varje kommun och att tyngdpunkten i svaret 
läggs på samverkansprocessen. 

  

mailto:info@dalatrafik.se


 

  
 

 

Central förvaltning  Datum 2020-01-31  Sida 1 (2) 
Ledningsenheten      Dnr  
Rättsavdelningen       

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Region Dalarna Vasagatan 27 
region.dalarna@regiondalarna.s
e Lena Jönsson 

+46(0)23 
490640 

Box 712 Falun  
lena.c.jonsson@ 
regiondalarna.se Regionjurist 

+46(0)70 622 
43 17  

791 29 Falun  vxl 023 - 490 000 lena.c.jonsson@ 
regiondalarna.se Sweden   

 

 
 

    
 
 
 
 
 
            

                   Till samtliga kommuner i Dalarna   
  
  

 

Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik  
 
Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik översänds.  
Kommunernas remissvar ska vara kollektivtrafikförvaltningen tillhanda 
senast 2020-04-30 till info@dalatrafik.se. 
Vi rekommenderar ett samlat svar från varje kommun och att tyngdpunkten i 
svaret läggs på samverkansprocessen. 
 
Förslag till avtal avseende regional kollektivtrafik har tagits fram på uppdrag 
av förvaltningschef för kollektivtrafikförvaltningen. Arbetet har bedrivits i två 
arbetsgrupper som arbetat parallellt under perioden mars-november 2019.  
Arbetsgrupperna har bestått av ekonomichef, sektorschef, 
trafikhandläggare, regionjurist, stadsjurist samt tjänstemän från 
ovanstående kommuner och kollektivtrafikförvaltningen.   
Grupperna har tagit fram avtalsförslag och förslag till samverkansprocess i 
syftet att bygga förtroende, tillit, framförhållning och kostnadskontroll.  
Befintliga avtal som föreslås ersättas av nya avtal har olika löptider och är 
inte synkroniserade med upphandlade avtal om regional kollektivtrafik. 
Vidare innebär förslagen om nya avtal förtydliganden, kompletteringar, 
synkroniseringar och strukturering. Syftet har inte varit att föreslå ändringar i 
tidigare fattade beslut eller överenskommelser. 
 
 

mailto:info@dalatrafik.se


Region Dalarna   
 

 

Central förvaltning  2020-01-31  Sida 2 (2) 
 

 

 
 
 
 
Remissen omfattar följande:  
      

• Huvudavtal – Uppdrags- Samverkans- och Finansieringsavtal 
avseende regional kollektivtrafik med underbilagan 
Samverkansformer  

• Underavtal – Skolskjuts 

• Underavtal – Färdtjänst 
• Underavtal – Färdtjänstenhet 

• Underavtal Övriga persontransporter  
Till stöd vid remissbehandlingen har en sida med frågor och svar tagits fram 
på Regionens hemsida, som således inte syftar till att ersätta remissvaren. 
Frågor och svar kommer att kompletteras under remissförfarandet.  
Vårt förslag är att Regionen och samtliga kommuner tecknar huvudavtalet 
och samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och planering av 
regional kollektivtrafik. 
Vad gäller samtliga underavtal, kan kommunerna välja att istället utföra 
tjänsterna i egen regi.  
Befintliga nu gällande avtal reglerar nuvarande avtalstider, 
uppsägningsformer och villkor vid uppsägning. Vid tecknande av 
underavtalen föreslås befintliga nu gällande avtal upphöra att gälla.  
Förutsatt att samtliga parter är överens, föreslås avtalstiden gälla från och 
med 1 januari 2020 – dvs med tanke på beslutsprocesserna föreslås en 
retroaktiv verkan. Om samtliga parter inte är överens, gäller avtalen från 
respektive fullmäktigebeslut.  
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1.Sammanfattning  
 
Samverkansbilagan är en bilaga till huvudavtalet och beskriver de samverkansformer som krävs för 
att nå de uppsatta målen i Trafikförsörjningsprogrammet.  Trafikförsörjningsprogrammet är det 
övergripande och generellt styrande dokument som beskriver de politiska målen för utveckling av 
den regionala kollektivtrafiken. För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional 
utveckling och utgöra ett reellt medel att nå målen krävs att såväl Region Dalarna (Regionen), 
kommunerna och den regionala kollektivtrafikförvaltningen (förvaltningen) samt övriga aktörer 
strävar i en gemensam riktning.  
 
Samverkansbilagan beskriver utöver samverkansformer även beslutsprocesser och hur de förhåller 
sig till varandra. Framtagna samverkansformer ska möjliggöra dialog och samverkan kring såväl 
strategiska som operativa frågor. Samtidigt ska en effektiv och smidig förankrings- och 
beslutsprocess kring frågor på lokal och regional nivå säkerställas. Intentionen är att skapa 
förtroende och en god relation mellan Regionen, myndigheten, förvaltningen och 
kommunerna.  Detta kräver ett stort ansvarstagande från samtliga parter.   
 

 

I forskningsrapporten K2 Outreach 2016:4 står: 

”Samverkan är en företeelse där formellt självständiga, men ömsesidigt beroende, aktörer agerar 

samfällt för att uppnå gemensamma mål” 

För att nå fram till en god samverkan krävs att vi arbetar tillsammans med transparens, tydlighet och 
tillit. 

 

2.Samverkan kring kollektivtrafikutveckling i Dalarna  

 
Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd är regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM) i Dalarna vilket 
innebär ansvar och beslutsrätt rörande den regionala kollektivtrafiken och dess utveckling i länet. För 
att kollektivtrafiken ska ha möjlighet att utvecklas och vara ett effektivt och hållbart transportsystem 
är det mycket viktigt att alla intressenter arbetar i samverkan enligt gällande 
trafikförsörjningsprogram. 
 
Samverkan mellan Regionen och kommunerna är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för 
att skapa samsyn kring kollektivtrafikens utvecklingsbehov.  Kollektivtrafikens behov måste bli en 
självklar del i kommunernas infrastruktur och samhällsplanering. För att åstadkomma maximal nytta 
och effekt av de resurser som satsas på kollektivtrafiken, i ett samlat regionalt perspektiv, är det 
viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken. 

De samverkansformer som föreslås i dokumentet utgår från att kollektivtrafiken fortsatt är en 
gemensam angelägenhet för parterna och att trafikutbudet ska planeras utifrån resenärens behov. 
Det innebär att Regionen samt alla kommuner i länet behöver organisera sig internt för att uppnå 
bästa möjliga hantering av kollektivtrafikfrågor. För att underlätta samordning mellan 
samhällsplanering och kollektivtrafikens utveckling bör kommunerna informera om eventuella 
förändringar gällande översiktsplaner och andra planer som bedöms ha nära koppling till 
kollektivtrafikens utveckling. Exempelvis vid större exploateringar, förändringar eller inriktningar 
såsom nya bostadsområden, uppstart eller nedläggning av skolor, lägesförändringar av stora 
arbetsplatser. Lika viktigt är att Regionen genom samverkan delger sina planer på förändringar i 
kollektivtrafiken. 
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                             Region Dalarna     
                             Regionfullmäktige 
                             Regionstyrelsen                                                               Länets kommuner 

 
 
 

Regional kollektivtrafikmyndighet – Ansvar och befogenheter regleras av kollektivtrafiklagen, 
exempelvis fastställande av trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt 
och eventuella upphandlingar. Myndighetens beslut kan prövas förvaltningsrättsligt.  
 
Regional kollektivtrafiknämnd - Nämndens arbete regleras av kommunallagen. Här ingår 
politiker som utses av regionfullmäktige. Nämndens beslut, tex fastställande av 
trafikförsörjningsplan, stora trafikbeslut mm kan laglighetsprövas. 
 
Regional kollektivtrafikförvaltning - Tjänstemannaorganisation som styrs av regionens delegerings- 
och verkställighetsbestämmelser enligt kommunallagen. Utförare av kollektivtrafiken. 
 
Dalarnas kommuner – Skapar förutsättningar genom samhällsplanering och infrastruktur som gynnar 
kollektivtrafikens genomslagskraft på lokal och regional nivå. Huvudmän för länets skolskjutsar. 

 
 
3.Politiska mål och viljeriktning  

 
Kollektivtrafikens främsta uppgift är att knyta samman fungerande regioner såväl inom Dalarna som 
över länsgränserna. Syftet är att skapa förutsättningar för effektiv arbetspendling, god tillgänglighet 
till utbildning, vård och andra serviceinrättningar. Våra resenärer ska få en upplevelse av bra kvalitet 
och god service i både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. 
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Kollektivtrafiken ska utvecklas så att det är möjligt för alla innevånare i livets olika faser att dagligen 

pendla mellan regioncentrum och större tätorter. Detta ger förutsättningar för att Dalarna ska vara 

en sammanhållen och attraktiv region. Kollektivtrafiken har också betydelse i termer av livsstilsval, 

identitet och aktiviteter i vardagen.  En väl fungerande kollektivtrafik binder samman Dalarna och är 

en viktig del i arbetet med att minska den miljöpåverkan som vårt resande medför. 

 
Målbilden för kollektivtrafiken som beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet 2018 - 2020 bygger på 
Dalastrategin 2015 - 2020 som stödjer sig på fyra viktiga delar: tillgänglighet och infrastruktur, 
kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, innovativa miljöer och entreprenörskap och sist 
men inte minst livskvalitet och attraktionskraft. 
 
Styrande dokument för den regionala kollektivtrafiken i länet är Regionplan, Dalastrategin, 
Trafikförsörjningsprogram, Trafikförsörjningsplan samt Kollektivtrafikförvaltningens 
verksamhetsplan.  
 

4 Processer 
 
4.1 Framtagande av Trafikförsörjningsprogram 
  
Ansvaret för att upprätta och besluta om regionalt trafikförsörjningsprogram ligger hos RKTM. 
Trafikförsörjningsprogrammet är en politisk viljeinriktning och upprättas eller revideras vart fjärde 
år. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska enligt kollektivtrafiklagen upprättas i samråd med 
övriga berörda. Samverkan krävs med myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag, kommuner 
samt företrädare för näringsliv och resenärer. Trafikförsörjningsprogrammet ska kunna läsas av alla 
regionala aktörer som påverkar och ansvarar för olika delar av kollektivtrafiken.  
 
Det är viktigt att programmet samordnas med andra planeringsprocesser och beaktar 
omvärldsfaktorer. Trafikförsörjningsprogrammet ska ses som en möjlighet till målstyrning av 
regionens strategiska utveckling. Det ska innehålla en redovisning av behovet av regional 
kollektivtrafik i länet samt inriktningen och målen för kollektivtrafikförsörjningen. Övergripande 
strategiska kollektivtrafikfrågor ska också tas hänsyn till i arbetet. Det gäller sådant som regionala 
strategier med betydande påverkan på kollektivtrafikens utformning, exempelvis pris-, miljö-, 
tillgänglighets- och tågstrategi. 
  

4.2 Framtagande av Trafikförsörjningsplan  
 
Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för den årliga trafikförsörjningsplanen. I denna tas 
hänsyn till beslut om:  

•  allmän trafikplikt  
•  mål och budget (1-årsperspektiv)  
•  lokala frågor  
•  operativa trafikfrågor  
•  eventuella tillköp/tilläggsbeställningar  
•  de lokala planeringsprocesserna för fysisk planering och samhällsutveckling  
•  de regionala planeringsprocesserna för regionala utvecklingsstrategier  
•  infrastrukturplaneringen.   
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Trafikförsörjningsplanen beskriver det trafikutbud som erbjuds buss- och tågresenärer i den 
linjelagda allmänna kollektivtrafiken. Planen tas fram årligen i samverkan med kommunerna och 
fastställs av kollektivtrafiknämnden. Planen ska styra den dagliga verksamheten och garantera en 
tillförlitlig service. Fokus är att optimera befintligt system utifrån effektivitet och kvalité och 
ekonomi.  
 

5.Förändringar i utbudet av regional kollektivtrafik 
  
Kollektivtrafikens förändringar ska i första hand ske genom samverkan på strategiforum mellan 
kommuner och Regionen.  Parternas önskemål eller behov av förändringar i kollektivtrafiksystemet 
gällande exempelvis trafikutbud ska lyftas inom samverkansprocessen, stämmas av mot gällande 
Trafikförsörjningsprogram och beslutas av Regionen. 

 
Regelverket gällande tillköp av trafik beskrivs i punkt 10 i Huvudavtal uppdrags-samverkans-
finansieringsavtal, mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende regional kollektivtrafik. 
Varje tillköp av extra trafik behöver utredas av förvaltningen och måste därför beställas långt i 
förväg. Förvaltningens utredning blir underlag till RKTM som tar beslut om tillköp. 
Kommunerna måste skriftligen skicka in sina önskemål i god tid så att både utredning, beslut och 
planering ska kunna ske innan trafikbeställning. Trafikstart sker endast vid planerade 
tidtabellsskiften, för närvarande i juni, augusti och december. 
 

5.1 Tillköp – busstrafik 
 
Ansökan om tillköp skickar kommunen till förvaltningen senast tio månader innan planerad 
trafikstart. Där utreds tillköpet och när nämnden tagit beslut om tillköp så planeras trafiken av 
förvaltningen som ser över bland annat fordonsomlopp, eventuella fordonsbeställningar, 
produktionsberäkning och tidtabeller.  
 

5.2 Tillköp - tågtrafik  
 
Kommuner ansöker om tillköp av tågtrafik senast första december året innan önskad trafikstart. 
RKTM beslutar om tillköp och därefter följer planering, anmälan om trafikförändring samt 
tåglägesbeställning till Trafikverket. Slutgiltigt besked lämnas i september med trafikstart i december, 
året efter inlämnad och beslutad ansökan. 

 Samverkansformer och beslutsvägar
 
Samverkansmodellen visar övergripande hur samarbetet mellan parterna kommer att ske i 
strategiska frågor. Kommande bilder illustrerar även var frågorna bereds och var besluten tas. I 
modellen förekommer ” samverkan” och ” dialog”, begreppen definieras i huvudavtalet. 

 
6.1 Samverkansmodell – regional kollektivtrafik  
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Ett ärende som behöver beredas genom samverkan kommer in till förvaltningen som utreder ärendet 
och tar upp det till samråd i strategiforumet. Förvaltningschef eller annan utsedd tjänsteperson från 
förvaltningen för en dialog med kommundirektörer och BDU. Ärendet bereds av förvaltningen inför 
beslut i nämnd, RKTM, regionstyrelse eller regionfullmäktige beroende på vad ärendet gäller. Beslut 
gällande myndighetsutövning fattas av RKTM enligt gällande lagstiftning. Gällande 
skolskjutsreglementet beslutas detta av respektive kommunfullmäktige. RKTM beslutar om 
antagande av skolskjutsreglementet såsom en del av uppdraget från kommunerna.  
 
Frågor från lokala driftforum hanteras direkt av förvaltningen, de förs endast vidare till samverkan 
och dialog om frågan berör samtliga kommuner.  
 
All information kring samverkan kommuniceras skriftligen via respektive organisations 
myndighetsbrevlåda info@xxxxxx.se respektive info@dalatrafik.se. 

 
6.2 Samverkansforum 
 

mailto:info@xxxxxx.se
mailto:info@dalatrafik.se
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6.3 Strategiforum 
 
Strategiska möten ska behandla framtagandet av den årliga Trafikförsörjningsplanen, större 
trafikförändringar, prisstrategi, övergripande skolskjutsfrågor och skolkortskostnader, 
utvecklingsfrågor, samhällsplanering med mera. I strategiska möten deltar utsedda tjänstepersoner 
från samtliga kommuner samt från Regionen och de hålls med lämpliga mötesintervall. Det 
grundläggande behovet av möten är en gång per kvartal. Mötena ska bokas tidigt på året då ett 
kalendarium tagits fram.  Vid behov kan en projektgrupp tillsättas exempelvis vid framtagande av 
trafikförsörjningsprogram eller skolskjutsreglemente. Förvaltningen ansvarar tillsammans med 
utsedda kommunrepresentanter för att ta fram en agenda för årets möten. Vid behov kan andra 
intressenter, t ex Trafikverket, trafikföretag eller representanter från angränsande 
län/kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. Förvaltningen är sammankallande till dessa möten med 
intressenter.  

 
 
6.4 Lokala driftforum 
 
Lokala driftmöten genomförs antingen på kommun- eller trafikområdesnivå.  De ingår i det löpande 
samarbetet kring driftsfrågor, trafikplanering och skoltrafik.  Här tas även upp trafikutveckling och 
analyser av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i området. Driftmöte och driftmöte-skoltrafik 
kan genomföras samtidigt eller var för sig. Parterna ansvarar för att aktuella frågor tas upp på 
agendan. Denna fastställs och skickas ut från förvaltningen en vecka innan mötet. Kommun och 
förvaltning ansvarar för vilka tjänstepersoner som deltar beroende på mötets innehåll. Löpande 
arbete med operativa frågor, enklare tidtabells- och hållplatsfrågor, marknadsföring med mera sköts 
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främst på tjänstemannanivå genom vardagliga kontakter och avstämningar mellan förvaltningen och 
kommunernas tjänstepersoner. Frågor av principiell och strategisk karaktär hänskjuts från de lokala 
driftforumen till strategiforum. 

Driftforum – Trafik 

Forumet hanterar bland annat frågor gällande hållplatser, väderskydd och vändplatser. Övriga 
väghållarfrågor tas också upp i denna samverkansform. Möten hålls fyra gånger per år.  Fler möten 
kan vid behov initieras av berörda parter.  

Driftforum - Skoltrafik  

Här sker dialog och samverkan angående administration, rutiner och processer. Avstämning görs 
enligt planeringsprocessen.  Formerna för beställning av skolkort och skoltidsresor tas upp liksom 
andra direkta och praktiska frågor rörande skoltrafik, skolhållplatser och väderskydd.  
 

6.5 Dialogforum  
 
Kommundirektörsmöten 
 
Här sker dialog vid större strategiska frågor så som gemensamma avtal och strategier som rör den 
regionala kollektivtrafiken i länet. Dialog för förståelse och förankring på en länsövergripande nivå 
förs i första hand i detta forum för att sedan tas upp i BDU. Om frågan har betydelse även på lokal 
nivå tas den även upp i POLSAM.  Minnesanteckningar skickas alltid till respektive kommuns 
myndighetsbrevlåda info@xxxxxx.se  

 

 
Beredning för Dalarnas utveckling – dialogforum länsövergripande  
 
Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) är ett politiskt samverkansorgan för regionen och 
kommunerna.  Här ingår politiskt förtroendevalda från regionen och från samtliga kommuner i 
Dalarna samt representanter från kommundirektörsgruppen. BDU är ett forum för hållbar 
samhällsutveckling och regionala utvecklingsfrågor som även kan innefatta kollektivtrafik. 
Minnesanteckningar skickas alltid till respektive kommuns myndighetsbrevlåda info@xxxxxx.se  

 
POLSAM – Lokalt dialogforum 
  
POLSAM är ett politiskt samverkansråd för varje kommun. Företrädare för såväl kommunledning 
samt regionledning tar upp gemensamma ärenden som kan innefatta kollektivtrafik. 
   
6.6 Samverkansprocess 
 

mailto:info@xxxxxx.se
mailto:info@xxxxxx.se
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Bilden ovan illustrerar betydelsen samverkansprocessen har i större strategiska frågor som ska tas 
upp för beslut. Synpunkter från respektive forum, förutom driftsforum, ska alltid följa med 
beslutsunderlaget till beslutande organ inom Regionen. 
 

6.7 Övriga intressenter 
 
Övriga intressenter är exempelvis Trafikverket, trafikföretagen inom buss-, tåg- och 
taxiverksamheterna samt regionens förvaltning Regional utveckling. Även angränsande läns 
kollektivtrafikmyndigheter och aktörer från privata och mer kommersiella områden ingår.  Privata 
aktörer kan vara representanter för näringsliv och handel, fastighets- och 
infrastrukturägare, vägföreningar, befintliga och potentiella resenärer, resenärsorganisationer samt 
andra intresseorganisationer. Exempel på intresseorganisationer är sådana som organiserar 
pensionärer, funktionsnedsatta och andra medborgargrupper.  
 
Övriga intressenter bjuds in till dialog och information vid större strategiska frågor såsom 
Trafikförsörjningsprogram samt vid utveckling och större förändringar av den regionala 
kollektivtrafiken.  
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7.Beslutsprocess  

 
 
I strategiska frågor till exempel vid beslut om antagande av Trafikförsörjningsprogram och vid 
avtalsskrivning krävs att remiss skickas till kommunerna minst tre månader innan beslut ska fattas av 
Regionen.  Remiss skickas till kommunernas info-mejlbox. Underlaget bör vara behandlat i 
strategiforum och i länsövergripande dialogforum innan det går ut på remiss. Vilket innebär att det 
bör vara färdigt för beslut vid utskick.  Kollektivtrafikmyndighet (RKTM) och kollektivtrafiknämnd har i 
processbeskrivningen samma färg eftersom konstellationen är densamma. Respektives uppdrag 
återfinns i textfälten i bild. RKTM är självständig i sin myndighetsutövning och inte underställd andra 
nämnder och styrelser. Kommunerna beslutar om exempelvis remissvar, tecknande och uppsägning 
av avtal och andra principiella beslut. 

 
8. Årshjul – regional kollektivtrafik 
 
Ett förslag till årshjul tas fram av kollektivtrafikförvaltningen och stäms av på strategiforum. 

Årshjulet innehåller tider och datum för strategiforum, länsövergripande dialogforum, budget, 

budgetuppföljning och forum för beslut. Övriga tidpunkter återfinns i planeringsprocess för skolskjuts 

respektive trafikbeställning. 

 

  

9.Utvärdering  
 
Samverkansbilaga 1 - Samverkansformer kring Regionala kollektivtrafiken Region Dalarna  
ska utvärderas varje gång ett nytt trafikförsörjningsprogram antagits.  
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1 Parter  
 

a) Region Dalarna, org nr 232100 - 0180 



 

 

b) ……………. Kommun, i egenskap av ansvarig och beställare av särskild kollektivtrafik inom sitt 

verksamhetsområde,  

Mellan parterna har följande avtal träffats;   

2 Bakgrund syfte och omfattning  
Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunen har Uppdrags- Samverkans- och 

Finansieringsavtal träffats avseende regional kollektivtrafik, nedan Huvudavtalet. Detta är ett 

Underavtal till Huvudavtalet. 

 Syftet med Huvudavtalet med dess Underavtal är att reglera kommunernas uppdrag till Regionen, 

ansvar och parternas finansiering av särskild kollektivtrafik samt regionens och kommunernas rätt och 

skyldighet till aktivt deltagande och påverkansmöjligheter i planerings- och samverkansprocesser samt 

vid upprättande och revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram. 

3 Tidigare tecknade avtal  
Se punkt 4 och 6 i Huvudavtalet.   

4 Parternas ansvarsområde 
Se Huvudavtalet punkt 7. 

Skolskjuts 
Skolskjuts är enligt skollagen en kommunal uppgift. En kommun är skyldig att anordna kostnadsfri 

skolskjuts till grundskoleelever om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, 

funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Kommunens ansvar omfattar även 

skolskjuts till grundsärskola, och gymnasiesärskola.  

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars 

skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 10 kap 25–27 §§ 

Skollag. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även 

anordna skolskjuts i dessa fall. De elever som väljer annan skola, än den som kommunen anvisar, har 

således endast rätt till skolskjuts om de hade haft denna rätt vid resa till anvisad skola.   

Kommunen prövar elevernas rätt till skolskjuts enligt skollag och kommunala reglementen och 

tillhandahåller kollektivtrafikförvaltningen underlag på skolskjutsberättigade elever.  

Särskilt anordnad skolskjuts för grundskolelever och särskoleelever på grund- och gymnasienivå som 

inte kan resa med allmän kollektivtrafik planeras och upphandlas av Regionen efter det att kommunen 

beviljat skolskjuts. Kommunerna kan också välja att själva planera och upphandla/utföra skolskjuts och 

finansierar då själva den totala kostnaden för hela skolskjutsen. 

5 Regionens uppdrag  
 Genom tecknande av detta Underavtal Skolskjuts uppdrar kommunen åt Regionen att planera, 

upphandla och administrera persontransport och samordningstjänster för skolskjuts i kollektivtrafik 

som beviljats av kommunen. Skolskjuts omfattar resor i allmän och särskild kollektivtrafik till 

grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.  

Regionen ska därvid planera och samordna sådana tjänster för personer som inte kan resa med allmän 

kollektivtrafik, så att kostnaden minimeras inom givna avtalskrav.  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2010-0800_K10_P25?src=document


 

 

6 Finansiering av skolskjuts  
Se huvudavtalet punkt 9.  

6.1 Skolkortspriset för grund- och gymnasieskoleelever 
I samband med skatteväxlingsbeslutet avtalade parterna om ett skolkortspris om 320 kr exklusive 

moms, 9 mån/år1 i 2017 års nivå, motsvarande priset inklusive moms för periodkort för ungdomar upp 

till tjugo år. År 2019 var skolkortspriset 350 kr exklusive moms 9 mån/år. Kommande prisjusteringar 

ska följa priset inklusive moms för periodkort för ungdomar upp till tjugo år och tas i samverkan med 

kommunerna, varvid regionen i en utredning ska visa på behov av förändring och göra jämförelser med 

andra län.  

Skatteväxlingsbeslutet laglighetsprövades2 varvid förvaltningsrätten fann att skolkortstrafiken inte 

omfattades av skatteväxlingen och att beslutet därmed inte heller stred mot lag eller annan 

författning. Förvaltningsrätten anförde att kompetensprincipen i kommunallagen i kombination med 

skollagen och Regeringsformen gör att huvudmannaskapet för skolskjutsverksamheten inte kan 

överföras till landstinget samt att landstinget därför inte kan ta ut skatt för en verksamhet där de inte 

är huvudman. Regionen är därmed lagligen oförhindrad att höja skolkortspriset om kostnaderna inte 

täcks av intäkterna. 

Den avtalade solidariska finansieringsmodellen3 har sin bakgrund i samordningen av allmän och 

särskild kollektivtrafik, som medför att det inte alltid går att härleda kostnader till olika 

resandegrupper, särskilt som skolskjutsarna utgör en väsentlig del av kollektivtrafiken och i vissa 

kommuner t o m utgör den allmänna kollektivtrafiken.     

Kommunernas kostnadsansvar kvarstår enligt självkostnadsprincipen för skoltidsresor och elevresor. 

6.2 Kostnader för särskoleresor på grund- och gymnasienivå 
Kommunernas kostnadsansvar kvarstår enligt självkostnadsprincipen för särskoleelever på grund- och 

gymnasienivå.    

7 Tillköp 
 Se punkt 10 i Huvudavtalet.  Av Huvudavtalet framgår också allmänna villkor för Tillköp.  

Mot bakgrund av den solidariska finansieringsmodell för skolskjuts som avtalats mellan parterna i 

samband med skatteväxlingen, ska tillköp finansieras fullt ut av beställaren och regleras i ett särskilt 

avtal mellan parterna samt godkännas av kollektivtrafiknämnden.  

Tillköp ska finansieras fullt ut av beställaren och   regleras i ett särskilt avtal mellan parterna samt 

godkännas av RKTM. Vid tillköp ska uppföljning av självkostnaden ske och redovisas till köparen. 

Väsentliga förändringar såsom skolnedläggningar/-etableringar under ett innevarande budgetår, som 

inte omfattas av fastställd trafikförsörjningsplan finansieras av kommunen som tillköp. 

 
1 Se utredningen ”Kollektivtrafiken i Dalarna – skatteväxling och huvudmannaskapsförändring” 2017-05-22 s 11-15. Utredningen låg 

till grund för skatteväxlingsbeslutet i fullmäktige. Allt sifferunderlag angavs ex moms. Jämförelse mellan två skatteväxlingsnivåer s.15 
var exkl. moms.      

2 Förvaltningsrätten i Falun 2019-01-24 mål nr 2886-17 
3 Se utredningen ”Kollektivtrafiken i Dalarna – skatteväxling och huvudmannaskapsförändring” 2017-05-22 s s 11; 

”Ersättningssystemet är oberoende av hur resorna genomförs. Beroende på geografi kommer skolskjutsar att genomföras  i linjetrafik, ej 
öppnade skolskjutslinjer och i serviceresor individuellt beställda. ” …”kommunerna betalar skolkort för de elever som är berättigade till fri 
skolskjuts.”  



 

 

8 Tilläggsbeställning  
Tilläggsbeställningar regleras av Uppdragsavtal – Övriga persontransporter. 

Tilläggsbeställningar ska finansieras fullt ut av beställaren och omfattas inte av fastställd 

Trafikförsörjningsplan. Tilläggsbeställningar kan avse återkommande eller tillfälliga events, resor under 

skoltid, till exempel bad och slöjd – skoltidsresor.  

Tilläggsbeställningar av återkommande skoltidsresor sker inom ramen av planeringsprocessen för 

skolskjutsar i den tid och ordning som där beskrivs. 

9 Ekonomi  
 Av Huvudavtalet följer vad som gäller beträffande budget, redovisning och, fakturering.  Det 

ekonomiska utfallet för skolskjutstrafiken som resulterar i över- eller underskott under budgetåret 

regleras genom prissättning för skolkorten i samband med fastställandet av nästkommande års 

trafikförsörjningsplan.  

Kommande anskaffningar av systemverktyg för informationsutbyte ska upphandlas gemensamt av 

parterna. Därvid ska särskilt samverkansavtal tecknas mellan parterna som reglerar bland annat 

finansiering, drift, support och personuppgiftsansvar.  

10 Samverkan 

10.1 Allmänt 
Parterna är överens om att samarbeta och samverka så att effektivast möjliga samordning sker inom 

och mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken.  

Lagstiftning, skolskjutsreglementet, Trafikförsörjningsplanen och tillköp ligger till grund för 

omfattningen och kostnaden för den trafik Regionen utför enligt kommunens uppdrag. Den solidariska 

betalningsmodellen innebär att alla förändringar som inte har stöd i detta regelverk påverkar övriga 

parters kostnader.  

RKTM fastställer kommunernas gemensamma, beslutade skolskjutsreglemente såsom en del av 

antagandet av uppdraget att utföra skolskjuts.  

10.2 Samverkans- planeringsprocess - Skolskjuts 
I bilaga till Huvudavtalet beskrivs Samverkans- och planeringsprocess - Skolskjuts.  

Parternas samverkan i samband med framtagande av planeringsprocess - Skolskjuts och 

skolskjutsreglemente är betydelsefull. En årlig översyn av planeringsprocessen i samverkan med 

kommunerna initieras av kollektivtrafikförvaltningen och fastställs  samtidigt som 

trafikförsörjningsplanen.  

11 Sekretess 
Det följer av 23 kap 2–5§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) att sekretess gäller i 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften 

kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Varje kommun ansvarar för 

upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen i de fall regionen 

behandlar personuppgifter på uppdrag och enligt instruktioner från kommunerna. 



 

 

Handlingar som förvaras hos Regionen eller kommunen gällande elevuppgifter omfattas av undantag 

från registreringsskyldighet enligt 5 kap § OSL jfr 2§ offentlighets- och sekretessförordningen 

(2009:641), OSF. 

12 Skolskjutsreglemente 
Kommunerna har ansvar för att i samverkan ta fram och revidera det länsgemensamma reglementet 

där kommunerna gemensamt reglerar formerna för skolskjuts samt vad varje enskild kommun får 

besluta om i en lokal skolskjutsbilaga. Vid förändring av reglementet som påverkar den regionala 

kollektivtrafiken måste hänsyn tas till processen för framtagande av Trafikförsörjningsplan (som inte 

omfattar särskild kollektivtrafik).  

Vardera parten kan påkalla revidering av det gemensamma skolskjutsreglementet. Regionen är 

sammankallande på uppdrag av kommunerna och leder arbetet i samverkan med övriga parter.  

Lokala avvikelser i  kommunernas skolskjutsbilagor, t.ex. gällande väntetider, som inte regleras i det 

gemensamma reglementet och som varken kan motiveras av trafikförhållanden eller särskilda 

geografiska förhållanden, kan innebära att tillköp ska ske i de fall det innebär ökade kostnader enligt 

Regionens bedömning. Inför ett sådant beslut ska samråd ske med berörd kommun. 

13 Definitioner 
Se Huvudavtalet punkt 14.  

14 Avtalsdokument och dess inbördes ordning  
Detta Underavtal – Skolskjuts utgör ett underavtal till Huvudavtalet och består av detta dokument och 

samtliga bilagor härtill.  Underavtalet utgör en komplettering till Huvudavtalet. För det fall 

Underavtalet och dess bilagor med eventuella tillägg och förändringar innehåller motstridiga villkor 

ska Huvudavtalet äga tolkningsföreträde.  

15 Tillkommande parter 
Enskilda kommuner i Dalarna äger rätt, att i enlighet med vad som framgår av Huvudavtalet  ansluta 

sig till Huvudavtalet och därefter teckna detta Underavtal i enlighet med dess villkor och intentioner.  

16 Avtalets giltighet 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av tecknat Huvudavtal och träder i kraft den och löper tills 
vidare. Uppsägning för avtalets upphörande kan ske tidigast då upphandlad huvudleverantörs avtal 
löper ut för närvarande 2026-06-30. Uppsägning ska då ske skriftligen och senast två år före 
avtalstidens utgång, det vill säga för närvarande senast 2024-05-31. Om avtalet inte sagts upp, löper 
avtalet tills vidare och kan tidigast sägas upp med två års uppsägningstid för upphörande när nästa 
upphandlade huvudleverantörs avtal löper ut, o.s.v. 
 
Det förhållandet att Regionen kan komma att välja att utföra uppdraget att bedriva skolskjutstrafik i 
egen regi, utgör ingen uppsägningsgrund. Vid sådant förhållande löper avtalet tillsvidare med två års 
uppsägningstid räknat från nästkommande årsskifte.  

17 Kvarstående kostnadsansvar 
Om part frånträder avtalet i förtid, oavsett orsak, ska ersättning erläggas till Regionen motsvarande 

kostnader som inte kan undvikas vid avveckling/omförhandling av RKTM´s upphandlade avtal i relevanta 

delar. Part äger därvid full insyn i grunderna för beräkning av dessa kostnader. 



 

 

18 Uppföljning och utvärdering av avtalet  
Detta avtal ska följas upp och utvärderas avseende på samverkansformer och tillköpsprincip senast fem 

år efter det har börjat gälla, dvs år 2024. 

19  Tillägg eller ändringar 
Tillägg eller ändringar av avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av firmatecknare, efter beslut av 

respektive fullmäktige.  

20 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol, i första instans vid Falu tingsrätt.  

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar där varje part har ett exemplar. 
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1 Parter  
a) Region Dalarna, org. nr 232100–0180 

b) ……………. Kommun, i egenskap av ansvarig och beställare av särskild kollektivtrafik inom sitt 

verksamhetsområde,  

Mellan parterna har följande avtal träffats; 

2 Bakgrund, syfte och omfattning   
Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunen har Uppdrags- Samverkans- och 

Finansieringsavtal träffats avseende regional kollektivtrafik, nedan Huvudavtalet. Detta är ett 

Underavtal till Huvudavtalet. 

 Syftet med Huvudavtalet med dess Underavtal är att reglera kommunernas uppdrag till Regionen, 

parternas ansvar och finansiering av särskild kollektivtrafik samt regionens och kommunernas rätt och 

skyldighet till aktivt deltagande och påverkansmöjligheter i planerings- och samverkansprocesser samt 

vid upprättande och revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram. 

 



 

 

 

3 Tidigare tecknade avtal  
Se punkt 4 och 6 i Huvudavtalet.   

4 Parternas ansvarsområde 
Se Huvudavtalet punkt 7 

Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninnevånarna, enligt Lag (1997:736) om färdtjänst, för att 

färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan 

kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också 

i eller mellan andra kommuner. Vidare ska en kommun enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst på de 

villkor som anges i lagen, lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och 

varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Kommunen får överlåta sina 

uppgifter enligt denna lag till RKTM.    

Såväl färdtjänst som riksfärdtjänst förutsätter att tillstånd beviljats. Frågor om tillstånd prövas av 

kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits 

till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet.  

Vid överlåtelse av utredning, tillståndsprövning och handläggning av överprövning till Regionen 

tecknas särskilt Underavtal – uppdrags – och samverkansavtal vid samordning av särskild kollektivtrafik 

- tillståndsprövning – Färdtjänst-Riksfärdtjänst.  

5 Regionen uppdrag 
Genom tecknande av detta Underavtal Färdtjänst och med stöd av 4§ lag (1997:736) om färdtjänst 

och 3§ lag (1997:735) om riksfärdtjänst överlåter kommunen sina uppgifter till RKTM att planera, 

upphandla och administrera persontransport och samordningstjänster för färdtjänst i allmän och 

särskild kollektivtrafik samt att administrera riksfärdtjänst.   

Förvaltningen ska därvid planera och samordna färdtjänst för personer som inte kan resa med allmän 

kollektivtrafik efter att tillstånd beviljats, så att kostnaden minimeras inom givna avtalskrav.  

Uppdraget omfattar även tillhandahållande av för verksamheten erforderlig beställningsfunktion (BC) 

för färdtjänst. 

Regionen ska utarbeta och fastställa ett länsgemensamt reglemente för de kommuner som har 

överlåtit sina uppgifter jämlikt 4§ lag (1997:736) om färdtjänst till Regionen. RKTM fastställer 

reglementet för färdtjänst efter samverkan med kommunerna.  

6 Finansiering av färdtjänst och riksfärdtjänst 
Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av Regionen beslutade regionala allmänna 

kollektivtrafiken enligt för var tid gällande Trafikförsörjningsplan, samt kostnaderna för färdtjänst 

inklusive resor i annan kommun (RIAK), dock ej riksfärdtjänst och färdtjänstlegitimering 

/tillståndsprövning. 

Inför beslut om skatteväxling och huvudmannaskapsförändring avseende kollektivtrafiken år 2017 

genomfördes en utredning som lämnades 2017-05-22. Av rapporten (s.21) framgår att färdtjänsten 

inte omfattades av utredningen. I samband med den politiska behandlingen valde man ändå att 



 

 

inkludera utförandet av färdtjänsten – men inte riksfärdtjänst eller färdtjänstlegitimering - i beslutet 

om skatteväxling, baserat på Dalatrafik AB´s budget för år2017.  

Sammanfattningsvis innebär det att Regionen bär det ekonomiska ansvaret för kostnader för 

färdtjänst – med undantag av utförandet av riksfärdtjänst samt tillståndsprövning av färdtjänst/ 

Riksfärdtjänst. Se även punkt 9 i Huvudavtalet.  

Kostnaderna för de av kommunerna beställda resorna vid Riksfärdtjänst debiteras vidare till 

kommunerna med tillägg för administrativa kostnader. 

Kostnaderna för BC finansieras i enlighet med vad som framgår av Huvudavtalet.  

7 Ekonomi 
Av Huvudavtalet följer vad som gäller beträffande budget, redovisning och fakturering. 

Grunderna för prissättningen av de egenavgifter vid färdtjänst som resenären ska betala ska anges i 

det regionala trafikförsörjningsprogram som RKTM ska upprätta (2 kap 8 och 10 §§ lagen om 

kollektivtrafik).  I förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med Riksfärdtjänst har 

regeringen meddelat föreskrifter om beräkning av egenavgiften. 

8 Samverkan 
Av Huvudavtalet följer vad som gäller beträffande Samverkans- och planeringsprocessen.  

Parterna är överens om att samarbeta och samverka så att effektivast möjliga samordning sker inom 

och mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken.   

9 Sekretess 
Det följer av 29 kap 6–7§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) att sekretess gäller i 

ärende om färdtjänst och riksfärdtjänst för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.  

Handlingar som förvaras hos Regionen eller kommunen gällande ärenden om färdtjänst och 

riksfärdtjänst omfattas av undantag från registreringsskyldighet enligt 5 kap § OSL jfr 2§ offentlighets- 

och sekretessförordningen (2009:641), OSF. 

10 Definitioner 
  Se Huvudavtalet punkt 14.  

11 Avtalsdokument och dess inbördes ordning  
Detta Underavtal – Färdtjänst - Riksfärdtjänst utgör ett underavtal till Huvudavtalet som består av 

detta dokument och samtliga bilagor härtill.  Underavtalet utgör en komplettering till Huvudavtalet 

om uppdrag om samordning av allmän och särskild kollektivtrafik. För det fall Underavtalet och dess 

bilagor med eventuella tillägg och förändringar innehåller motstridiga villkor ska Huvudavtalet äga 

tolkningsföreträde.  

12 Tillkommande och avgående parter 

Kommun i Dalarna äger rätt, att i enlighet med vad som framgår av Huvudavtalet att ansluta sig till 

Huvudavtalet och därefter teckna detta Underavtal i enlighet med dess villkor och intentioner.  



 

 

13 Avtalets giltighet 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av tecknat Huvudavtal och träder i kraft den och löper tills 
vidare. Uppsägning för avtalets upphörande kan ske tidigast då upphandlad huvudleverantörs avtal 
löper ut för närvarande 2026-06-30. Uppsägning ska då ske skriftligen och senast två år före 
avtalstidens utgång, det vill säga för närvarande senast 2024-05-31. Om avtalet inte sagts upp, löper 
avtalet tills vidare och kan tidigast sägas upp med två års uppsägningstid för upphörande när nästa 
upphandlade huvudleverantörs avtal löper ut, o.s.v. 
 
Det förhållandet att Regionen kan komma att välja att utföra uppdraget att bedriva färdtjänst i egen 
regi, utgör ingen uppsägningsgrund. Vid sådant förhållande löper avtalet tillsvidare med två års 
uppsägningstid räknat från nästkommande årsskifte.  

 14 Kvarstående kostnadsansvar 
Om part frånträder avtalet i förtid, oavsett orsak, ska ersättning erläggas till Regionen motsvarande 

kostnader som inte kan undvikas vid avveckling/omförhandling av RKTM´s upphandlade avtal i 

relevanta delar. Part äger därvid full insyn i grunderna för beräkning av dessa kostnader. 

15 Uppföljning och utvärdering av avtalet  
Detta avtal ska följas upp och utvärderas avseende samverkansformer senast fem år efter det har 

börjat gälla, dvs år 2024. 

16 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Parterna och 

avgörs slutligen i svensk domstol.  

Avtalet har upprättats i 16 stycken likalydande exemplar där varje part har ett exemplar.  
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Uppdrags, samverkansavtal vid tillståndsprövning - Färdtjänst-
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1 Parter  
a) Region Dalarna, org. nr 232100–0180 

b) ……………. Kommun, i egenskap av ansvarig och beställare av särskild kollektivtrafik inom sitt 

verksamhetsområde,  

Mellan parterna har följande avtal träffats; 

2 Bakgrund, syfte och omfattning   
Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunen har Uppdrags- Samverkans- och 

Finansieringsavtal träffats avseende regional kollektivtrafik, nedan Huvudavtalet. Detta är ett 

Underavtal till Huvudavtalet. 

 Syftet med Huvudavtalet med dess Underavtal är att reglera kommunernas uppdrag till Regionen, 

parternas ansvar och finansiering av särskild kollektivtrafik samt regionens och kommunernas rätt och 

skyldighet till aktivt deltagande och påverkansmöjligheter i planerings- och samverkansprocesser samt 

vid upprättande och revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram. 

 

 



 

 

3 Tidigare tecknade avtal  
Se punkt 4 och 6 i Huvudavtalet.   

4 Parternas ansvarsområde 
Se Huvudavtalet punkt 7 

Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninnevånarna, enligt dels Lag (1997:736) om färdtjänst, 

dels Lag (1997:735) om riksfärdtjänst för utredning och tillståndsprövning av färdtjänst respektive 

riksfärdtjänst. Kommunen får överlåta sina uppgifter innebärande utredning och tillståndsprövning av 

färdtjänst/ Riksfärdtjänst, enligt dessa lagar till RKTM.    

5 Regionen uppdrag 
Genom tecknande av detta Underavtal Tillståndsprövning - Färdtjänst-Riksfärdtjänst och med stöd av 

4§ lag (1997:736) om färdtjänst och 3§ lag (1997:735) om riksfärdtjänst överlåter kommunen sina 

uppgifter enligt nämnda lagar till Region Dalarna som är RKTM i länet.  

Uppdraget omfattar att utreda och besluta om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst enligt nämnda 

lagar samt för var tid gällande Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst samt handlägga eventuella 

överklagningar av beslut. Uppdraget omfattar även intern och extern information om 

tillståndsprocessen och reglementet. Vidare omfattas även löpande kompetensförsörjning för 

enhetens medarbetare samt administrativa kostnader som kan hänföras till uppdragets fullgörande. 

 Regionen ska i samverkan med kommunerna utarbeta ett länsgemensamt reglemente för de 

kommuner som har överlåtit sina uppgifter jämlikt 4§ lag (1997:736) om färdtjänst och 3§ lag 

(1997:735) om riksfärdtjänst till Regionen. Regionen fastställer reglementet. 

6 Finansiering av färdtjänstenhet 
Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av Regionen beslutade regionala allmänna 

kollektivtrafiken enligt för var tid gällande Trafikförsörjningsplan, samt kostnaderna för färdtjänst 

inklusive resor i annan kommun (RIAK).  

Inför beslut om skatteväxling och huvudmannaskapsförändring avseende kollektivtrafiken år 2017 

genomfördes en utredning som lämnades 2017-05-22. Av rapporten (s.21) framgår att färdtjänsten 

inte omfattades av utredningen. I samband med den politiska behandlingen valde man ändå att 

inkludera färdtjänsten – men inte riksfärdtjänst eller färdtjänstlegitimering - i beslutet om 

skatteväxling, baserat på Dalatrafik AB´s budget för år 2017.  

Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för de faktiska kostnaderna för Regionens färdtjänstenhet 

som handlägger utredning, tillståndsprövning och överklagningar vid domstol samt interna och 

externa informationsinsatser. Kostnaderna fördelas mellan kommunerna med stöd av befolkningstalet 

den 1 november året före verksamhetsåret.  

7 Ekonomisk redovisning 
Av Huvudavtalet följer vad som gäller beträffande budget, redovisning och fakturering.  

Vidare framgår av samverkansbilagan vad som gäller beträffande budgetprocess, uppföljning och 

samverkan. 



 

 

8 Samverkan 
Av Huvudavtalet inklusive samverkansbilagan följer vad som gäller beträffande Samverkans- och 

planeringsprocessen.  

9 Sekretess 
Det följer av 29 kap 6-7§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) att sekretess gäller i 

ärende om färdtjänst och Riksfärdtjänst för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.  

Handlingar som förvaras hos Regionen eller kommunen gällande ärenden om färdtjänst och 

Riksfärdtjänst omfattas av undantag från registreringsskyldighet enligt 5 kap § OSL jfr 2§ offentlighets- 

och sekretessförordningen (2009:641), OSF. 

10 Definitioner 
  Se Huvudavtalet punkt 14.  

11 Avtalsdokument och dess inbördes ordning  
Detta Underavtal – Färdtjänstenhet utgör ett underavtal till Huvudavtalet som består av detta 

dokument och samtliga bilagor härtill.  Underavtalet utgör en komplettering till Huvudavtalet om 

uppdrag om samordning av allmän och särskild kollektivtrafik. För det fall Underavtalet och dess 

bilagor med eventuella tillägg och förändringar innehåller motstridiga villkor ska Huvudavtalet äga 

tolkningsföreträde.  

12 Tillkommande och avgående parter 

Kommun i Dalarna äger rätt, att i enlighet med vad som framgår av Huvudavtalet att ansluta sig till 

Huvudavtalet och därefter teckna detta Underavtal i enlighet med dess villkor och intentioner.  

13 Avtalets giltighet 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av tecknat Huvudavtal och träder i kraft den och löper tills 
vidare med tolv månaders uppsägningstid.   

 14 Uppföljning och utvärdering av avtalet  
Detta avtal ska följas upp och utvärderas avseende på samverkansformer senast fem år efter det har 

börjat gälla, dvs år 2024. 

15 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Parterna och 

avgörs slutligen i svensk domstol.  

   Avtalet har upprättats i 16 stycken likalydande exemplar där varje part har ett exemplar.  
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