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Bo Mazetti-Nissen (M) Christoffer Mowide 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Information 
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From:                                 Älmhult-Information
Sent:                                  Tue, 31 Aug 2021 11:58:05 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             VB: Avsägelse

 
 
 
Från: Staffan Ferm <staffan.ferm@almhult.se> 
Skickat: den 31 augusti 2021 12:43
Till: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: Avsägelse 
 
På förekommen anledning avsäger jag härmed mitt uppdrag i Tekniska nämnden. 
 
Mellbystrand 2021-08-31 
 
Staffan Ferm (s) 
 
 
Hämta Outlook för iOS 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 163 Valdistrikt inför valet 2022 
Ärendenummer KS 2021/121 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Valdistrikten i Älmhults kommun förändras i enlighet med valkansliets 

förslag ”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför allmänna val ska valnämnden i respektive kommun göra en översyn av 
valdistrikten. Om kommunen önskar föreslå förändringar av valdistrikten i 
kommunen ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen till förändringar 
senast den 31 oktober 2021. Länsstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om 
valdistrikten.  
Valkansliet har föreslagit förändringar av valdistrikten för att anpassa 
verksamheten efter de nya regler för valsedelsavskärmning som gäller sedan 
EU-valet 2019, en ökad befolkningsmängd och ökad andel förtidsröstning. 
Förändringarna innebär en utökning med ett valdistrikt vilket leder till en 
jämnare fördelning av röstberättigade i samtliga valdistrikt.   
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, § 98 

 Valnämndens beslut 2021-06-22, § 5 

 Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02  

 Läsinstruktioner till underlag för valdistrikt 2022 

 Underlag om valdistrikt inför valet 2022 

 Nya valdistriktsgränser inom centralorten, karta 

 Nya valdistriktsgränser utanför centralorten, karta 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Valnämnden 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 98 Valdistrikt inför valet 2022 
Ärendenummer KS 2021/121 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Valdistrikten i Älmhults kommun förändras i enlighet med valkansliets 

förslag ”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför allmänna val ska valnämnden i respektive kommun göra en översyn av 
valdistrikten. Om kommunen önskar föreslå förändringar av valdistrikten i 
kommunen ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen till förändringar 
senast den 31 oktober 2021. Länsstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om 
valdistrikten.  
Valkansliet har föreslagit förändringar av valdistrikten för att anpassa 
verksamheten efter de nya regler för valsedelsavskärmning som gäller sedan 
EU-valet 2019, en ökad befolkningsmängd och ökad andel förtidsröstning. 
Förändringarna innebär en utökning med ett valdistrikt vilket leder till en 
jämnare fördelning av röstberättigade i samtliga valdistrikt.   
 

Beslutsunderlag 
 Valnämndens beslut 2021-06-22, § 5 

 Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02  

 Läsinstruktioner till underlag för valdistrikt 2022 

 Underlag om valdistrikt inför valet 2022 

 Nya valdistriktsgränser inom centralorten, karta 

 Nya valdistriktsgränser utanför centralorten, karta 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med valnämndens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Valnämnden 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-22 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Valnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 5 Valdistrikt inför valet 2022 
Ärendenummer VN 2021/2 
 

Valnämndens beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att föreslå länsstyrelsen att förändra 

valdistrikten i Älmhults kommun i enlighet med valkansliets förslag 
”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför allmänna val ska valnämnden i respektive kommun göra en översyn av 
valdistrikten. Om kommunen önskar föreslå förändringar av valdistrikten i 
kommunen ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen till förändringar 
senast den 31 oktober 2021. Länsstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om 
valdistrikten. 
Valkansliet har föreslagit förändringar av valdistrikten för att anpassa 
verksamheten efter de nya regler för valsedelsavskärmning som gäller sedan 
EU-valet 2019, en ökad befolkningsmängd och ökad andel förtidsröstning. 
Förändringarna innebär en utökning med ett valdistrikt vilket leder till en 
jämnare fördelning av röstberättigade i samtliga valdistrikt. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02 

 Underlag om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02 
 

Valnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Valnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Valnämnden 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-02  1(2) 

Valkansliet  
Christoffer Mowide   
christoffer.mowide@almhult.se 
 

Valnämnden 
 

Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022  
Ärendenummer VN 2021/2 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför allmänna val ska valnämnden i respektive kommun göra en översyn av 
valdistrikten. Om kommunen önskar föreslå förändringar av valdistrikten i 
kommunen ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen till förändringar 
senast den 31 oktober 2021. Länsstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om 
valdistrikten. 
Valkansliet har föreslagit förändringar av valdistrikten för att anpassa 
verksamheten efter de nya regler för valsedelsavskärmning som gäller sedan 
EU-valet 2019, en ökad befolkningsmängd och ökad andel förtidsröstning. 
Förändringarna innebär en utökning med ett valdistrikt vilket leder till en 
jämnare fördelning av röstberättigade i samtliga valdistrikt. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02 

 Underlag om valdistrikt inför valet 2022 daterad 2021-06-02 

 Läsinstruktioner för underlag om valdistrikt 2022 daterad 2021-06-02 
 
Ärendeberedning 
Valnämnden har att göra en översyn av valdistrikten inför varje allmänt val. 
Översynen ska göras året innan valet och beslutas i slutändan av länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen har meddelat att underlaget behöver översändas senast den 31 
oktober 2021.  
Valkansliet har genomfört en översyn av valdistrikten med hänsyn till vallagens 
regler om 1000-2000 röstberättigade per valdistrikt. Särskild hänsyn har också 
tagits till reglerna för valsedelsavskärmning som gäller sedan EU-valet 2019, en 
ökad befolkningsmängd och en ökande andel förtidsröster.  
Reglerna för valsedelsavskärmning innebär att väljaren ska gå in bakom en 
skärm för att ta valsedel/valsedlar. Tidigare har kravet endast gällt att det ska 
vara avskärmat när väljaren lägger ner valsedeln i valkuvertet. Det blir alltså 
ytterligare en ”station” i vallokalen/röstningslokalen. Detta kan leda till längre 
kötid. Lång kötid kan i sin tur leda till lägre valdeltagande. För att minimera 
kötiden på valdagen uppskattar valkansliet att respektive distrikt bör vara som 
mest 1500 röstberättigade. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-02  2(2) 

En ökad befolkningsmängd har också gjort att distrikt som redan vid förra valet 
haft många röstberättigade nu har ännu fler. Ju fler röstberättigade distriktet har 
ju längre tid tar det att räkna rösterna på valnatten och ju större risk finns för 
längre kötid. 
Sedan några val tillbaka har förtidsröstningen ökat och hanteringen av 
förtidsrösterna leder ofta till att det krävs längre tid för att räkna rösterna. 
Valkansliet föreslår flera förändringar av valdistrikten med anledning av det som 
anförs ovan. Bland annat föreslås ett nytt valdistrikt i centrala Älmhult. I 
förslaget har två valdistrikt över 1500 röstberättigade jämfört med fem 
valdistrikt med nuvarande valdistriktsindelning. De föreslagna förändringarna 
redovisas i detalj i beslutsunderlaget ”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 
Det valdistriktet som föreslås läggas till förväntas kosta cirka 19 000 kronor för 
personal samt eventuell kostnad för lokalhyra.  
För väljarna i Älmhults kommun kommer förslaget till nya valdistrikt sannolikt 
leda till kortare kötid sammantaget för hela kommunen och snabbare valresultat. 
För röstmottagarna kommer förändringarna leda till bättre fördelning av röster 
över kommunen vilket i sin tur kommer leda till en sundare arbetsbelastning 
under valdagen med mindre risk för misstag med mera. 
Förslaget innebär också att några distrikt får fler röster att hantera än tidigare val 
medan några distrikt kommer få färre röster att hantera. Sammantaget kommer 
fördelningen av röster i kommunen bli jämnare. 
 
Valkansliets förslag till beslut 
 Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att föreslå länsstyrelsen att 

förändra valdistrikten i Älmhults kommun i enlighet med valkansliets förslag 
”Underlag om valdistrikt inför valet 2022”. 

 
 
 
Christoffer Mowide  
Valsamordnare  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Valnämnden 
För åtgärd 
Länsstyrelsen 
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 2021-06-02  1(1) 

Post Box 500, 343 23 Älmhult  Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  Fax 0476-552 00  E-post info@almhult.se  
Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647  Bankgiro 5720-0073

Kommunledningsförvaltningen 
Christoffer Mowide   
0476-55118 
Christoffer.mowide@almhult.se 
 

 
 

  
  

 

Läsinstruktioner till förslag om valdistrikt 2022 
Hej.  
För att underlätta för er när ni läser handlingen ”Underlag till valdistrikt 2022” 
så kommer här en liten förklaring för arbetet.  
Valdistrikten är skapade utifrån det som kallas för nyckelkodsområden 
(statistikområden). Det är en mindre geografisk yta i kommunen från vilken vi 
hämtar olika typer av statistik. Bland annat befolkningsstatistiken.  
Nyckelkodsområdena syns på de bilder över kommunen som finns bilagda era 
handlingar. Jag kommer på valnämndens möte den 9 juni också att föredra dessa 
bilder och visa er hur det ser ut i vårt kartverktyg. Förhoppningsvis ska ni kunna 
se det någorlunda tydligt med det underlag som skickats ut.  
Hör av er om ni har några frågor innan mötet annars ses vi onsdagen den 9 juni 
kl. 10:00 i Linnésalen.
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Underlag för valdistrikt 2022 1(4)

VALDISTRIKT 2018 VALDISTRIKT 2022
Gemön-Möckeln Gemön-Möckeln
Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Västra Gemön 111132 21 Västra Gemön 111132 21
Södra Gemön 111134 71 Södra Gemön 111134 71
Centrala Gemön 111133 428 Centrala Gemön 111133 428
Del av centrala centrum* 111141 429 Norra Gemön 111131 310
Norra Gemön 111131 310 Näset 111110 24
Näset 111110 24 Södra Möckeln 111123 199
Södra Möckeln 111123 199 Östra Möckeln 111124 49
Östra Möckeln 111124 49 Norra Möckeln 111122 126
Norra Möckeln 111122 126 Västra Möckeln 111121 27
Västra Möckeln 111121 27 Danska vägen 111151 99
TOTALT 1684 TOTALT 1354
*Nyckelkoden är delad mellan två valdistrikt och här har vi räknat med hälften som är 428,5

Klöxhult Klöxhult
Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Svanaboda‐Brokhult 112400 46 Svanaboda‐Brokhult 112400 46
Västra hyreshusområdet 111311 149 Västra hyreshusområdet 111311 149
Maskrosen 111312 137 Maskrosen 111312 137
Gamla Klöxhult 111313 270 Gamla Klöxhult 111313 270
Nya Klöxhult 111314 409 Nya Klöxhult 111314 409
Östra Mossastan 111321 73 Östra Mossastan 111321 73
Sunnerbogatan 111322 140 Sunnerbogatan 111322 140
Lillsjöns industriområde 111330 2 Lillsjöns industriområde 111330 2
Ormakulla 111340 370 Ormakulla 111340 370
TOTALT 1596 TOTALT 1596

16



Underlag för valdistrikt 2022 2(4)

Norregård Norregård
Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Sjöastad‐Boastad 112100 151 Sjöastad‐Boastad 112100 151
Bökhult 111410 284 Bökhult 111410 284
Nya Majtorp 111431 52 Nya Norregård 111421 667
Gamla Majtorp 111432 58 TOTALT 1102
Gamla Norregård 111422 112
Nya Norregård 111421 667
Västra centrum 111440 92
TOTALT 1416

Centrum (nytt valdistrikt) 
Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Nya Majtorp 111431 52
Gamla Norregård 111422 112

Centrum Gamla Majtorp 111432 58

Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade Västra centrum 111440 92
Björkparken 111142 76 centrala centrum 111141 857
Del av centrala centrum 111141 429 TOTALT 1171
Knutsgatan 111211 296

Centrala Elmiersområdet 111213 267 Froafälle (hette tidigare Centrum)
Mars 111214 73 Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Gamla Froafälle 111221 186 Björkparken 111142 76
Nya Froafälle 111222 121 Knutsgatan 111211 296
Frofälle gård 111223 6 Centrala Elmiersområdet 111213 267
Froafälle industriområde 111230 8 Mars 111214 73
Höghusen 111212 120 Gamla Froafälle 111221 186
Radhusvägen 111215 97 Nya Froafälle 111222 121
TOTALT 1679 Frofälle gård 111223 6
*Nyckelkoden är delad mellan två valdistrikt och här har vi räknat med hälften som är 428,5 Froafälle industriområde 111230 8

Höghusen 111212 120
Radhusvägen 111215 97

TOTALT 1250

Haganäs Haganäs
Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Nya Haganäs 111154 415 Nya Haganäs 111154 415
Stiftelsen 111152 1148 Stiftelsen 111152 1148
Danska vägen 111151 99 Hagalund 111153 89
Hagalund 111153 89 TOTALT 1652
TOTALT 1751

17



Underlag för valdistrikt 2022 3(4)

Häradsbäck-Bråthult Häradsbäck-Bråthult
Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Nordöstra Härlunda 142210 58 Nordöstra Härlunda 142210 58
Sydöstra Härlunda 142220 107 Sydöstra Härlunda 142220 107
Västra Härlunda 142230 88 Västra Härlunda 142230 88
Häradsbäck tätort 142100 134 Häradsbäck tätort 142100 134
Brantelid‐Allamåla 141340 109 Brantelid‐Allamåla 141340 109
Fanaholms tätort 141200 10 Fanaholms tätort 141200 10
Äskya‐Lindhult 112230 152 Äskya‐Lindhult 112230 152
Fälhult‐Krängsleboda 112320 128 Fälhult‐Krängsleboda 112320 128
Gölshult 112310 21 Gölshult 112310 21
Femlingehult‐Röckla 141333 18 Femlingehult‐Röckla 141333 18
Lekarekulla‐Linnefälle‐Hormesh 141332 30 Lekarekulla‐Linnefälle‐Horme 141332 30
Möllekulla‐Peaboda 141331 207 Möllekulla‐Peaboda 141331 207
TOTALT 1062 TOTALT 1062

Virestad-Eneryda Virestad-Eneryda
Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Fölshult‐Haghult 132210 63 Fölshult‐Haghult 132210 63
Eneryda tätort 132100 282 Eneryda tätort 132100 282
Lindeberg‐Romsalycka 132220 120 Lindeberg‐Romsalycka 132220 120
Bölsnäs‐Ängön 131320 112 Bölsnäs‐Ängön 131320 112
Liatorp tätort 131100 446 Liatorp tätort 131100 446
Abrahamsryd‐Spånghult 131330 87 Abrahamsryd‐Spånghult 131330 87
Kistiga‐Amanäs 141310 107 Kistiga‐Amanäs 141310 107
Virestad tätort 141100 121 Virestad tätort 141100 121
Välje‐Målen 141320 72 Välje‐Målen 141320 72
TOTALT 1410 TOTALT 1410

Diö-Stenbrohult Diö-Stenbrohult
Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Diö tätort 131200 713 Diö tätort 131200 713
Taxås 131310 130 Taxås 131310 130
Sedingehult‐Holkya 131343 105 Sedingehult‐Holkya 131343 105
Duvelycka‐Såganäs 131342 31 Duvelycka‐Såganäs 131342 31
Råshult‐Borshult 131341 44 Råshult‐Borshult 131341 44
Sällhult 112210 25 Sällhult 112210 25
Brännhult 112220 14 Brännhult 112220 14
TOTALT 1062 Norra Pjätteryd 121210 48

Nordöstra Pjätteryd 121220 50
Pjätteryds tätort 121100 67
Sydöstra Pjätteryd 121230 79
Västra Pjätteryd 121250 28
Södra Pjätteryd 121240 105
TOTALT 1439

18



Underlag för valdistrikt 2022 4(4)

Göteryd Göteryd
Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade Nyckelkodsområde Nyckelkod Röstberättigade
Norra Pjätteryd 121210 48 Norra Göteryd 122310 109
Nordöstra Pjätteryd 121220 50 Göteryds tätort 122200 57
Pjätteryds tätort 121100 67 Västra Göteryd 122360 91
Sydöstra Pjätteryd 121230 79 Östra Göteryd 122330 113
Västra Pjätteryd 121250 28 Väraberga‐Ramnäs 122320 137
Södra Pjätteryd 121240 105 Delary tätort 122100 170
Norra Göteryd 122310 109 Jämnhult‐Gårdstaköp 122350 99
Göteryds tätort 122200 57 Sköldsbygd‐Holmseryd 122340 65
Västra Göteryd 122360 91 Östra Hallaryd 123230 43
Östra Göteryd 122330 113 Örsjön 123220 103
Väraberga‐Ramnäs 122320 137 Nordvästra Hallaryd 123210 45
Delary tätort 122100 170 Hallaryds tätort 123100 112
Jämnhult‐Gårdstaköp 122350 99 Sydöstra Hallaryd 123240 45
Sköldsbygd‐Holmseryd 122340 65 Sydvästra Hallaryd 123250 98
Östra Hallaryd 123230 43 TOTALT 1287
Örsjön 123220 103
Nordvästra Hallaryd 123210 45
Hallaryds tätort 123100 112
Sydöstra Hallaryd 123240 45
Sydvästra Hallaryd 123250 98
TOTALT 1664

Röd markering innebär att 
dessa nyckelkodsområden 
föreslås att flyttas till ett 
annat valdistrikt inför valet 
2022

Gul markering innebär att 
nyckelkodsområdet tidigare 
fanns i ett annat valdistrikt.
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 164 Delrapport Parlamentariska beredningen 
2021-2022 
Ärendenummer KS 2021/120 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige godkänner delrapport för parlamentariska beredningen 

daterad 2021-08-19. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en beredning med uppdrag att 
se över den politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför 
mandatperioden 2022–2026. Enligt kommunfullmäktiges uppdrag ska 
delrapportering av beredningens arbete lämnas till fullmäktige i september 2021.  
Beredningen har sammanträtt 11 februari, 11 mars, 8 april, 3 maj och 3 juni. 
Delrapporten redogör för beredningens arbete och inkluderar bland annat antal 
ledamöter i kommunfullmäktige, översyn av nämnd- och 
förvaltningsorganisationen och arvode och förmåner för förtroendevalda.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, § 99 

 Parlamentariska beredningens beslut 2021-08-19, § 17 

 Delrapportering till fullmäktige - parlamentariska beredningens arbete 
februari–juni 2021, daterad 2021-08-19  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Parlamentariska beredningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 99 Delrapport Parlamentariska beredningen 
2021-2022 
Ärendenummer KS 2021/120 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige godkänner delrapport för parlamentariska beredningen 

daterad 2021-08-19. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en beredning med uppdrag att 
se över den politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför 
mandatperioden 2022–2026. Enligt kommunfullmäktiges uppdrag ska 
delrapportering av beredningens arbete lämnas till fullmäktige i september 2021.  
Beredningen har sammanträtt 11 februari, 11 mars, 8 april, 3 maj och 3 juni. 
Delrapporten redogör för beredningens arbete och inkluderar bland annat antal 
ledamöter i kommunfullmäktige, översyn av nämnd- och 
förvaltningsorganisationen och arvode och förmåner för förtroendevalda. 
 

Beslutsunderlag 
 Parlamentariska beredningens beslut 2021-08-19, § 17 

 Delrapportering till fullmäktige - parlamentariska beredningens arbete 
februari–juni 2021, daterad 2021-08-19 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med parlamentariska beredningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Parlamentariska Beredningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Parlamentariska beredningen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 17 Delrapport för Parlamentariska beredningen 
2021-2022 
Ärendenummer KS 2021/120 
 

Parlamentariska beredningens beslut 
1. Parlamentariska beredningen godkänner delrapport daterad 2021-08-19. 
Parlamentariska beredningens förslag till kommunfullmäktige: 
2. Kommunfullmäktige godkänner delrapport för parlamentariska beredningen 

daterad 2021-08-19. 
 

Beslutsnivå 
Parlamentariska beredningen, punkt 1 
Kommunfullmäktige, punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en beredning med uppdrag att 
se över den politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför 
mandatperioden 2022–2026. Enligt kommunfullmäktiges uppdrag ska 
delrapportering av beredningens arbete lämnas till fullmäktige i september 2021.  
Beredningen har sammanträtt 11 februari, 11 mars, 8 april, 3 maj och 3 juni. 
Delrapporten redogör för beredningens arbete och inkluderar bland annat antal 
ledamöter i kommunfullmäktige, översyn av nämnd- och 
förvaltningsorganisationen och arvode och förmåner för förtroendevalda. 

 

Beslutsunderlag 
  Utkast till delrapport för parlamentariska beredningen daterat 2021-08-19 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Parlamentariska beredningen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Parlamentariska Beredningen 
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 2021-08-19  1(3) 

Kommunledningsförvaltning 
Matilda Dunfjäll  
+4647655575 
matilda.dunfjall@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Rapport  
 

Delrapportering till fullmäktige - 
parlamentariska beredningens 
arbete februari–juni 2021 
Ärendenummer KS 2021/120 

  

28



 Rapport   

 2021-08-19  2(3) 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en beredning med uppdrag att 
se över den politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför 
mandatperioden 2022–2026. Beredningen ska lämna förslag inom givna 
uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022. En 
delrapportering av beredningens arbete ska lämnas till fullmäktige i september 
2021. Beredningen har sammanträtt 11 februari, 11 mars, 8 april, 3 maj och 3 
juni. Ärenden har helt eller delvis behandlats enligt nedan. 
 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
Parlamentariska beredningen har beslutat att inte föreslå någon förändring av 
antalet ledamöter (41) i fullmäktige inför kommande mandatperiod.  
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § bestämmer fullmäktige hur många 
ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till 
minst 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade 
invånare. För kommuner med 16 000–24 000 röstberättigade är minsta antal 
ledamöter 41. 2021-03-01 var antalet kommunalt röstberättigade i Älmhults 
kommun 13 118 personer1.  
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fatta beslut om antal ledamöter 
och ersättare i fullmäktige senast i februari månad valåret. 
 

Översyn av nämnd- och förvaltningsorganisationen 
Beredningen har framför allt diskuterat tre områden inom organisationen: 

 Nämnd- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor 

 Utvärdering av tekniska nämnden 

 Kommunstyrelsens personalutskott 
 
Förändringar av organisation för övriga nämnder har inte diskuterats i detalj. 
 
Nämnd- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor 
Beredningen har diskuterat hur kommunen kan organisera kultur- och 
fritidsverksamheten på ett effektivt sätt och har enats om förslaget att kultur- och 
fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande mandatperiod. 
Enighet råder även om att befintlig förvaltningsorganisation inte fungerar 
optimalt och bör förändras.  
Parlamentariska beredningen gav 2021-04-08 § 8 kommunchefen i uppdrag att 
utföra en enkel genomgång av förutsättningarna att starta en kultur- och 
fritidsförvaltning utifrån existerande resurser och befintlig personal. 

 
1 Antalet personer som är röstberättigade satt den 1 mars 2021 från valmyndigheten, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html 
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 Rapport   

 2021-08-19  3(3) 

 
Beredningen har, baserat på kommunchefens avstämning, enats om att föreslå att 
en kultur- och fritidsförvaltning inrättas inom existerande resurser och befintlig 
personal. Dock påtalar kommunchefen vikten av att det finns tid för omställning 
och uppstart av en förvaltningsorganisation. Föreslaget startdatum för 
förvaltningsorganisationen blir 2023-01-01.  
 
Utvärdering av tekniska nämnden 
Tekniska nämnden inrättades 2019-01-01. Beredningen har diskuterat att 
utvärdera hur tekniska nämnden har fungerat sen dess införande samt om 
nämnden har uppnått sitt syfte av att avlasta kommunstyrelsen gällande tekniska 
frågor. 
 
Kommunstyrelsens personalutskott 
Beredningen har samtalat om möjligheten att omorganisera kommunstyrelsens 
personalutskott och de ärenden utskottet hanterar.  
Beredningen överlägger möjligheten att integrera kommunstyrelsens 
personalutskott med kommunstyrelsens arbetsutskott. Om ovan nämnda 
utvärdering av tekniska nämnden visar att kommunstyrelsens arbete har avlastats 
anser beredningen att det finns utrymme för kommunstyrelsens arbetsutskott att 
hantera personalutskottets ärenden. Avskaffandet av kommunstyrelsens 
personalutskott hade även lett till en ekonomisk besparing för kommunen. 
 

Arvodesregler och förmåner för förtroendevalda 
Beredningen arbetar med en grundlig genomgång av arvodesreglerna, både 
utifrån ett kostnads- och principperspektiv. Bland annat har fasta arvoden 
diskuterats.  Beredningen är enade om att det bör ske en mindre revidering av de 
existerande arvodesreglerna.  
 

Kommunala bolag 
Beredningen gör en genomlysning av bolagsstrukturen för de kommunala 
bolagen. Beredningen har beslutat att närmare granska Elmen, dess 
kontrollfunktion och styrmodell. 
 
 
_____
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 165 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
mandatperiod 2022-2026 
Ärendenummer KS 2021/124 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 

41 ledamöter. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § bestämmer fullmäktige hur många 
ledamöter som fullmäktige ska ha. Kommunfullmäktige ska enligt 
kommunallagen 5 kap 7 § fatta beslut om antal ledamöter och ersättare i 
fullmäktige senast i februari månad valåret. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med över 8 
000 till och med 16 000 röstberättigade invånare. För kommuner med 16 000–24 
000 röstberättigade är minsta antal ledamöter 41.  
2021-03-01 var antalet kommunalt röstberättigade i Älmhults kommun 13 118 
personer1. Kommunfullmäktige i Älmhult måste alltså ha minst 31 ledamöter 
under kommande mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har 
fullmäktige 41 ledamöter. 
Total kostnad för löner i kommunfullmäktige under 2020 var 519 000 kr. 
Kostnaden omfattar arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt 
bilersättning. 
Kommunfullmäktige har uppdragit parlamentariska beredningen att se över 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt ge förslag på eventuella 
förändringar. 

 
1 Antalet personer som är röstberättigade satt den 1 mars 2021 från valmyndigheten, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Parlamentariska beredningen har beslutat att inte föreslå någon förändring av 
antalet ledamöter (41) i fullmäktige inför kommande mandatperiod.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, § 100 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-29 

 Parlamentariska beredningens beslut 2021-06-03, § 14 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att ledamöterna i kommunfullmäktige ska vara 31 ledamöter.  
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Börje Tranvik (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Soili Lång-Söderberg yrkar bifall till Sonja Emilssons (M) yrkande. 
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag. 
Thomas Harrysson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) yrkar bifall till Sonja Emilssons (M) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 100 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
mandatperiod 2022-2026 
Ärendenummer KS 2021/124 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 

41 ledamöter. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § bestämmer fullmäktige hur många 
ledamöter som fullmäktige ska ha. Kommunfullmäktige ska enligt 
kommunallagen 5 kap 7 § fatta beslut om antal ledamöter och ersättare i 
fullmäktige senast i februari månad valåret. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med över 8 
000 till och med 16 000 röstberättigade invånare. För kommuner med 16 000–24 
000 röstberättigade är minsta antal ledamöter 41.  
2021-03-01 var antalet kommunalt röstberättigade i Älmhults kommun 13 118 
personer1. Kommunfullmäktige i Älmhult måste alltså ha minst 31 ledamöter 
under kommande mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har 
fullmäktige 41 ledamöter. 
Total kostnad för löner i kommunfullmäktige under 2020 var 519 000 kr. 
Kostnaden omfattar arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt 
bilersättning. 
Kommunfullmäktige har uppdragit parlamentariska beredningen att se över 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt ge förslag på eventuella 
förändringar. 

 
1 Antalet personer som är röstberättigade satt den 1 mars 2021 från valmyndigheten, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Parlamentariska beredningen har beslutat att inte föreslå någon förändring av 
antalet ledamöter (41) i fullmäktige inför kommande mandatperiod.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-29 

 Parlamentariska beredningens beslut 2021-06-03, § 14 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska under mandatperioden 
2022–2026 ha 31 ledamöter, i enlighet med förslag från Dan Blixt (M) i 
parlamentariska beredningen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla 
parlamentariska beredningens förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla Sonja 
Emilssons (M) yrkande.  
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla 
parlamentariska beredningens förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-29  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om antal ledamöter 
kommunfullmäktige  
Ärendenummer KS 2021/124 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många ledamöter 
som fullmäktige ska ha. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fatta 
beslut om antal ledamöter och ersättare i fullmäktige senast i februari månad 
valåret.  
Kommunfullmäktige har uppdragit parlamentariska beredningen att se över 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
Parlamentariska beredningen har beslutat att inte föreslå någon förändring av 
antalet ledamöter (41) i fullmäktige inför kommande mandatperiod. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-29 

 Parlamentariska beredningens beslut 2021-06-03, § 14 
 
Ärendeberedning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § bestämmer fullmäktige hur många 
ledamöter som fullmäktige ska ha. Kommunfullmäktige ska enligt 
kommunallagen 5 kap 7 § fatta beslut om antal ledamöter och ersättare i 
fullmäktige senast i februari månad valåret. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med över 8 
000 till och med 16 000 röstberättigade invånare. För kommuner med 16 000–24 
000 röstberättigade är minsta antal ledamöter 41.  
2021-03-01 var antalet kommunalt röstberättigade i Älmhults kommun 13 118 
personer1. Kommunfullmäktige i Älmhult måste alltså ha minst 31 ledamöter 
under kommande mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har 
fullmäktige 41 ledamöter. 
Total kostnad för löner i kommunfullmäktige under 2020 var 519 000 kr. 
Kostnaden omfattar arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt 
bilersättning. 

 
1 Antalet personer som är röstberättigade satt den 1 mars 2021 från valmyndigheten, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-29  2(2) 

Kommunfullmäktige har uppdragit parlamentariska beredningen att se över 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt ge förslag på eventuella 
förändringar. 
Parlamentariska beredningen har beslutat att inte föreslå någon förändring av 
antalet ledamöter (41) i fullmäktige inför kommande mandatperiod.  

 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Parlamentariska beredningen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 14 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
 

Parlamentariska beredningens beslut 
Parlamentariska beredningens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 41 
ledamöter.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 
Reservation 
Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
Reservation för beslut att INTE reducera antalet ledamöter från 41 till 31, trots 
att svensk lag inte kräver fler än 31 i en kommun av Älmhults storlek gällande 
antalet röstberättigade. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 5 kap 1 § bestämmer fullmäktige hur många ledamöter 
som fullmäktige ska ha. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 

 21 i kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder, 

 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare 

 41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare, 

 51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare 

 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare 
Antal kommunalt röstberättigade i Älmhults kommun var 12 578 personer år 
2018. Kommunfullmäktige i Älmhult måste alltså ha minst 31 ledamöter under 
kommande mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har fullmäktige 41 
ledamöter. 
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Parlamentariska beredningen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Total kostnad för löner i kommunfullmäktige under 2020 var 519 000 kr. 
Kostnaden omfattar arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt 
bilersättning. 
 

Parlamentariska beredningens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar följande: 
Parlamentariska beredningens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 41 
ledamöter.  

 
Dan Blixt (M) yrkar följande: 
Parlamentariska beredningens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 sänka antalet 
ledamöter till 31 stycken.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om parlamentariska beredningen kan besluta i enlighet med 
Lars Ingverts (S) yrkande. 
Ordföranden frågar om parlamentariska beredningen kan besluta i enlighet med 
Dan Blixts (S) yrkande. 
Ordföranden finner att parlamentariska beredningen har beslutat i enlighet med 
Lars Ingverts (S) yrkande. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen 
Parlamentariska beredningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 166 Svar på motion om ökad attraktivitet med 
"Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/59 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2021-08-18. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg har inkommit 
med en motion om att i detaljplaneskedet för Sånnaböke 1:117 ta hänsyn till 
kollektivtrafiksmöjligheterna till området. 
I motionen föreslås att hänsyn i detaljplanen tas för framtida etablering av 
tågstation och busshållplats.  
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att möjligheter till 
kollektivtrafik för området är viktigt ur ett attraktivitets perspektiv men även ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Busshållplats för stadstrafiken planeras därför redan 
intill området.  
Gällande tågstation är det en betydande investering men även svårgenomfört på 
grund av det korta avståndet mellan Älmhults station och området Sånnaböke 
1:117 (sträckan uppgår till ca 2 500 meter). Kommunledningsförvaltningen 
bedömer därför att behovet av tågkommunikation för de boende i Sånnaböke 
1:117 samt närområde hanteras via stadsbuss samt cykelvägnät till och från 
Älmhults station.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, § 102 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Motion om ökad attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
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 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 102 Svar på motion om ökad attraktivitet med 
"Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/59 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2021-08-18. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg har inkommit 
med en motion om att i detaljplaneskedet för Sånnaböke 1:117 ta hänsyn till 
kollektivtrafiksmöjligheterna till området. 
I motionen föreslås att hänsyn i detaljplanen tas för framtida etablering av 
tågstation och busshållplats.  
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att möjligheter till 
kollektivtrafik för området är viktigt ur ett attraktivitets perspektiv men även ur 
ett hållbarhets perspektiv. Busshållplats för stadstrafiken planeras därför redan 
intill området.  
Gällande tågstation är det en betydande investering men även svårgenomfört på 
grund av det korta avståndet mellan Älmhults station och området Sånnaböke 
1:117 (sträckan uppgår till ca 2 500 meter). Kommunledningsförvaltningen 
bedömer därför att behovet av tågkommunikation för de boende i Sånnaböke 
1:117 samt närområde hanteras via stadsbuss samt cykelvägnät till och från 
Älmhults station.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Motion om ökad attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
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 2021-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-08-18  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.Robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om ökad 
attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael 
Öberg (MP)  
Ärendenummer KS 2021/59 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Miljöpartiet de gröna i Älmhults kommun genom Michael Öberg har inkommit 
med en motion om att i detaljplaneskedet för Sånnaböke 1:117 ta hänsyn till 
kollektivtrafiksmöjligheterna till området. 
I motionen föreslås att hänsyn i detaljplanen tas för framtida etablering av 
tågstation och busshållplats.  
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att möjligheter till 
kollektivtrafik för området är viktigt ur ett attraktivitets perspektiv men även ur 
ett hållbarhets perspektiv. Busshållplats för stadstrafiken planeras därför redan 
intill området.  
Gällande tågstation är det en betydande investering men även svårgenomfört på 
grund av det korta avståndet mellan Älmhults station och området Sånnaböke 
1:117 (sträckan uppgår till ca 2 500 meter). Kommunledningsförvaltningen 
bedömer därför att behovet av tågkommunikation för de boende i Sånnaböke 
1:117 samt närområde hanteras via stadsbuss samt cykelvägnät till och från 
Älmhults station.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Motion om ökad attraktivitet med "Älmhults sjöstad" - Michael Öberg (MP) 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-08-18. 

 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 170 Deltagande i Region Kronobergs 
trafikupphandling 2025 
Ärendenummer KS 2021/80 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om upphandling och 

samordning av resor avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor. 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal för överlåtande av ansvar 

för färdtjänst och riksfärdtjänst-tillkommande kommun med tillhörande 
bilagor. 

3. Kostnad för upphandling sker enligt gängse upphandlingsprinciper. 
4. Älmhults kommun väljer att inkludera följande valbara trafikslag i förslag till 

avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst: personal, 
förflyttning. 

5. Älmhults kommun väljer att inkludera följande valbara trafikslag i förslag till 
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik: 
fritidsskjuts och arbetsresor daglig verksamhet. 

6. Kommunfullmäktige utser ???? till ledamot i politisk styrgrupp för färdtjänst 
och riksfärdtjänst. 

7. Kommunfullmäktige utser ??? till ersättare i politisk styrgrupp för färdtjänst 
och riksfärdtjänst. 

8. Kommunfullmäktige utser ??? till ledamot i politisk styrgrupp för 
skolskjutstrafik. 

9. Kommunfullmäktige utser ??? till ersättare i politisk styrgrupp för 
skolskjutstrafik. 

10. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunchef att utse ledamöter och 
ersättare i beredande tjänstemannagrupper för både färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt skolskjutstrafik.  

11. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C) samt kommunchef Susann Pettersson att underteckna avtalen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–11 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg, som regional kollektivtrafikmyndighet, erbjuder samtliga 
kommuner i länet en gemensam upphandling och samordning av resor och 
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt gemensam 
upphandling och samordning av skolskjutstrafik. En gemensam upphandling ska 
leda till en lägre kostnad för både kommunerna och Region Kronoberg, i 
jämförelse med om varje kommun och regionen själva hade upphandlat och 
samordnat resorna i egen regi.  
Förslag till avtal har inkommit, se beslutsunderlag. Vid deltagande ska 
undertecknade avtal med ifyllda bilagor vara Region Kronoberg tillhanda senast 
2021-09-30. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

 Regionstyrelsen § 139 med bilagor daterat 2021-06-22 

 Trafikupphandling 2025 - Följebrev till avtal daterat 2021-06-24 

 Förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
tillkommande kommun 

 Förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltingens förslag. 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltingens förslag. 
Soili Lång-Söderberg (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltingens förslag. 
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltingens 
förslag. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltingens förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Region Kronoberg 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-08-10  1(3) 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om deltagande i Region 
Kronobergs trafikupphandling 2025  
Ärendenummer KS 2021/80 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg, som regional kollektivtrafikmyndighet, erbjuder samtliga 
kommuner i länet en gemensam upphandling och samordning av resor och 
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt gemensam 
upphandling och samordning av skolskjutstrafik. En gemensam upphandling ska 
leda till en lägre kostnad för både kommunerna och Region Kronoberg, i 
jämförelse med om varje kommun och regionen själva hade upphandlat och 
samordnat resorna i egen regi.  
Förslag till avtal har inkommit, se beslutsunderlag. Vid deltagande ska 
undertecknade avtal med ifyllda bilagor vara Region Kronoberg tillhanda senast 
2021-09-30. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

 Regionstyrelsen § 139 med bilagor daterat 2021-06-22 

 Trafikupphandling 2025 - Följebrev till avtal daterat 2021-06-24 

 Förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
tillkommande kommun 

 Förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 
 

Ärendeberedning 
Region Kronoberg samordnar idag resor och myndighetsutövning avseende 
färdtjänst och riksfärdtjänst på uppdrag av följande kommuner: Växjö, Alvesta, 
Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. På uppdrag av ovanstående 
kommuner samt även Markaryds kommun samordnas även skolskjutstrafik.  
Riksfärdtjänst och färdtjänst samordnas idag också med sjukresor, som Region 
Kronoberg är huvudman för. Samordningen sker genom en beställningscentral 
som drivs i regionens egen regi.  
Dagens avtal mellan Region Kronoberg och kommunerna sträcker sig fram till 
30 juni 2025. Region Kronoberg påbörjar nu arbetet med ny upphandling och 
fortsatt samordning av trafiken. Första steget i processen är att regionen och de 
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kommuner som väljer att delta, ingår avtal för en ny avtalsperiod. Förslag till 
avtal är framtagna, se ”Förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst 
och riksfärdtjänst – tillkommande kommun” och ”Förslag till avtal om 
upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik”.  
Beslut om att ingå avtal ska tas av fullmäktige. Underskrivna avtal och ifyllda 
bilagor ska vara regionen tillhanda senast 2021-09-30. 
Kommunerna kan till Region Kronoberg överlåta sina uppgifter enligt Lag 
(1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) och riksfärdtjänst i enlighet med 
villkoren i avtalsförslagen. Kommunerna kan också välja att ingå i Region 
Kronobergs gemensamma upphandling samt samordning av skolskjutstrafik i 
enlighet med regleringen i Skollagen (2010:800) och villkoren i avtalet.   
En gemensam upphandling och samordning av resor ska leda till en lägre 
kostnad för både kommunerna och regionen, jämfört med om varje kommun och 
regionen själva hade upphandlat resorna var för sig i egen regi. Regionen har 
tagit fram en ny modell för kostnadsfördelning där 25 % av kostnaden fördelas 
jämnt mellan samtliga uppdragsgivare och 75 % fördelas utifrån invånarantal.  
Det kommer att utses en politisk styrgrupp för respektive område, det vill säga 
en för serviceresor och en för skolskjutstrafik, samt en beredande 
tjänstemannagrupp för respektive område. Vid tecknade av avtal ska Älmhults 
kommun utse en ledamot och en ersättare till respektive politiska styrgrupp samt 
en tjänsteman och ersättare till varje beredningsgrupp.  
För direktiv och mer information om politisk styrgrupp och beredande 
tjänstemannagrupp se dokument ”Regionstyrelsen § 139 med bilagor daterat 
2021-06-22”. 
I bilaga 5 Val av valbara trafikslag, i Förslag till avtal för överlåtande av ansvar 
för färdtjänst och riksfärdtjänst, framgår att kommunen kan välja att inkludera 
följande trafikslag i avtalet: personal, förflyttning, gods.  
I bilaga 5 Val av valbara trafikslag, i Förslag till avtal om upphandling och 
samordning av resor avseende skolskjutstrafik, framgår att kommunen kan välja 
att inkludera följande trafikslag i avtalet: fritidsskjuts, arbetsresor daglig 
verksamhet, mattransporter. 
Kommunen har att ta ställning till om några av dessa valbara trafikslag ska 
inkluderas i avtalet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande 
trafikslag inkluderas i avtalen efter avstämning med utbildning- och 
socialförvaltningen: 
Personal, förflyttning, fritidsskjuts och arbetsresor daglig verksamhet. 
I avtalen framgår att kommunen fram till 30 juni 2022 har en ensidig rätt att säga 
upp avtalen och välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om upphandling och 

samordning av resor avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor. 
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2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal för överlåtande av ansvar 
för färdtjänst och riksfärdtjänst-tillkommande kommun med tillhörande 
bilagor. 

3. Kostnad för upphandling sker enligt gängse upphandlingsprinciper 
4. Älmhults kommun väljer att inkludera följande valbara trafikslag i förslag till 

avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst: personal, 
förflyttning 

5. Älmhults kommun väljer att inkludera följande valbara trafikslag i förslag till 
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik: 
fritidsskjuts och arbetsresor daglig verksamhet. 

6. Kommunfullmäktige utser ???? till ledamot i politisk styrgrupp för färdtjänst 
och riksfärdtjänst 

7. Kommunfullmäktige utser ??? till ersättare i politisk styrgrupp för färdtjänst 
och riksfärdtjänst 

8. Kommunfullmäktige utser ??? till ledamot i politisk styrgrupp för 
skolskjutstrafik. 

9. Kommunfullmäktige utser ??? till ersättare i politisk styrgrupp för 
skolskjutstrafik. 

10. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunchef att utse ledamöter och 
ersättare i beredande tjänstemannagrupper för både färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt skolskjutstrafik.  

11. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C) samt kommunchef Susann Pettersson att underteckna avtalen. 
 

 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Region Kronoberg 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-06-22

§ 139 Trafikupphandling 2025 – Godkännande 
av innehåll i avtal med kommunerna 
(21RGK287)

Beslut
Regionstyrelsen beslutar att

1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till kommunerna i 
Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för 
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för 
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande

6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för 
avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av 
resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst 
och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-06-22

Sammanfattning
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar idag 
resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på uppdrag av 
kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För dessa 
kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg även i uppdrag att 
samordna skolskjutstrafik.

Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas med sjukresor som Region Kronoberg är 
huvudman för. Samordning av resorna sker genom en beställningscentral som drivs i 
Region Kronobergs egen regi. Samtliga av ovan nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 
2018-01 som sträcker sig fram till 30 juni 2025.

För att Region Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa trafikslag 
behöver nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha god 
framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång.

Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning mellan 
Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med framtagande 
av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region Kronoberg och 
kommunerna, former för samverkan och en kostnadsfördelning som gör samarbetet till 
en bra och hållbar affär för samtliga avtalsparter.

Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess:

-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.

-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-05-05.

-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt 
forum 2021-05-07.

-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat förslag 
senast 2021-05-28.

Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern advokat 
med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.

Trafiknämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2021-06-14 (§ 41/2021) och har 
lämnat förslag till beslut till regionstyrelsen.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att

1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-06-22

2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till kommunerna i 
Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för 
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för 
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande

6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för 
avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av 
resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst 
och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut - Trafikupphandling 2025 - Godkännande av innehåll i avtal med 

kommunerna_rs
 Tjänsteskrivelse - Godkännande av innehåll i avtal med kommunerna_rs
 Projektorganistation Trafikupphandling 2025
 Tidplan Trafikupphandling 2025
 Informationsbrev till kommunstyrelserna
 Presentation Trafikupphandling 2025 Kommunalt forum 210507
 Inkomna synpunkter från kommunerna
 Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik
 Avtal för överlåtande av ansvar för  färdtjänst och riksfärdtjänst - tillkommande 

kommuner
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-06-22

 Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst - förnyelse
 Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 

riksfärdtjänst
 Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal om upphandling och samordning av resor 

avseende skolskjutstrafik
 Dnr 13/0306-26
 §41 TN Trafikupphandling 2025 – Godkännande av innehåll i avtal med 

kommunerna

Paragrafen är justerad
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287

Handläggare: Jessica Gunnarsson, 
Datum: 2021-06-17

Sida 1 av 3

Regionstyrelsen

Trafikupphandling 2025 – Godkännande av innehåll i 
avtal med kommunerna

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:

1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor 
avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande 
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-
09-30.

2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande bilagor och 
skickar erbjudande om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista 
svarsdatum 2021-09-30.

3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande 
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-
09-30.

4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i 
avtalet för skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk 
styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande

6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk 
styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

56



Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287

Handläggare: Jessica Gunnarsson, 
Datum: 2021-06-17

Sida 2 av 3

- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och 
samordning av resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, 
arbetsmodell och befogenheter.

8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar 
för färdtjänst och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och 
befogenheter.

Sammanfattning
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar 
idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på 
uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och 
Tingsryd. För dessa kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg 
även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik. 

Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas med sjukresor som Region 
Kronoberg är huvudman för. Samordning av resorna sker genom en 
beställningscentral som drivs i Region Kronobergs egen regi. Samtliga av ovan 
nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig fram till 30 juni 
2025.

För att Region Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa 
trafikslag behöver nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha 
god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång.

Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning 
mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med 
framtagande av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region 
Kronoberg och kommunerna, former för samverkan och en kostnadsfördelning 
som gör samarbetet till en bra och hållbar affär för samtliga avtalsparter.

Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess:
-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-
05-05.
 -Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid 
kommunalt forum 2021-05-07.
-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat 
förslag senast 2021-05-28.

Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern 
advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.

Trafiknämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2021-06-14 (§ 41/2021).
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287

Handläggare: Jessica Gunnarsson, 
Datum: 2021-06-17

Sida 3 av 3

Mikael Johansson (M) Martin Myrskog
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör

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

Handläggare: Jessica Gunnarsson, 
Datum: 2021-06-17

Sida 1 av 4

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Godkännande av avtal med 
kommunerna inför Trafikupphandling 2025

Bakgrund
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar 
idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på 
uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och 
Tingsryd. För dessa kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg 
även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik. 

Regionförbundets styrelse beslutade 2008 att kommuner inom Region Kronoberg 
ska beredas möjlighet att lämna över myndighetsutövning och ansvar för färdtjänst 
och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundets 
verksamhet har därefter övertagits av Region Kronoberg där regionstyrelsen idag är 
regional kollektivtrafikmyndighet. 

Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas idag i Kronobergs län med sjukresor 
som Region Kronoberg är huvudman för. Samordning av resorna sker genom en 
beställningscentral som drivs i Region Kronobergs egen regi. 

Kommunerna ansvarar enligt Skollagen (2010:800) för att tillhandahålla skolskjuts 
för barn i grundskolan. Det står kommunerna fritt att arrangera skolskjutsen på ett 
för kommunen lämpligt sätt. Kommunerna i Kronobergs län kan därför välja att 
ingå i Region Kronobergs gemensamma upphandling samt samordning av dessa 
resor.

Samtliga av ovan nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig 
fram till 30 juni 2025. 

Beredning
Beredning av ärendet har hanterats av Länstrafiken Kronbergs projektgrupp för 
trafikupphandling 2025 och följande delar har ingått i beredningsprocessen:

-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.

-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-
05-05.

 -Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid 
kommunalt forum 2021-05-07.

-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat 
förslag senast 2021-05-28.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK287

Handläggare: Jessica Gunnarsson, 
Datum: 2021-06-17

Sida 2 av 4

Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern 
advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.

Ärendebeskrivning

Kommunerna i Kronobergs län kan till Region Kronoberg överlåta sina uppgifter 
enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst i enlighet 
med villkoren i de här avtalen. 

Kommunerna i Kronobergs län kan också välja att ingå i Region Kronobergs 
gemensamma upphandling samt samordning av skolskjutstrafik i enlighet med 
regleringen i Skollagen (2010:800) och villkoren i avtalet.

I Lag (2010:1065) om kollektivtrafik står det även följande under ”Övriga 
uppgifter för den regionala kollektivtrafikmyndigheten”: 

12 §   Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och 
samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen 
ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Lag (2019:950).

Dagens avtal mellan Region Kronoberg och kommunerna sträcker sig fram till 30 
juni 2025 (när nuvarande trafikavtal går ut). För att Region Kronoberg ska kunna 
erbjuda ny upphandling och fortsatt samordning av dessa trafikslag behöver nu 
arbetet med ny trafikupphandling påbörjas. Detta för att kunna ha god 
framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång. Detta 
första steget in denna process är att Region Kronoberg och kommunerna ingår nya 
avtal för en ny avtalsperiod.

Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning 
mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med 
framtagande av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region 
Kronoberg och kommunerna, former för samverkan och en ny modell för 
kostnadsfördelning som ska var tydlig, lätt att förstå och enkelt att administrera.

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

Handläggare: Jessica Gunnarsson, 
Datum: 2021-06-17

Sida 3 av 4

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

Förslag till beslut
Trafiknämnden har lämnat följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen beslutar att:

1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar 
erbjudande om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 
2021-09-30.

3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal 
till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för 
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

5.utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk 
styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande

6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk 
styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
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Sida 4 av 4

7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning 
av resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och 
befogenheter.

8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för 
färdtjänst och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

 

Martin Myrskog

Regiondirektör
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Datum: 2021-06-07 
Diarienr: 21RGK287

Handläggare: Jessica Gunnarsson

Sida 1 av 3

Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal för 
överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

Den politiska styrgruppen för ” Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst” utgörs av 

-Trafiknämndens ordförande
-Trafiknämndens 1:e vice ordförande
-Trafiknämndens 2:e vice ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden 1:e vice ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden 2:e vice ordförande
-En ledamot och en ersättare per deltagande kommun  för de kommuner som har 
ingått avtal med Region Kronoberg för ”Avtal för överlåtande av ansvar för 
färdtjänst och riksfärdtjänst”  

Den politiska styrgruppens roll
Den politiska styrgruppen ska:

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

 Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska 
fattas avseende trafikupphandling 2025 av Region Kronbergs trafiknämnd 
fram till och med 2023-06-30.

 I beredning av strategiskt viktiga frågor avseende trafikupphandling 2025 
beakta Region Kronobergs styrande dokument (Region Kronobergs 
övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet, Hållbarhetsprogram, 
Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren) samt motsvarande 
styrande dokument för de deltagande kommunernas räkning.

Under resten av avtalsperioden 2023-07-01 och fram till dess att det 
Trafikeringsavtal som ska ingås mellan RK och upphandlade trafikföretag 
för utförande av trafikuppdrag rörande Skolskjutstrafik och Serviceresor 
upphör att gälla. 

 Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska 
fattas Region Kronbergs beslutande politiska instanser avseende följande 
frågor:

- Årlig budget för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna;
- årlig budget för driften av Serviceresors beställningscentral (”BC”) och 
förutsättningar för denna; samt
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- revidering av taxor samt regelverk för färdtjänst, riksfärdtjänst och 
sjukresor.

- Den politiska styrgruppen ska årligen följa upp resultatet för 
tillståndsgivningen och driften av BC.

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

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

Den politiska styrgruppens arbetsmodell
Under perioden 2021-10-01 t o m 2022-06-30 planeras sammanträde löpande var 
fjärde vecka. Ett preliminärt mötesschema för hela perioden tas fram av 
projektgruppen för trafikupphandling 2025 och bifogas utskick av erbjudande om 
avtal till kommunerna. För perioden 2022-07-01 och framåt planeras möten att 
hållas minst 2 gånger per år. Trafiknämndens ordförande är sammankallande i den 
politiska styrgruppen och beslutar om eventuellt extra sammanträden för 
styrgruppen. Den beredande tjänstemannagruppen ska sammanträda med samma 
tidsintervall ca en vecka innan den politiska styrgruppen för beredning till den 
politiska styrgruppen.

Den politiska styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet och dialog. Styrgruppen 
bör föra dialog med samtliga nämnders presidier vars ansvarsområden berörs. 

Styrgruppen får från Region Kronoberg tjänstepersonsstöd av projektledare och 
projektägare för trafikupphandling 2025.

Styrgruppen får löpande information och återkoppling på arbetet med 
trafikupphandling 2025, minst månadsvis under perioden 2021-10-01 t o m 2022-
06-30. För perioden 2022-07-01 och framåt ska återkoppling ske minst två gånger 
per år. Återkoppling sker främst under ordinarie sammanträde med styrgruppen.

Arvode
Respektive huvudman ansvarar för arvodering av de förtroendevalda som ingår 
styrgruppen.
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För Region Kronobergs förtroendevalda ingår uppdraget i det fasta arvodet för 
presidierna och inget extra arvode utgår för uppdraget.
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Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal om 
upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 

Den politiska styrgruppen för ”Avtal om upphandling och samordning av resor 
avseende skolskjutstrafik” utgörs av 

-Trafiknämndens ordförande
-Trafiknämndens 1:e vice ordförande
-Trafiknämndens 2:e vice ordförande
-En ledamot och en ersättare per deltagande nämnd för de kommuner som har 
ingått avtal med Region Kronoberg för ”Avtal om upphandling och samordning 
av resor avseende skolskjutstrafik”  

Den politiska styrgruppens roll
Den politiska styrgruppen ska:

 Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska 
fattas avseende trafikupphandling 2025 av Region Kronbergs trafiknämnd 
fram till och med 2023-06-30.

 I beredning av strategiskt viktiga frågor avseende trafikupphandling 2025 
beakta Region Kronobergs styrande dokument (Region Kronobergs 
övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet, Hållbarhetsprogram, 
Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren) samt motsvarande 
styrande dokument för de deltagande kommunernas räkning.

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

Den politiska styrgruppens arbetsmodell
Under perioden 2021-10-01 t o m 2022 -06-30 planeras sammanträde löpande var 
fjärde vecka. Ett preliminärt mötesschema för hela perioden tas fram av 
projektgruppen för trafikupphandling 2025 och bifogas utskick av erbjudande om 
avtal till kommunerna. Trafiknämndens ordförande är sammankallande i den 
politiska styrgruppen och beslutar om eventuellt extra sammanträden för 
styrgruppen. Den beredande tjänstemannagruppen ska sammanträda med samma 
tidsintervall ca en vecka innan den politiska styrgruppen för beredning till den 
politiska styrgruppen.

Den politiska styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet och dialog. Styrgruppen 
bör föra dialog med samtliga nämnders presidier vars ansvarsområden berörs. 
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Styrgruppen får från Region Kronoberg tjänstepersonsstöd av projektledare och 
projektägare för trafikupphandling 2025.

Styrgruppen får löpande information och återkoppling på arbetet med 
trafikupphandling 2025, minst månadsvis under perioden 2021-10-01 t o m 2022-
06-30. Återkoppling sker främst under ordinarie sammanträde med styrgruppen.

Arvode
Respektive huvudman ansvarar för arvodering av de förtroendevalda som ingår 
styrgruppen.

För Region Kronobergs förtroendevalda ingår uppdraget i det fasta arvodet för 
presidierna och inget extra arvode utgår för uppdraget.
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1 Bakgrund

Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt forum 
2021-05-07 (se presentation från kommunalt forum). Kommunerna ombads att inkomma med 
synpunkter senast 2021-05-28. 

Kommunerna Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd och Älmhult har inkommit med specifika 
synpunkter.

Växjö kommun har återkopplat via sin kommunchef att man uppfattade presentation på 
kommunalt forum som bra och tydlig men har inte lämnat några ytterligare specifika synpunkter.

Kommunerna Alvesta och Uppvidinge har inte inkommit med några synpunkter.

Region Kronoberg har gått igenom samtliga inkomna synpunkterna och gjort en bedömning av 
om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad som bedöms vara det bästa för helheten 
och samtliga uppdragsgivares intressen. I detta dokument har Region Kronoberg (nedan kallad 
”RK”) sammanställt och besvarat de synpunkter som inkommit.

2 Inkomna synpunkter från kommunerna

2.1 Synpunkter från Lessebo kommun

2.1.1 ”Gällande trafikupphandlingen 2025 har Lessebo kommun följande synpunkt:
Vi anser att fördelningsmodellen gällande kostnader för upphandling, tillståndsgivning för färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt driftskostnader är felaktig.
Fördelningen mellan fasta kostnader - jämnt mellan kommunerna - och rörliga mycket negativt på de små 
kommunerna.”

Svar från RK: I RKs framtagna förslag till kostnadsfördelning har fokus varit på att det ska vara 
en bra och hållbar affär för samtliga uppdragsgivare samt att det ska var tydligt, lätt att förstå och 
enkelt att administrera. RKs bedömning är att den föreslagna modellen där 25% av kostnaden 
fördelas jämnt mellan samtliga uppdragsgivare och 75% fördelas utifrån invånarantal (i 
kommunen för respektive kommun och i Kronoberg för Region Kronoberg) är en ”gyllene 
medelväg” för att vara tilltalande för både små och stora uppdragsgivare.

RKs förhållningssätt är att varje uppdragsgivare behöver ställa kostnaden för att deltaga mot vad 
det skulle kosta att genomföra verksamheten i egen regi.

2.2 Synpunkter från Ljungby kommun

2.2.1”Ljungby kommun önskar ta del av och lämna yttrande om det färdiga avtalsförslaget mellan kommunen 
och regionen innan RS beslut, då förra upphandlingsavtalet enligt Ljungby kommun innehöll brister och LTK inte 
gick med på diskussion eller ändringar i efterhand”.

Svar från RK: RK delar uppfattningen att det fanns brister i processen för framtagande av avtal 
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vid den förra upphandlingen. RK har därför lagt mycket tid och resurser på att förbättra 
processen för framtagande av avtal och säkerställa att avtalet är tillräckligt omfattande och tydligt. 
Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt forum 
2021-05-07 (se presentation från kommunalt forum). Kommunerna ombads att inkomma med 
synpunkter senast 2021-05-28. RK har därefter gått igenom samtliga inkomna synpunkterna och 
gjort en bedömning av om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad som bedöms var 
det bästa för helheten och samtliga uppdragsgivares intressen. Slutgiltiga förslag till avtal har 
granskats juridisk av extern advokat med expertkunskaper inom avtalsområdet för att säkerställa 
att avtalet reglerar allt som behöver vara reglerat. Eftersom samtliga avtal mellan RK och 
kommunerna ska ha identiskt innehåll ser inte RK det som möjligt att samtliga kommuner ska 
lämna yttrande på färdigställda förslag till avtal innan beslut om godkännande tas av 
regionstyrelsen. 

2.2.2”Ljungby kommun önskar att samtliga kostnader för kravspecifikation ska ingå i prisavtalet. Detta med 
anledning av att det i gällande avtal har tillkommit kostnader för såväl stripning av fordon som 
administrationskostnader.”

Svar från RK: Detta är en fråga som kommer att hanteras under upphandlingsprocessen i de 
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna där kommunen har möjlighet 
att påverka beslutet. 

2.2.3 Ljungby kommun ifrågasätter kostnader för administration som tillkommer. Detta bör redan vara hanterat 
i skatteväxlingen, vilken genomfördes år 2015.

Svar från RK: Uppdragen som ingår i de aktuella avtalen ingår inte i skatteväxlingen Se bilaga 
beslut DNR 13/0306-26. I beslutsunderlaget ”Region Kronoberg 2015 – underlag för 
verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet Södra Småland till Region Kronberg 
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet Södra Småland” framgår 
det i punkt 6.1, 6.2 och 6.3 att uppdragen som ingår i de aktuella avtalen föreslås överföras 
genom avtal.

2.2.4”Ljungby kommun önskar att det framkommer möjlighet och konsekvens i avtalet om en kommun önskar 
avbryta sin delaktighet i upphandlingen.”

Svar från RK: RK har infört en paragraf i avtalen som ger kommunerna ensidig rätt att säga upp 
avtalet. Paragrafen reglerar även villkoren för detta.

2.2.5 ”Kan tilldelningsbeslut presenteras i förväg för kommunen? Vid förgående upphandling presenterades 
tilldelningen på sittande möte och “församlingen” fick frågan “godkänner ni detta” och församlingen fick säga 
“Ja” (mötet ajournerades 20 min, då Markaryds representant önskade kontakt med sin nämnd/förvaltning).”

Svar från RK: När kommunen ingår avtal med RK överlämnar man beslutanderätt avseende 
upphandlingen till RK. Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med RKs beslutade delegationsordning. 

2.2.6 ”Ljungby kommun önskar att viten ses över. Viten saknas för incidenter som kan bli allvarliga som när 
chaufför underlåter att söka igenom fordon efter avslutad tur.”

Svar från RK: Detta är en fråga som kommer att hanteras under upphandlingsprocessen i de 
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna där kommunen har möjlighet 
att påverka beslutet. 

95



Dnr: 21RGK287  2021-06-07
Trafikupphandling 2025
Inkomna synpunkter från kommunerna

REGION KRONOBERG

Sida 4 av 7

2.2.7 ”Ljungby kommun föreslår att avsnittet i avtalet där det står att LTK äger rätt att debitera kommunen för 
de övertidskostnader som uppstår hos LTK på grund av ofullständig eller felaktigt underlag från kommunen 
(nuvarande avtal) ändras till: Parterna i avtalet äger rätt att debitera för de övertidskostnader som uppstår på 
grund av ofullständig eller felaktigt underlag.”

Svar från RK: Avtalet bygger inte på detta gamla avtalet utan är upprättat som ett helt nytt avtal. 
Den nämnda skrivningen finns inte med. 

2.2.8 ”LTK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för respektive transportslag. LTK slutredovisar årets 
kostnader och produktion till kommunerna senast den 1 februari efterföljande år (nuvarande avtal). Ljungby 
kommun önskar att få slutredovisning i januari månad efterföljande år.”

Svar från RK: Skrivningen i avtalet avseende område skolskjuts är ändrad till följande:  ”RK 
fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens trafikkostnader. Innan slutlig 
trafikproduktion är fastställd för respektive läsår sker à conto-fakturering. En delreglering görs 
efter höstterminens slut. Slutreglering av Kommunens trafikkostnader sker efter varje läsår, det 
vill säga årligen i juni. ”

2.2.9 ”LTK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för respektive transportslag. Ljungby kommun 
önskar att få extratrafik och viten månadsvis.”

Svar från RK: Detta kommer att hanteras månadsvis och är reglerat i avtalet.

2.2.10 ”Ljungby kommun upplever att det finns behov för kommunen att ha direktkontakt med trafikföretagen i 
olika situationer. Kommer detta vara möjligt trots föreslagen ansvarsfördelning?”

Svar från RK: Ja, direktkontakt mellan kommunen och trafikföretagen är möjlig. RK är dock 
avtalsparten och därför ansvarig.

2.2.11 ”Ljungby kommun önskar att personuppgiftsansvar preciseras i avtalet.”

Svar från RK: Reglering av personuppgiftsansvar finns med som en paragraf i avtalet.

2.2.12 ”Ska beslut om trafikslag ingå i avtalet? I så fall är det för kort om tid för Ljungby kommun”.

Svar från RK: Ja, det är nödvändigt att reglera detta i avtalet. RK kan endast upphandla det som 
RK har fått i uppdrag av kommunen att upphandla. Kommunen behöver inkomma med beslut 
om vilka trafikslag som ska ingå. RK ser gärna att besked lämnas så snart som möjligt dock senast 
30 juni 2022.

2.2.13 ”Den linjelagda skolskjutstrafiken inklusive fastställt ramschema, skall lämnas till LTK senast den 1/7 
året före läsårsstarten (nuvarande avtal). Finns det möjligt att senarelägga?”

Svar från RK:  RK har inte reglerat exakt datum i det nya avtalet, utan större förändringar ska 
meddelas i så god tid som möjligt. 

2.2.14 ”Kommunen (part i upphandlingen) fick inte ta del av prisstege/intervall med hänvisning till sekretess, 
vilket senare har lämnats ut efter dom i förvaltningsrätten (Markaryd). Ljungby kommun önskar att ta del av 
prisstege/intervall.”
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Svar från RK: Kommunens rätt att ta del av detaljerade anbudspriser kan regleras i avtalen med 
trafikföretagen.  Frågan kan hanteras under upphandlingsprocessen i de beredande 
tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna.

2.2.15 ”Ljungby kommun fick vid föregående upphandlingsprocess inte ta del av förfrågningsunderlaget innan det 
gick ut till upphandling. Ljungby kommun önskar ta del av detta och få inkomma med yttrande innan detta 
skickas ut för anbud.”

Svar från RK: När kommunen ingår avtal med RK överlämnar man beslutanderätt avseende 
upphandlingen till RK. Samtliga för upphandlingen strategiskt viktiga frågor kommer under 
upphandlingsprocessen att beredas i de beredande tjänstemannagrupperna och de politiska 
styrgrupperna. RK kommer att lyfta de frågor som RK har identifierat som strategiskt viktiga och 
varje deltagande kommun har rätt att lyfta de frågor som är viktiga för den enskilda kommunen. 
När processen med att bereda strategiskt viktiga frågor är avslutad ansvarar RK för att upprätta 
detaljerade upphandlingsdokument i enlighet med de beslut som beretts och fastställts under 
processen. 

2.2.16 ”Ljungby kommun fick vid föregående upphandlingsprocess inte ta del av fullständigt anbudsunderlag. 
Ljungby kommun önskar ta del av detta.”

Svar från RK: När upphandlingsdokumenten är publicerade är det möjligt för kommunerna att 
de del av dessa. Efter att upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med vinnande 
anbudsgivare kommer samtliga kommuner att få ta del av de delar av avtalet som berör den 
enskilda kommunen.

2.2.17 ”Ljungby kommun önskar tydligare information i avtalet om vad som avses med juridisk rådgivning.”

Svar från RK: Vad som menas med juridisk rådgivning är beskrivet och reglerat i de nya avtalen. 

2.3  Synpunkter från Markaryds kommun

2.3.1 ”Det är för tidigt att ta slutgiltig ställning i september 2021.

Ett undertecknat avtal ska inte innebära att kommunerna förbundit sig att delta i den slutliga upphandlingen. 
Detta måste man få ta ställning till i ett senare skede, när förutsättningarna för och detaljerna i den kommande 
upphandlingen diskuterats och klarlagts. Därför ska det finnas en bortre tidpunkt, eller en exit-möjlighet, då man 
slutligen förbinder sig till att vara med under hela den resterande processen, upphandlings- och genomförandefasen.”

Svar från RK: RK har infört en paragraf i avtalen som ger kommunerna ensidig rätt att säga upp 
avtalet. Paragrafen reglerar även villkoren för detta.

2.3.2 ”Den fortsatta processen ska ske i ett gemensamt forum, inte i två parallella spår. Det beredande arbetet 
bör ske i tjänstemannagruppen, som har att arbeta fram förslag och underlag. Vid jämna tillfällen och vid behov 
kallas politikerna in och involveras för avstämningar av principiella frågor under vägen. Detta ska ske i samma 
gruppering så att tjänstemannagruppen får ta del av politikernas synpunkter och vice versa. Således en gemensam 
grupp, och inte två parallella spår.”
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Svar från RK: RKs bedömning är att det föreslagna arbetssättet för beredning och samverkan 
som presenterades vid kommunalt forum är det mest effektiva och det som är att föredra om RK 
ska värna samtliga uppdragsgivares resurser som behöver läggas på upphandlingen. Kommunerna 
kan välja att ingå avtal för enbart skolskjuts eller enbart färdtjänst och riksfärdtjänst eller båda 
områdena. Det finns många strategiskt viktiga frågor som är unika för respektive område och 
som hanteras av olika funktioner/förvaltningar och politiska nämnder inom kommunerna.

2.3.3 ”Transparens i hela processen för samtliga deltagande kommuner.”

Svar från RK: RK delar denna uppfattning och bedömer att innehållet i avtalen och processen för 
samverkan säkerställer detta. 

2.3.4 ”Alla lärdomar som dragits under innevarande period ska beaktas och hanteras inför upphandling.”

Svar från RK: RK delar denna uppfattning.

2.3.5 ”Avtalet ska inte lämna utrymme för godtyckliga tolkningar utan vara heltäckande för alla tänkbara 
uppkommande situationer.”

Svar från RK: RK delar denna uppfattning. 

2.4 Synpunkter från Tingsryds kommun

2.4.1” Kostnaderna för upphandlingen är skatteväxlad 2015.”

Svar från RK: Uppdragen som ingår i de aktuella avtalen ingår inte i skatteväxlingen Se bilaga 
beslut DNR 13/0306-26. I beslutsunderlaget ”Region Kronoberg 2015 – underlag för 
verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet Södra Småland till Region Kronberg 
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet Södra Småland” framgår 
det i punkt 6.1, 6.2 och 6.3 att uppdragen som ingår i de aktuella avtalen förslås överföras genom 
avtal.

2.4.2 I avtalet skall framgå att kontakt kan ske mellan entreprenörer och kommunen då
det inte rör avtalstolkningar.

Svar från RK:  Ja, direktkontakt mellan kommunen och trafikföretagen är möjlig. RK är dock 
avtalsparten och därför ansvarig.

2.4.3 ”Avtalet kan tecknas individuellt för respektive kommun.”

Svar från RK: Avtal tecknas individuellt mellan RK och respektive kommun. 

2.4.4 ”Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar få vetskap om Tingsryds kommun enba1t
kan vara med i upphandlingen och välja att administrera skolskjutsdelen själva.”

Svar från RK: Avtal kan endast ingås för både upphandling och samordning av resor av avseende 
skolskjutstrafik. 
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Dnr: 21RGK287  2021-06-07
Trafikupphandling 2025
Inkomna synpunkter från kommunerna

REGION KRONOBERG

Sida 7 av 7

2.5 Synpunkter från Älmhults kommun

2.5.1 ”De synpunkter vi vill framföra handlar om att vi vill säkerställa att det i processen kommer att vara 
möjligt att ha kommunala villkor vad gäller nivån på servicen som erbjuds. Inte minst vid upphandling av 
färdtjänst är det varit viktigt att behålla nuvarande servicenivå.  Ett exempel har tidigare varit att inom färdtjänst 
har Älmhult erbjudit service hela vägen in i hemmet, vilket inte gällt inom den gemensamma upphandlingen.”

Svar från RK: För område skolskjuts finns det utrymme för vissa ”unika kommunala villkor”. 
När det gäller område färdtjänst och riksfärdtjänst behöver samtliga uppdragsgivare hitta en 
samsyn för villkor både i upphandlingen och för regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst. När 
kommunen ingår avtal med RK överlåter kommunen beslutanderätten till RK. Samtliga för 
upphandlingen strategiskt viktiga frågor kommer under upphandlingsprocessen att beredas i de 
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna. När det gäller regelverket är 
det reglerat i avtalet att samråd ska ske i samverkansgrupperna inför revidering av regelverket 
innan beslut om det gemensamma regelverket tas av RK i regionfullmäktige. 

När det gäller nuvarande servicenivå i regelverk för färdtjänst vill RK påtala att rätt till 
förarassistan är reglerat i punkt 14 i regelverket.  Här anges följande:

”Föraren hjälper alltid resenären in och ut ur fordonet, in/ut genom fastighetens 
ytterdörr samt hjälper till med förskrivna hjälpmedel.

För resenärer som har behov av ytterligare hjälp kan förarassistans bokas. Med 
förarassistans menas, hämtas och lämnas vid bostadsdörren samt hjälp med 
bärkassar och väskor till och från bostadsdörren. Behov av förarassistans ska uppges 
vid bokningstillfället.

Om ledsagare medföljer på resan förväntas ledsagaren utföra ovan angivna assistans.”

Det förefaller således föreligga någon form av missuppfattning från Älmhults kommuns sida om 
vilken servicenivå som ingår i dagens gemensamma regelverk. Om Älmhults kommun önskar ta 
del av nuvarande regelverk i sin helhet finns de tillgängliga på Länstrafiken Kronbergs hemsida 
www.lanstrafikenkron.se/fardtjanst under menyn ”Nytt regelverk den 1 juni 2017”.
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Trafikupphandling 2025 
Skolskjuts och serviceresor 

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

Jessica Gunnarsson
Avtals- och 
upphandlingsansvarig

Projektledare

Patrik Tidåsen
Trafikchef

Projektägare 
Delområde Skolskjuts

Jessica Hultmark
Verksamhetschef 
Serviceresor

Projektägare 
Delområde Serviceresor
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BAKGRUNDSFAKTA

-DAGENS UPPDRAG OCH TRAFIKAVTAL

-VILKA LAGAR STYR? VAD ÄR TVINGANDE OCH 
VILKA MÖJLIGHETER TILL SAMVERKAN MELLAN 
KOMMUNER OCH REGIONEN FINNS?
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UPPDRAGSAVTAL SKOLSKJUTS
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SKOLSKJUTS
Skollagen (SFS 2010:800)

• Ansvarig huvudman: Varje kommun

• Tvingande: Elevens hemkommun ska, utifrån vissa förutsättningar, 
ombesörja att skolskjuts anordnas.

• Möjligt: Möjlighet att enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
12 § överenskomma med regionen om att lämna över ansvar för 
upphandling och samordning av transporterna. 
” 12 § Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i 
länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla 
persontransport- och samordningstjänster för sådana 
transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose 
samt samordna sådana transporttjänster.”
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UPPDRAGSAVTAL FÄRDTJÄNST & 
RIKSFÄRDTJÄNST
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FÄRDTJÄNST

Lag (1997:736) om färdtjänst

• Ansvarig huvudman: Varje kommun

• Tvingande: 3 § Att anordna färdtjänstresor av god kvalitet 
inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan 
kommunen och en annan kommun. 6 § Att pröva rätt till 
tillstånd för färdtjänst.

• Möjligt: 4 §, 5 § och 6 § Att efter överenskommelse med 
regionen, överlåta ansvaret enligt denna lag till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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RIKSFÄRDTJÄNST

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
• Ansvarig huvudman: Varje kommun

• Tvingande: 1 § Att lämna ersättning för reskostnader för 
personer som till följd av ett stort och varaktigt 
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 4 §
Att pröva rätt till tillstånd för riksfärdtjänst

• Möjligt: 3 § och 4 § Att efter överenskommelse med 
regionen, överlåta ansvaret enligt denna lag till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Riksfärdtjänstresor kan anordnas med servicebil.
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FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
• Ansvarig huvudman: Varje kommun

• Tvingande: 11 § Varje kommun ska regelbundet i ett 
trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt 
lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om 
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor 
med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina 
uppgifter enligt dessa lagar till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten.
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AVTAL FÖR DELOMRÅDE SKOLSKJUTS

-VAD INGÅR I AVTALET?

109



AVTAL FÖR UPPHANDLING OCH SAMORDNING 
AV RESOR AVSEENDE SKOLSKJUTSTRAFIK

Upphandling av resor

• Skolskjutstrafik: Till och från skolan

• Valbara trafikslag:
-Fritidsskjutsar
-Arbetsresor daglig verksamhet
-Mattransporter
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AVTAL FÖR UPPHANDLING OCH SAMORDNING 
AV RESOR AVSEENDE SKOLSKJUTSTRAFIK

Uppdrag under trafikavtalsperioden

• Ansvarsfördelning
-RK/LTK ansvarar för kontakt med trafikföretagen
-Kommunen ansvarar för kontakt med skola/elever/föräldrar

• Tjänsten ”Bokabuss”
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AVTAL FÖR DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST 
& RIKSFÄRDTJÄNST

-VAD INGÅR I AVTALET?
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR 
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Överlämnande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst -
Vad innebär det?

Kollektivtrafikmyndigheten tar över ansvaret för:

-Tillståndsgivning
-Beslut om innehåll regelverk
-Beslut om taxor
-Upprättande av 
trafikförsörjningsprogram
-Anordnande av resor
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR 
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Villkorsbilaga tillståndsgivning
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR 
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Villkorsbilaga upphandling och samordning av resor

-Upphandling av: Färdtjänst- och riksfärdtjänstresor samt valbara övriga 
kommunresor.

-Drift av Serviceresors beställningscentral. 

Driften ska ske på ett effektivt sätt och med hög kvalitet utifrån gällande 
trafikavtal, regelverk och beslutade mål för verksamheten.
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PROJEKTORGANISATION OCH 
FORMER FÖR SAMVERKAN
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PROJEKTORGANISATION FÖR UPPHANDLING

Politisk styrgrupp 
skolskjuts

Politisk styrgrupp 
Serviceresor

Beredande
Tjänstemannagrupp 

skolskjuts

Beredande
Tjänstemannagrupp 

ServiceresorProjektgrupp
Trafikupphandling 

2025 Projektledare
Jessica G

RK Styrgrupp

Projektägare
Patrik & Jessica H

Trafiknämnden

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Fordon & miljö

Delprojekt
Teknik

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Maja A

Delprojektledare
Johan B

Delprojektledare
Andreas E

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Magnus J
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PROJEKTORGANISATION FÖR UPPHANDLING
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PROJEKTORGANISATION FÖR UPPHANDLING
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SAMVERKAN UNDER TRAFIKAVTALSTIDEN
DELOMRÅDE SKOLSKJUTS

Ansvarig nämnd i 
kommunen

Beredande
Tjänstemannagrupp 

skolskjuts

Trafiknämnden
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SAMVERKAN UNDER TRAFIKAVTALSTIDEN
DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST & RIKSFÄRDTJÄNST 

Politisk styrgrupp 
Färdtjänst & Riksfärdtjänst 

(Tillståndsgivning & Serviceresors
beställningscentral)

Beredande Tjänstemannagrupp 
Färdtjänst & Riksfärdtjänst 

(Tillståndsgivning & Serviceresors
beställningscentral)

RK Styrgrupp

RF/TN/HSN
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KOSTNADER FÖR UPPHANDLING
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KOSTNAD FÖR UPPHANDLINGEN

• Tjänstemannatid 1 500 000 kr + kostnader för juridisk 
rådgivning

50 %  Skolskjuts 50 % Serviceresor

25 % fördelas jämnt 
mellan 
uppdragsgivarna

25 % fördelas jämnt 
mellan 
uppdragsgivarna

75 % fördelas efter 
antalet invånare hos 
respektive 
uppdragsgivare

75 % fördelas efter 
antalet invånare hos 
respektive 
uppdragsgivare
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KOSTNADER FÖR DELOMRÅDE SKOLSKJUTS
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KOSTNADER FÖR SKOLSKJUTSTRAFIK
UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN

• Trafik
Varje kommun betalar sin trafik

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

• Juridisk rådgivning

25 % fördelas jämnt 
mellan uppdragsgivarna

75 % fördelas efter 
antalet invånare hos 
respektive 
uppdragsgivare
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KOSTNADER FÖR DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST 
& RIKSFÄRDTJÄNST
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KOSTNADER TILLSTÅNDSGIVNING FÖR 
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Kostnad utifrån verkligt utfall.

• Fördelning:

• Uppstartskostnad för ”nya kommuner”, 
bekostas av respektive kommun utifrån verklig kostnad.
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KOSTNADER UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN 
FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Trafikkostnader 

Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaden 
som avser de transporter som uppdragsgivaren har 
betalningsansvar för. Avdrag ska göras för de egenavgifter 
som tillhör respektive uppdragsgivare. 
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KOSTNADER UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN 
FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Drift av beställningscentral
Kostnad utifrån verkligt utfall

25 % fördelas jämnt mellan 
uppdragsgivarna

75 % fördelas efter antalet 
invånare hos respektive 
uppdragsgivare
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MÅLET FÖR SAMVERKAN
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EN GOD OCH HÅLLBAR AFFÄR FÖR ALLA

”Tillsammans gör vi det här på ett mer hållbart sätt ur både ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.”
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Tidplan Trafikupphandling 2025 

Mar

2023

Jan Feb Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utvärdering av anbudSista dag att inkomma 
med anbud

2024

Tilldelningsbeslut

Trafikstart

2025

Tid för eventuellt överklagande 

Avtal tecknas (om ingen överklagar)

Tid för eventuellt överklagande 
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Tidplan Trafikupphandling 2025 

Mar

Förstudie inför upphandling

2021

Jan Feb Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Beslut om att skicka 
förhandsinfo om 

förfrågan om 
deltagande

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

2022

Framtagande av upphandlingsdokument

Annons 
prekvalificering

Sista dag för 
anbudsansökningar Beslut kvalificering

Publicering av 
upphandlings-
dokument

SIU -Samråd inför 
upphandling

Beslut 
upphandlings-

dokument

Besked om 
deltagande i 

upphandlingen

Uppstart politiska 
styrgrupper och 

tjänstemannagrupper

Beslut om 
godkännande av 

innehåll i avtal med 
kommunerna

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

Framtagande av avtal

Presentation av 
avtal på 

kommunalt 
forum
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VAD TYCKER NI OM UPPLÄGGET?
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER?
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TIDPLAN FÖR AVTALSPROCESSEN
• Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av 

februari.

• Information kommunalt forum 7 maj.

• Synpunkter senast fredag 28 maj till 
jessica.gunnarsson@kronoberg.se

• Trafiknämnden godkänner framtaget förslag till regionstyrelsen.

• Innehåll i avtalet fastställs av Regionstyrelsen 22 juni.

• Erbjudande och avtal skickas ut till kommunerna i slutet av juni. 
Kommunerna ska återkomma med undertecknat avtal senast 30 
september om man önskar deltaga.
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TRAFIKUPPHANDLING 2025 - PROJEKTORGANISATION
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TRAFIKUPPHANDLING 2025 - PROJEKTORGANISATION

Styrgrupp
Trafikdirektör
Ekonomichef Region Kronoberg
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Projektgrupp trafikupphandling 2025
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Dnr: 21RGK287 

 

 

Kommunstyrelserna i Kronoberg 

 

Trafikupphandling 2025 -  
Erbjudande om avtal  
Region Kronobergs regionstyrelse fattade 2021-06-22 (§ 139/2021) beslut om att god-
känna förslag till avtal för: 
 
1.Upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik med tillhörande bila-
gor 
 
2. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – tillkommande kommun med 
tillhörande bilagor 
 
3. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande 
bilagor 
 
Regionstyrelsen beslutade även att påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlig-
het med innehållet i avtalen, att utse Region Kronbergs representanter i de politiska 
styrgrupperna samt att fastställa direktiv för de politiska styrgrupperna för styrgruppens 
roll, arbetsmodell och befogenheter. 
 
En avtalsversion för respektive kommun har därefter upprättats och en version för er 
kommun bifogas för er att ta ställning till. Beslut om att ingå avtal ska tas av kommun-
fullmäktige alternativt den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige enligt gäl-
lande delegationsordning eller reglemente har delegerat beslutet till. Om ni önskar ingå 
avtal behöver underskrivna avtal och ifyllda bilagor vara Region Kronoberg tillhanda 
senast 2021-09-30. Om ni inte skulle önska ingå avtal ser vi gärna att ni återkopplar 
även med detta besked. 
 
 
Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess: 

-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021. 

-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-05-05. 

 -Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommu-
nalt forum 2021-05-07. 

-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat förslag 
senast 2021-05-28. Region Kronoberg har gått igenom samtliga inkomna synpunkter 
och gjort en bedömning av om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad 
som bedöms vara det bästa för helheten och samtliga uppdragsgivares intressen. I do-
kumentet ”Trafikupphandling 2025 – Inkomna synpunkter från kommunerna” har Reg-
ion Kronoberg sammanställt och besvarat de synpunkter som inkommit. 
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Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern advo-
kat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.  
 
 
Fortsatt process och tidplan 
Arbetet med kravställning i upphandlingen kommer att startas upp i beredande tjänste-
mannagrupper och politiska styrgrupper i oktober förväntas pågå till juni 2022. Mötes-
schema för hela perioden bifogas. Mötesdagarna planeras att ha följande upplägg för 
att vara så tidseffektiva som möjligt: 
 
9-11 Frågor avseende delområde Serviceresor (färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor). 
11-12 Gemensamma frågor som berör båda delområdena 
13-15 Frågor avseende delområde skolskjuts 
 
När gemensamma frågor som berör båda delområdena hanteras så sammanträder alltså 
samverkansgrupperna för delområde skolskjuts och delområde Serviceresor samtidigt. 
 
För de kommuner som tecknar avtal återkommer vi med kallelse och agenda till ut-
sedda ledamöter och ersättare senast 5 dagar innan respektive möte. 
 
Det aktuella smittläget kommer att få avgöra om möten kommer att hållas digitalt eller 
om det är möjligt att träffas fysiskt. 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Jessica Gunnarsson som är projektle-
dare för upphandlingen. Kontaktuppgifter: mail jessica.gunnarsson@kronoberg.se eller 
telefon 0470-58 33 62. 
 
 
Vi önskar er en trevlig sommar och hoppas att vi syns till hösten! 
 

Med vänlig hälsning 

 
Växjö 2021-06-24 

Länstrafiken Kronoberg 

 

Carina Bengtsson (C)  Jessica Gunnarsson 
Trafiknämndens ordförande  Projektledare  
                                                                               Trafikupphandling   2025 
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  REGION KRONOBERG 
 

  Sida 2 av 8 

 

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

1. Bakgrund  

Enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst får Kommunen, efter överenskommelse med 
regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter för 
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst som följer av samma lagar, till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i länet.  

Regionförbundets styrelse beslutade 2008 att kommuner inom RK ska beredas möjlighet att lämna 
över myndighetsutövningen och ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundets verksamhet har därefter övertagits av RK, som är 
regional kollektivtrafikmyndighet. Kommunen och RK är nu överens om att Kommunen ska 
överlåta sina uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst i enlighet med villkoren i 
detta Avtal.  

RK ska genomföra en gemensam upphandling avseende trafikeringsuppdrag inom delområde 
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor, där färdtjänst och riksfärdtjänst ingår. Upphandlingen 
ska resultera i att RK ingår trafikeringsavtal med de upphandlade trafikföretagen, 
(”Trafikeringsavtal”). Villkor för ansvar för upphandlingen avseende delområde Serviceresor 
framgår av Bilaga 1 till detta Avtal.  
 
Syftet med detta Avtal är att: 

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

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

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

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

 
v) reglera villkoren för kommande upphandling avseende delområde Serviceresor. 

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

2. Överlåtelse av huvudmannaskap  

Kommunen överlåter härmed, i enlighet med 4 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst, 
sina uppgifter enligt lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst till RK. RK övertar därför, i 
enlighet med 5 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst, Kommunens ansvar för 
anordnandet av färdtjänst samt riksfärdtjänst. 

Överlåtelsen av huvudmannaskapet innebär att myndighetsutövningen avseende färdtjänst och 
riksfärdtjänst överlåts från Kommunen till RK. RK ska, från och med den dag då 
myndighetsutövningen ska överlämnas till RK enligt vad som framgår av punkt 6 nedan, vara 
tillståndsgivare avseende färdtjänst och riksfärdtjänst och ansvara för samtlig handläggning och 
prövning av ansökningar avseende färdtjänst och riksfärdtjänst rörande Kommunens invånare. 
Villkor för fördelning av kostnader i samband med övertagandet av tillståndsgivning följer av 
Bilaga 2.  
 

3. Samverkan 

3.1  Om samverkan mellan Kommunen och RK  

Samverkan mellan de kommuner som överlåtit sitt ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst och RK 
avseende överlåtandet av ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst sker i samverkansgrupper 
bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp. Varje deltagande 
kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare till respektive samverkansgrupp.  

3.2  Den beredande tjänstemannagruppens uppdrag 

Den beredande tjänstemannagruppen ansvarar för att bereda frågor till den politiska styrgruppen, 
både under upphandlingen av trafikeringsuppdraget och sedan under hela avtalsperioden. Även 
annan samverkan kring Avtalet sker fortlöpande i den beredande tjänstemannagruppen under hela 
avtalsperioden. Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till den beredande 
tjänstemannagruppen, i enlighet med vad som följer av Bilaga 3. Övriga ledamöter ska tillsättas av 
RK samt övriga deltagande kommuner. 

3.3  Den politiska styrgruppens uppdrag 

Under den kommande upphandlingen av trafikeringsuppdraget avseende bland annat utförande av 
färdtjänst och riksfärdtjänst ansvarar den politiska styrgruppen för att ta ställning till strategiskt 
viktiga frågeställningar och kravställningar och rekommendera förslag till beslut för fastställande i 
RK:s trafiknämnd (”TN”). 

Under avtalsperioden ska samråd ske i den politiska styrgruppen inför fastställande i RK:s politiska 
instanser avseende följande frågor: 

- Årlig budget för tillståndsgivningen och förutsättningar för tillståndsgivning; 

- årlig budget för driften av Serviceresors beställningscentral (”BC”) och förutsättningar för BC; 
samt 
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- revidering av taxor samt regelverk för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. 
 
Den politiska styrgruppen ska årligen följa upp resultatet för tillståndsgivningen och driften av BC. 
 
Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till den politiska styrgruppen, i enlighet 
med vad som följer av Bilaga 4. Övriga ledamöter ska tillsättas av RK och av motsvarande 
ledamöter från övriga deltagande kommuner. TN:s ordförande är ordförande för den politiska 
styrgruppen. 

3.4  Kommunens ansvar för samverkan 
 
Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp och politisk styrgrupp, i enlighet med vad som framgår av Bilaga 3 och Bilaga 
4. Det är Kommunens ansvar att tillse att antingen ordinarie ledamot eller ersättare deltar i samtliga 
samverkansmöten som RK kallar till.  

Kommunen ansvarar även för att utse en kontaktperson för färdtjänst samt riksfärdtjänst, som ska 
ha det övergripande ansvaret för Kommunens kontakt med RK avseende frågor hänförliga till 
färdtjänst och riksfärdtjänst. För det fall att kontaktpersonen byts ut under avtalsperioden ansvarar 
Kommunen för att anmäla en ny kontaktperson för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

3.5  RK:s ansvar för samverkan 

RK ansvarar för att bereda frågor och sammankalla till samverkansmöten i respektive 
samverkansgrupp och att samverkan sker i enlighet med detta Avtal. Vidare ansvarar RK för att, 
utöver TN:s ordförande, utse valfritt antal representanter till den politiska styrgruppen och för att 
utse valfritt antal ledamöter till den beredande tjänstemannagruppen. RK ska sammankalla till 
samverkansmöten i den politiska styrgruppen vid minst två tillfällen per år. För det fall RK 
uppmärksammas på att ytterligare samverkansmöte är nödvändigt i någon samverkansgrupp ska 
RK sammankalla till sådant ytterligare samverkansmöte. RK ansvarar för att protokollföra möten 
och delge protokollet till Kommunen och till övriga deltagande kommuner.  

 

4. Ansvarsfördelning mellan Kommunen och RK 
 

4.1  Kommunens ansvar 

4.1.1 Kommunens ansvar vid överlåtandet av ansvar till RK 
 
Kommunen ansvarar för följande vid överlåtandet av ansvar för anordnandet av färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt tillhörande myndighetsutövning till RK: 

- Att pågående utredningar och omprövningar avseende tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst 
slutförs innan RK:s övertagande; 

- att Kommunens invånare informeras beträffande överlåtandet av ansvar till RK; samt  

- att handlingar och övrigt fysiskt material samt data i elektronisk form avseende befintliga tillstånd 
för färdtjänst och riksfärdtjänst överförs/transporteras till RK. 
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4.1.2 Kommunens ansvar avseende tillståndsgivning, upphandling och samordning av resor 
 
Kommunens ansvar och villkor avseende tillståndsgivning, upphandling och samordning av resor 
för färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i Bilaga 1 och Bilaga 2. Kommunen ansvarar även för att 
anmäla övriga valbara trafikslag till RK i samband med ingåendet av detta Avtal i enlighet med vad 
som framgår av Bilaga 5. 
 

4.2  RK:s ansvar 

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

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

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

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

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

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

4.3 Personuppgiftsansvar 

I samband med att Kommunen överlämnar ansvaret för de uppgifter som följer av lag om 
färdtjänst och lag om riksfärdtjänst kommer Kommunen att överföra personuppgifter till RK. 
Kommunen och RK åtar sig att reglera personuppgiftsansvaret för överföringen av 
personuppgifterna och övrig behandling av personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande 
dataskyddslagstiftning.  

4.4 Ansvarsfördelning avseende krav på ersättning 

147



  REGION KRONOBERG 
 

  Sida 6 av 8 

 

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

5. Kostnader för överlåtande av ansvar för anordnande av färdtjänst 
och riksfärdtjänst  

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

6. Avtalstid 
 

6.1 Ikraftträdande och upphörande 
 
Detta Avtal gäller från dagen för båda parters undertecknande och löper fram till dess att 
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag för utförande av trafikuppdrag rörande 
Skolskjutstrafik och Serviceresor upphör att gälla. Det innebär, för tydlighetens skull, att Avtalet 
och Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag ska ha samma 
upphörandetidpunkt.  
 
De delar av Avtalet som berör överlåtelse av huvudmannaskap med tillhörande tillståndsgivning 
ska träda i kraft då RK tar över utförandet av uppgifterna enligt lag om färdtjänst och lag om 
riksfärdtjänst från Kommunen. Övertagandet sker då upphandlingen har genomförts och inträffar 
vid senare tillfälle enligt tidsplan som beslutas av RK, dock senast den 1 juli 2025. Fram till dess att 
övertagande skett ska Kommunen, för tydlighets skull, fortsatt ansvara för tillståndsgivning.  
 

6.2 Kommunens möjlighet till uppsägning 
 
Kommunen har fram till och med 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp detta Avtal och därmed 
välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen avseende delområde Serviceresor eller att 
överlämna sina uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst till RK. En sådan 
uppsägning ska ske skriftligen och vara RK tillhanda senast 31 maj 2022. För det fall Kommunen 
väljer att säga upp Avtalet i förtid och inte delta i den fortsatta gemensamma upphandlingen 
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avseende delområde Serviceresor ska Kommunen ersätta RK för de kostnader som uppstått till 
följd av Kommunens deltagande i den gemensamma upphandlingen fram till och med 
upphörandedagen. Ersättningen ska beräknas utifrån Kommunens andel av de upplupna 
kostnaderna för upphandlingen som framgår av punkt 5.1 i Bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
Av detta Avtal har två likalydande exemplar upprättats och undertecknats varav vardera parten 
erhåller sitt exemplar. 
 
 
För Älmhult kommun            Älmhult   den      /       
 
 
 
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Elizabeth Peltola (C)   Susann Pettersson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef   
 
 
 

 
 
För Region Kronoberg        Växjö den     /      
 
 
 
--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Mikael Johansson (M)   Martin Myrskog 
Regionstyrelsens ordförande  Regiondirektör 
 
 
 
 
 

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

 
2. Samverkan 

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

 
3. Upphandling av transporttjänster 

 
3.1   Kommunens ansvar 
 
3.1.1 Ansvar för kostnader 
 
Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för upphandlingen i enlighet med punkt 5 nedan. 
 
3.1.2 Tillvarata Kommunens specifika intressen 
 
Kommunen ansvarar för att tillvarata Kommunens specifika intressen i upphandlingsarbetet. Vid 
beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar är det upp till Kommunen att göra 
eventuella nödvändiga interna utredningar (utöver de utredningar RK ansvarar för på 
uppdragsövergripande nivå) inom Kommunen inför ställningstaganden i den politiska styrgruppen. 
 

3.2 RK:s ansvar 

3.2.1 Beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar 
 
RK ansvarar för att identifiera, utreda och presentera beslutsunderlag för strategiskt viktiga frågor 
och kravställningar på en uppdragsövergripande nivå. Det kan exempelvis handla om avtalstid, 
ersättningsmodell, garantivolymer, paketering av trafik, miljökrav, drivmedelskrav, fordonskrav, 
krav på förare/utförande av uppdraget, krav på arbetsvillkor och liknande.  
 
3.2.2 Upprättande av upphandlingsdokument 
 
RK ansvarar för att upprätta och besluta om detaljerat innehåll i upphandlingsdokument i enlighet 
med de beslut som har beretts i den politiska styrgruppen och fastställts av TN. RK ansvarar även 
för att upphandlingsdokumenten kvalitetssäkras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv av den 
upphandlingsjurist som RK ska upphandla att bistå med juridisk rådgivning i upphandlingen. 
 
3.2.3 Juridisk rådgivning 
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RK ansvarar för att upphandla juridisk rådgivning för upphandlingen.  
 
3.2.4 Upphandlingsprocessen 
 
RK ansvarar för hela upphandlingsprocessen från annonsering till avtalstecknande och för att 
genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, så som annonsering, kvalificering av anbudsgivare, 
publicering av upphandlingsdokument, besvarande av frågor under anbudstiden, utvärdering av 
anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. 
RK ansvarar för att tillvarata Kommunens intressen under upphandlingen men även för att beakta 
helheten och samtliga deltagande kommuners intressen. 
 

4 Samordning av transporttjänster 

 
4.1   Kommunens ansvar 
 
Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för samordning av transporttjänster i enlighet 
med vad som framgår av punkt 5 nedan. 
 

4.2 RK:s ansvar 

 
4.2.1 Ansvar för drift av BC 
 
RK ansvarar för drift av BC, vilket omfattar beställningsmottagning, samordning av resor, 
trafikledning, administration av periodkort och eventuella resor i annan kommun, hantering av 
kundsynpunkter-/avvikelser och dialog med trafikföretagen. Driften ska ske på ett effektivt sätt 
och med hög kvalitet utifrån gällande trafikavtal, regelverk och beslutade mål för verksamheten. 
 
4.2.2 Ansvar för kundnöjdhetsmätningar 
 
RK ansvarar för att kundnöjdhetsundersökning genomförs dagligen. 
 
4.2.3 Ansvar för utbildningar i enlighet med Trafikeringsavtal 
 
RK ansvarar för genomförande av de utbildningar som RK enligt Trafikeringsavtalen ansvarar för 
gentemot trafikföretagen och dess medarbetare. 
 
4.2.4 Ansvar för uppföljning av Trafikeringsavtal 
 
RK ansvarar för att Trafikeringsavtalen med trafikföretagen följs upp på ett systematiskt sätt. 
 

5 Ekonomi/Kostnadsfördelning 

 
5.1 Kostnader under upphandlingen 
 
5.1.1 Kostnader för utförande av upphandlingen 
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Med ”kostnader för utförande av upphandlingen” menas kostnader för tjänstemannatid och 
kostnader för juridisk rådgivning. 
 
5.1.1.1 Kostnader för tjänstemannatid    
Med ”kostnader för tjänstemannatid” menas kostnader för den tid som RK:s tjänstemän som 
ansvarar för och utför arbetet med genomförande av upphandlingen lägger ned på upphandlingen. 
Den totala summan för kostnader för tjänstemannatid som avser delområde Serviceresor är 
750 000 kr. 
 
5.1.1.2 Kostnader för juridisk rådgivning 
Med ”kostnader för juridisk rådgivning” menas kostnader för den upphandlingsjurist som RK 
ansvarar för att upphandla för juridisk rådgivning avseende upphandlingen inklusive eventuell 
överprövning. 
 
5.1.1.3 Kostnader för externa konsultutredningar 
 
Med ”kostnader för externa konsultutredningar” menas de kostnader som uppstår om det under 
upphandlingsprocessens gång skulle identifieras ett behov av en extern konsultutredning i en 
specifik strategiskt viktig fråga. Denna kostnad uppstår endast om ett sådant behov skulle 
identifieras av RK. 
 
 
5.1.2 Fördelning av kostnader  
 
5.1.2.1 Fördelning av kostnader för tjänstemannatid  
Kostnader för tjänstemannatid, kostnader för juridisk rådgivning och kostnader för eventuella 
externa konsultutredningar avseende upphandlingen och delområde Serviceresor fördelas på 
uppdragsgivarna, det vill säga Kommunerna och RK, enligt följande fördelningsmodell: 
 
-25 % av kostnaderna fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare. 
 
-75 % av kostnaderna fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad 
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet 
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning 
under hela avtalsperioden och är följande: 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 
Kronoberg 202 263 

 
För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller 
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas 
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enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande 
kommunens invånarantal beaktas.  
 
5.1.2.2 Fördelning av kostnader för juridisk rådgivning  
Kostnader för juridisk rådgivning för upphandlingen fördelas jämnt mellan delområde 
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Delområde Serviceresors andel av kostnaden fördelas 
därefter enligt samma fördelningsmodell som framgår av punkt 5.1.2.1 ovan. 
 
5.1.2.3 Fakturering av kostnader 
Kostnad för tjänstemannatid periodiseras jämnt över hela upphandlingsperioden oktober 2021 t o 
m juni 2023. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel 
av kostnaderna för tjänstemannatid. 
 
Kostnader för juridisk rådgivning faktureras utifrån de faktiska kostnader som uppstår under 
upphandlingsperioden. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för 
Kommunens andel av kostnaderna för juridisk rådgivning. 

 
5.2 Kostnader under Trafikeringsavtalen 
 
5.2.1 Kostnader för utförandet av trafikuppdraget  
 
5.2.1.1 Trafikkostnader    
Med begreppet ”trafikkostnader” menas samtliga ersättningar som utbetalas till trafikföretagen i 
enlighet med de upphandlade Trafikeringsavtalen samt rörliga systemkostnader per utförd resa. 
 
5.2.1.2 Kostnader för administration och drift av BC 
Med ”kostnader för administration och drift av BC” menas BC:s samtliga kostnader exklusive 
trafikkostnader, så som personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av inventarier, kostnader 
för IT-system, telefonkostnader, förbrukningsmaterial, kostnader som uppstår vid 
kundnöjdhetsmätningar, utbildningar för trafikföretagen och liknande kostnader.  
 
I kostnader för administration och drift av BC ingår även kostnader för juridisk rådgivning som 
avser delområde Serviceresor. Med kostnader för juridisk rådgivning menas de kostnader som 
uppkommer vid behov av juridisk rådgivning gällande Trafikeringsavtalen avseende tolkningar av 
Trafikeringsavtalen, avtalsbrott, krav från trafikföretag samt tredje parter och vid tvister med 
trafikföretag. 
 
5.2.2 Fördelning av kostnader  
 
5.2.2.1 Fördelning av trafikkostnader 
Varje uppdragsgivare (det vill säga de kommuner som överlåtit huvudmannaskapet till RK samt 
RK) betalar den del av transportkostnaden som avser de transporter som uppdragsgivaren har 
betalningsansvar för. Avdrag ska göras för de egenavgifter som RK uppbär och som tillhör 
respektive uppdragsgivare.  
 
BC ansvarar för att kostnaderna för respektive transport fördelas på rätt uppdragsgivare samt för 
att fördelning av transportkostnaderna görs på ett korrekt sätt mellan uppdragsgivarna för de 
transporter som har resenärer från flera uppdragsgivare. Denna fördelning ska ske i förhållande till 
respektive uppdragsgivares andel av transporten. 

155



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

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 6 av 7 

 

  
Utöver ovanstående trafikkostnader tillkommer en rörlig systemkostnad per utförd resa som 
betalas av respektive uppdragsgivare. 
 
5.2.2.2 Fördelning av kostnader för administration och drift av BC   
Kostnader för administration och drift av BC inklusive kostnader för juridisk rådgivning avseende 
Trafikeringsavtalen och delområde Serviceresor, fördelas på uppdragsgivarna enligt följande 
fördelningsmodell. 
 
- 25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antalet uppdragsgivare. 
 
- 75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad 
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet 
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning 
under hela avtalsperioden och är följande: 
 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 
Kronoberg 202 263 

 
För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller 
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas 
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande 
kommunens invånarantal beaktas.  
 
5.2.3 Fakturering av kostnader  
 
5.2.3.1 Fakturering av trafikkostnader 
RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av trafikkostnaderna utifrån 
föregående månads genomförda resor. Eventuella trafikkostnader för resor i annan kommun 
fakturerar RK respektive uppdragsgivare för kvartalsvis. 
 
5.2.3.2 Fakturering av kostnader för administration och drift av BC   
RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av kostnader för administration och 
drift av BC utifrån fastställd budget för respektive år. 
 
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras avvikelsen på den sista fakturan 
för respektive år. 
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6 Övriga valbara trafikslag 
 
Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst kan Kommunen välja att inkludera följande trafikslag i 
upphandlingen och samordningen av resor: 
 
- Kommunresa Personal  
- Kommunresa Förflyttning   
- Kommunresa Gods   
 
Val att inkludera ett eller flera av dessa trafikslag görs av Kommunen i enlighet med Bilaga 5. I 
Bilaga 5 finns även en beskrivning av respektive trafikslag. 
 
Kommunens val avseende övriga valbara trafikslag kommer inte att påverka Kommunens ansvar 
eller andel av de kostnader som framgår av denna Bilaga 1.  
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Villkor för tillståndsgivning – tillkommande kommun 
1. Kommunens ansvar 
 
Kommunen ansvarar för samtliga administrativa kostnader avseende tillståndsgivningen i enlighet 
med vad som följer av punkt 3 nedan.  
 
Kommunen ansvarar även för att möjliggöra för RK att överta tillståndsgivningen från Kommunen 
genom att överlämna relevant material, informera kommuninvånarna om överlämnandet och 
genom att vidta övriga nödvändiga åtgärder för att överlämningen ska ske smidigt och utan avbrott. 
 

2. RK:s ansvar 
 
RK ansvarar för att tillståndsgivning utförs av behörig personal på avdelningen för färdtjänst och 
riksfärdtjänst, som är en del RK:s förvaltning Länstrafiken Kronoberg, efter det att RK övertagit 
ansvaret för tillståndsgivning i enlighet med punkt 6.1 i Avtalet. 

RK ska ansvara till fullo för tillståndsgivning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Det innebär att 
RK ansvarar för att ansökningar om tillstånd för färdtjänst respektive riksfärdtjänst bereds, prövas 
och beslutas enligt de förutsättningar som följer av lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst. 
RK ska säkerställa att tillståndsgivning utförs på ett professionellt sätt, i enlighet med vid var tid 
gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis samt i enlighet med fastställda regelverk. 
 

3. Kostnader 

 
3.1 Kostnader för tillståndsgivning 

3.1.1 Uppstartskostnader 

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

3.1.2 Administrativa kostnader för tillståndsgivning 

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

 
3.2 Fördelning av kostnader 

3.2.1 Fördelning av uppstartskostnader 

Uppstartskostnader i enlighet med punkt 3.1.1 ovan särredovisas och debiteras Kommunen i sin 
helhet.  
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3.2.2 Fördelning av administrativa kostnader för tillståndsgivning 
 
De löpande administrativa kostnaderna för tillståndsgivning fördelas på uppdragsgivarna enligt 
följande fördelningsmodell. 
 
- 25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antalet uppdragsgivare. 
 
- 75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad 
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet 
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning 
under hela avtalsperioden och är följande: 
 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 
Kronoberg 202 263 

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

 
3.3 Fakturering av kostnader  

3.3.1 Fakturering av uppstartskostnader 

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

3.3.2 Fakturering av administrativa kostnader för tillståndsgivning 

RK fakturerar månadsvis Kommunen för dennes andel av de löpande administrativa kostnaderna 
för tillståndsgivningen utifrån fastställd budget för respektive år. 
 
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras detta på den sista fakturan för 
respektive år. 

 
3.4 Årlig uppföljning 
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I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska den politiska styrgruppen årligen följa upp resultatet för 
tillståndsgivningen. 
 
 
3.5 Årlig budget   

I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska samråd ske i den politiska styrgruppen avseende årlig budget 
för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna inför budgetens fastställande i RK:s politiska 
instanser.  
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp 
 
Kommunen har valt följande representanter till den beredande tjänstemannagruppen. 
 
Val av ordinarie ledamot 
 

 
 
 
Val av ersättare 
 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

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

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 
 
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen 
 
Val av ordinarie ledamot  
 

 
 
Val av ersättare 
 

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

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

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Val av valbara trafikslag 
 
Kommunen väljer att inkludera följande valbara trafikslag i Avtalet 
 
 
      Kommunresa - Personal 
Persontransport för personal exempelvis återresa från vårdbesök eller liknande. 
 
      Kommunresa - Förflyttning 
Persontransport mellan eller till/från kommunala boenden. 
 
      Kommunresa - Gods   
Godstransport exempelvis transport av rullstol i anslutning till en befintlig eller planerad resa. 
 
 
 
 
Om Kommunen har valt att inte inkludera något av ovanstående valbara trafikslag i Avtalet, 
bekräfta nedan att 
 
      Kommunen väljer att inte inkludera några av ovanstående valbara 
trafikslag i Avtalet. 
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Mellan uppdragsgivaren Älmhult kommun (”Kommunen”), och uppdragstagaren Region 
Kronoberg (”RK”), genom Länstrafiken Kronoberg träffas följande avtal om villkor för uppdrag 
att upphandla och samordna resor avseende skolskjutstrafik (”Avtalet”).  
 

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

i) Reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för att upprätta en samverkan mellan 
Kommunen och RK gällande skolskjutstrafik; 

ii) reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och RK avseende skolskjutstrafik; 
samt  

iii) reglera villkoren för kommande upphandling avseende delområde Skolskjutstrafik.  
 
 

2 Samverkan 
 

2.1 Om samverkan mellan Kommunen och RK  
 
Under den period då den gemensamma upphandlingen genomförs sker samverkan mellan 
Kommunen och RK i samverkansgrupper bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en 
politisk styrgrupp. I den beredande tjänstemannagruppen sker samverkan mellan Kommunen och 
RK även under hela avtalsperioden för Trafikeringsavtalen.   
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2.2 Den beredande tjänstemannagruppens uppdrag 

Under upphandlingen bereder den beredande tjänstemannagruppen frågor till den politiska 
styrgruppen. Samverkan kring Trafikeringsavtalen sker sedan fortlöpande i den beredande 
tjänstemannagruppen under hela avtalsperioden. Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare per deltagande nämnd/förvaltning till den beredande tjänstemannagruppen, i enlighet 
med vad som följer av Bilaga 1. RK utser valfritt antal ledamöter. I den beredande 
tjänstemannagruppen ingår även ledamöter som utses av övriga kommuner som deltar i 
upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. 

2.3 Den politiska styrgruppens uppdrag 

Under upphandlingen ansvarar den politiska styrgruppen för att ta ställning till strategiskt viktiga 
frågeställningar och kravställningar och enas om förslag till beslut för fastställande i RK:s 
trafiknämnd (”TN”). Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare per deltagande 
nämnd/förvaltning till den politiska styrgruppen, i enlighet med vad som följer av Bilaga 2. I den 
politiska styrgruppen ingår även TN:s presidium och ledamöter som utses av övriga kommuner 
som deltar i upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. TN:s ordförande är ordförande 
för den politiska styrgruppen. 

2.4 Kommunens ansvar för samverkan 

Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp och politisk styrgrupp i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1 samt Bilaga 
2. Kommunen ansvarar för att ledamöter eller ersättare deltar i samtliga samverkansmöten som 
RK kallar till.  
 
Kommunen ansvarar även för att utse en kontaktperson för skolskjuts, som ska ha det 
övergripande ansvaret för Kommunens kontakt med RK avseende frågor hänförliga till skolskjuts 
under trafikeringsavtalsperioden. För det fall kontaktpersonen byts ut under avtalsperioden 
ansvarar Kommunen för att till RK anmäla en ny kontaktperson för skolskjutsfrågor. Ansvarig på 
Kommunen för att till RK meddela kontaktperson är förvaltningschef för 
grundskoleverksamheten. 

2.5 RK:s ansvar för samverkan 
 
RK ansvarar för att bereda frågor och för att sammankalla till samverkansmöten i respektive 
samverkansgrupp. RK ansvarar för att samverkan sker i enlighet med detta Avtal. RK ansvarar 
även för att protokollföra möten och delge protokollet till Kommunen samt till övriga deltagande 
kommuner. 

 

3  Upphandling av transporttjänster 
 

3.1  Kommunens ansvar 
 

3.1.1 Ansvar för kostnader 
 
Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för upphandlingen i enlighet med vad som 
framgår av punkt 5 nedan. 
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3.1.2 Tillvarata Kommunens specifika intressen 
 
Kommunen ansvarar för att tillvarata Kommunens specifika intressen under upphandlingsarbetet. 
Vid beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar ska Kommunen genomföra 
eventuella nödvändiga interna utredningar (utöver de utredningar RK ansvarar för på 
uppdragsövergripande nivå) inom Kommunen inför ställningstagande i den politiska styrgruppen. 

3.1.3 Ansvar för underlag mm 
 
Kommunen ansvarar för att ta fram underlag som krävs för genomförandet av upphandlingen 
avseende delområde Skolskjutstrafik, så som exempelvis skolförteckning, elevunderlag (både 
aktuellt och prognos), läsårstider och fordonsbehov. 

3.2  RK:s ansvar 

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

 
3.2.2 Upprättande av upphandlingsdokument 
 
RK ansvarar för att upprätta och besluta om detaljerat innehåll i upphandlingsdokument i enlighet 
med de beslut som har beretts i den politiska styrgruppen och fastställts av TN. RK ansvarar även 
för att upphandlingsdokumenten kvalitetssäkras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv av den 
upphandlingsjurist som RK ska upphandla för att bistå med juridisk rådgivning i upphandlingen. 
 
3.2.3 Juridisk rådgivning 
 
RK ansvarar för att upphandla juridisk rådgivning inför genomförandet av upphandlingen.  
 
3.2.4 Upphandlingsprocessen 
 
RK ansvarar för hela upphandlingsprocessen från annonsering till avtalstecknande och för att 
genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, så som annonsering, kvalificering av anbudsgivare, 
publicering av upphandlingsdokument, besvarande av frågor under anbudstiden, utvärdering av 
anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. 
RK ansvarar för att tillvarata Kommunens intressen under upphandlingen men även för att beakta 
helheten och samtliga deltagande kommuners intressen. 
 

 

4 Uppdrag under Trafikeringsavtalsperioden 
 

4.1  Kommunens ansvar 

4.1.1 Ansvar för kostnader 
 

171



  REGION KRONOBERG 
Dnr:                                         2021-   - 
Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik 
 

  Sida 5 av 11 

 

Kommunen ansvarar för sin andel av kostnader i enlighet med punkt 5 nedan. 
 
4.1.2 Kommunens ansvar gentemot skola/föräldrar/elever 
 
Kommunen ansvarar för att: 
 
- Ha kontakt med skolan och dess personal angående skolskjutstrafiken; 
- ha kontakt med föräldrar och elever angående skolskjutstrafiken; 
- pröva ansökningar och bevilja skolskjuts för elever; 
- bestämma vilken hållplats en elev ska åka till/från; och 
- begränsa antalet elever per rutt till antalet godkända platser i fordonet som ska köra rutten. 

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

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

4.2  RK:s ansvar 

4.2.1 RK:s ansvar gentemot trafikföretagen 
 
RK ansvarar för att: 
 
- Ha kontakt med trafikföretagen och dess personal angående skolskjutstrafiken; 
- följa upp trafikföretagens efterlevnad av Trafikeringsavtalet under hela avtalsperioden; 
- hantera utbetalningar till trafikföretagen; 
- fatta eventuella beslut angående viten; 
- göra vitesavdrag till trafikföretagen; 
- skicka ut rutter och trafikföretagens register från skolskjutsplaneringsverktyget; och 
- genomföra en produktionsberäkning inför varje läsår. 
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4.2.2 RK:s ansvar gentemot Kommunen 
 
RK ansvarar för att: 
 
- till Kommunen specificera hur ruttlistorna ska utformas; 
- fördela trafikeringsuppdraget åt/bland trafikföretagen; 
- skicka ut ruttlistor till trafikföretagen; 
- fakturera Kommunen; 
- utbetala  ersättning till Kommunen för de vitesavdrag som gjorts under den aktuella månaden; 
- terminsvis ge Kommunen en redovisning av utdömda viten; 
- ha det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten; 
- alltid ha en namngiven kontaktperson till Kommunen avseende skolskjutstrafiken; 
- genomföra en produktionsberäkning inför varje läsår; 
- innan Trafikeringsavtalet träder i kraft meddela Kommunen om de storlovstider som RK 
kommer att använda i sin linjetrafik under Trafikeringsavtalets löptid; 
- erbjuda säkerhetsutbildning enligt separat villkorsbilaga, se Bilaga 3; 
- ta fram ordningsregler ombord på fordonen som genomför skolskjutstrafik; samt  
- erbjuda tjänsten ”Bokabuss” enligt separat villkorsbilaga, se Bilaga 4. 
 

4.2.3 RK:s ansvar internt 
 
Det är RK:s ansvar att: 
 
- Bestämma placering av hållplats i linjetrafiken;  
- vara huvudansvarig för ett skolskjutsplaneringsverktyg som Kommunen kan ansluta sig till; 
samt 
- hantera fordons-, kostnads-, period- och trafikföretagsregistren i skolskjutsplaneringsverktyget.  
 
 
4.3  Personuppgiftsansvar 
 
Kommunen och RK åtar sig att reglera personuppgiftsansvaret avseende de personuppgifter som 
kommer att behandlas i samband med upphandling och anordnande av skolskjutstrafiken i enlighet 
med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.  

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

5 Ekonomi/Kostnadsfördelning 

5.1  Kostnader under upphandlingen 
 
5.1.1 Kostnader för utförandet av upphandlingen 
 
Med begreppet ”kostnader för utförande av upphandlingen” menas kostnader för tjänstemannatid 
och kostnader för juridisk rådgivning. 
 
5.1.1.1 Kostnader för tjänstemannatid 
Med begreppet ”kostnader för tjänstemannatid” menas kostnader för den tid som RK:s tjänstemän 
som ansvarar för och utför arbetet med genomförande av upphandlingen lägger ned på 
upphandlingen. Den totala summan för tjänstemannatid som avser delområde Skolskjutstrafik är 
750 000 kr. 
 
5.1.1.2 Kostnader för juridisk rådgivning 
Med begreppet ”kostnader för juridisk rådgivning” menas kostnader för den upphandlingsjurist 
som RK ansvarar för att upphandla för juridisk rådgivning avseende upphandlingen inklusive 
eventuell överprövning. 
 
5.1.2 Fördelning av kostnader 
  
5.1.2.1 Fördelning av kostnader för tjänstemannatid   
Kostnader för tjänstemannatid och juridisk rådgivning avseende upphandlingen och delområde 
Skolskjutstrafik fördelas på uppdragsgivarna enligt följande fördelningsmodell: 
 
-25% av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare. 
 
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare inom respektive 
kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning under hela 
avtalsperioden och är följande: 
 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 

 
För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller 
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas 
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enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande 
kommunens invånarantal beaktas.  
 
5.1.2.2 Fördelning av kostnader för juridisk rådgivning  
Kostnader för juridisk rådgivning för upphandlingen fördelas jämnt mellan delområde 
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Delområde Skolskjutstrafiks andel av kostnaden 
fördelas därefter enligt samma fördelningsmodell som anges i punkt 5.1.2.1 ovan. 
 
5.1.2.3 Fakturering av kostnader 
Kostnad för tjänstemannatid periodiseras jämnt för hela upphandlingsperioden oktober 2021 t o 
m juni 2023. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel 
av kostnaderna för tjänstemannatid. 
 
Kostnader för juridisk rådgivning faktureras utifrån faktiska kostnader. RK fakturerar halvårsvis (i 
juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel av kostnaderna för juridisk rådgivning. 
 

5.2 Kostnader under Trafikeringsavtalen 
 
5.2.1 Kostnader för utförandet av trafikuppdraget  
 
5.2.1.1 Trafikkostnader 
Med begreppet ”trafikkostnader” menas samtliga ersättningar som utbetalas till trafikföretagen i 
enlighet med Trafikeringsavtalen. 
 
5.2.1.2 Kostnader för administration 
Med begreppet ”kostnader för administration” menas RK:s kostnader under 
Trafikeringsavtalsperioden för personal och programvaror. Dessa kostnader fördelas enligt punkt 
5.2.2 och faktureras enligt punkt 5.2.3. Den sammanlagda årliga administrativa kostnaden under 
Trafikeringsavtalsperioden är 1 550 000 kr, förutsatt att samtliga länets åtta kommuner deltar i 
denna upphandling. Om någon eller några kommuner inte deltar i denna upphandling minskas 
denna kostnad med 5 % per kommun som inte deltar, förutom om det gäller Växjö kommun, då 
kostnaden minskas med 25 %. 
 
Kostnaden indexregleras inför varje läsår, det vill säga årligen i augusti, med Labour cost index för 
tjänstemän (preliminärt), privat sektor (LCI tjm), 2008M01=100 efter näringsgren SNI 2007 och 
månad, kolumn B-S samtliga näringsgrenar.  
 
Basindex kvartal 4 2020 är 144,2. 
 
Kostnaden första läsåret 2025/2026 innebär att baspriset indexregleras genom att basindex kvartal 
4 2020 (144,2) jämförs med index för kvartal 4 2024.  
 
Kostnaden andra läsåret 2026/2027 innebär att baspriset indexregleras genom att basindex kvartal 
4 2020 (144,2) jämförs med index för kvartal 4 2025. Indexering ska sedan ske på detta sätt årligen 
under hela avtalsperioden.  
 
5.2.1.3 Kostnader för juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen 
Med kostnader för juridisk rådgivning menas de kostnader som under Trafikeringsavtalsperioden 
uppkommer vid behov av juridisk rådgivning gällande Trafikeringsavtalen avseende tolkningar av 
Trafikeringsavtalen, avtalsbrott, krav från trafikföretag samt tredje parter och tvister med 
trafikföretag. 
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RK anlitar upphandlad jurist för den juridiska rådgivningen. Fördelning av kostnaderna sker enligt 
punkt 5.2.2 och fakturering sker enligt punkt 5.2.3. Önskar enskild eller enskilda kommuner att RK 
driver en process, står denna eller dessa kommuner själva för kostnaden för den juridiska 
rådgivningen. RK kommer i sådana fall att fakturera Kommunen för samtliga kostnader hänförliga 
till den juridiska rådgivningen som uppstått till följd av processen.  
 
 
5.2.2 Fördelning av kostnader  
 
5.2.2.1 Fördelning av trafikkostnader 
Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaden som avser de transporter som 
uppdragsgivaren har betalningsansvar för. 
 
5.2.2.2 Fördelning av kostnader för administration och juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen 
Kostnader för administration och juridisk rådgivning under Trafikeringsavtalsperioden avseende 
Trafikeringsavtalen och delområde Skolskjutstrafik fördelas på uppdragsgivarna enligt följande 
fördelningsmodell. 
 
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare. 
 
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. Invånarantalet 
den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning under hela avtalsperioden och är följande: 
 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 

 
För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller 
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas 
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande 
kommunens invånarantal beaktas.  
 
5.2.3 Fakturering av kostnader  
 
5.2.3.1 Fakturering av trafikkostnader     
RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens trafikkostnader. Innan slutlig 
trafikproduktion är fastställd för respektive läsår sker à conto-fakturering. En delreglering görs efter 
höstterminens slut. Slutreglering av Kommunens trafikkostnader sker efter varje läsår, det vill säga 
årligen i juni. 
 
5.2.3.2 Fakturering av kostnader för administration 
RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av kostnader för administration och 
juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen med trafikföretagen. 
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5.2.4 Årlig uppföljning 
   
RK ansvarar för att en gång per år erbjuda ansvarig nämnd i Kommunen genomgång av årlig 
uppföljning av uppdraget vid ordinarie nämndssammanträde. 
 

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

7 Bokabuss – tjänst för bokning av tillfälliga transporter under 
skoldagen 

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

8 Avtalstid 
 
8.1  Ikraftträdande och upphörande  

 
Detta Avtal gäller från dagen för båda parters undertecknande och löper fram till dess att 
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag för utförande av trafikuppdrag rörande 
Skolskjutstrafik och Serviceresor upphör att gälla. Det innebär, för tydlighets skull, att Avtalet och 
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag ska ha samma upphörandetidpunkt.  

 
8.2  Kommunens möjlighet till uppsägning 
 
Kommunen har fram till och med 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp detta Avtal och därmed 
välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. En 
sådan uppsägning ska ske skriftligen och vara RK tillhanda senast 31 maj 2022. För det fall 
Kommunen väljer att säga upp Avtalet i förtid och inte delta i den fortsatta gemensamma 
upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik ska Kommunen ersätta RK för de kostnader 
som uppstått till följd av Kommunens deltagande i den gemensamma upphandlingen fram till och 
med upphörandedagen. Ersättningen ska beräknas utifrån Kommunens andel av de upplupna 
kostnaderna för upphandlingen enligt den modell som följer av punkt 5.1 ovan. 
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Av detta Avtal har två likalydande exemplar upprättats och undertecknats varav vardera parten 
erhåller sitt exemplar. 
 
 
För Älmhult kommun         Älmhult den      /       
 
 
 
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Elizabeth Peltola (C)   Susann Pettersson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef   
 
 
 

 
 
För Region Kronoberg        Växjö den     /      
 
 
 
--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Mikael Johansson (M)   Martin Myrskog 
Regionstyrelsens ordförande  Regiondirektör 
 
 
 

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

 
 
 
Val av ersättare 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 

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

   

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp från ytterligare deltagande förvaltningar 
 
Om Kommunen har valt att inkludera valbara trafikslag i Avtalet och dessa valbara trafikslag 
omfattar flera förvaltningar så har Kommunen rätt att välja ytterligare en ordinarie ledamot och en 
ersättare per deltagande förvaltning. Val av dessa representanter till den beredande 
tjänstemannagruppen görs i sådant fall nedan. 
 
 
 
Deltagande nämnd:  
 
Val av ordinarie ledamot 
  
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
Val av ersättare 
 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Dnr:                                      2021-   - 
Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik 
Bilaga 1 Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 4 av 4 

 

 
Deltagande nämnd:  
 
Val av ordinarie ledamot 
 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
Val av ersättare 
 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
 
Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande 
tjänstemannagruppen även avseende de tillkommande representanterna från övriga nämnder under 
Avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunchefen alternativt den 
förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter meddelas till RK:s 
sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.   
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Avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 
 
Bilaga 2 
Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 
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Dnr:                                       2021-   - 
Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik 
Bilaga 2 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 2 av 4 

 

 
 

Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 
 
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen 
 
Val av ordinarie ledamot  
 

 
 
Val av ersättare 
 

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

 
 

 
Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen under 
Avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunfullmäktige alternativt 
den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter 
meddelas till RK:s sammankallande för den politiska styrgruppen.  

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Dnr:                                       2021-   - 
Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik 
Bilaga 2 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 3 av 4 

 

 
Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 
från ytterligare deltagande nämnder 
 
Om Kommunen har valt att inkludera valbara trafikslag i Avtalet och dessa omfattar flera nämnder 
så har Kommunen rätt att välja ytterligare en ordinarie ledamot och en ersättare per deltagande 
nämnd. Val av dessa representanter till den politiska styrgruppen görs i sådant fall nedan. 
 
 
Deltagande nämnd:  
 
Val av ordinarie ledamot 
  
 

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

 
 
Val av ersättare 
 
 

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Dnr:                                       2021-   - 
Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik 
Bilaga 2 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 4 av 4 

 

 
Deltagande nämnd:  
 
Val av ordinarie ledamot 
 
 

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

 
 
Val av ersättare 
 
 

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

 
 
 
Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen även 
avseende tillkommande nämnder under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska 
fattas av kommunfullmäktige alternativt den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige 
delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den politiska 
styrgruppen. 
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Avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 
 
Bilaga 3 
Villkor för säkerhetsutbildning 
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Dnr:                                   2021-  - 
Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik  
Bilaga 3 Villkor för säkerhetsutbildning 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 2 av 2 

 

1 Villkor för säkerhetsutbildning 
 
Som del av Avtalet erbjuder RK Kommunen möjlighet att få säkerhetsinformation på skolorna. 
Säkerhetsinformation ges genom säkerhetsutbildning och innebär att RK:s personal kommer ut till 
Kommunens skolor och informerar eleverna om trafiksäkerhet, skolskjuts, gällande regelverk för 
skolskjuts och liknande. Denna information planeras att kompletteras med säkerhetsinformation 
som ska tillhandahållas av trafikföretagen som utför skolskjutstrafik, genom att det i Trafikavtalen 
skrivs in krav på att trafikföretagen ska tillhandahålla säkerhetsinformation inför varje termins- eller 
läsårsstart. 
 

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

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

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

5 Kostnad och fakturering 
 
RK fakturerar Kommunen 2 000 kr per hel arbetsdag (>=4 timmar) eller 1 500 kr per halv 
arbetsdag (<4 timmar) då personal från RK är på plats i skolorna för genomförande av beställd 
säkerhetsutbildning. Kostnaden indexregleras enligt samma index och princip som finns beskrivet 
i punkt 5.2.1.2 i Avtalet.  
 
Faktureringen görs utan påslag för administrativa kostnader eller fakturaavgifter. 
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Avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 
 
Bilaga 4 
Villkor för tjänsten Bokabuss 
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Dnr:                                           2021-   - 
Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik  
Bilaga 4 Villkor för tjänsten Bokabuss 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 2 av 3 

 

 
 

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

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

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

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

5 Fakturering 
 
RK fakturerar Kommunen löpande för de resor Kommunen beställt. Faktureringen görs enligt vid 
varje enskilt tillfälle offererade priser, utan påslag för administrativa kostnader eller fakturaavgifter. 
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Dnr:                                           2021-   - 
Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik  
Bilaga 4 Villkor för tjänsten Bokabuss 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 3 av 3 

 

Bokabuss innebär att Kommunens skolor, utan några extra avgifter, får möjlighet att enkelt beställa 
tillfälliga transporter för grundskoleelever och personal. Tjänsten innebär även att Kommunen får 
en tydlig överblick över bokade och genomförda tillfälliga transporter. 
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Avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 
 
Bilaga 5 
Val av valbara trafikslag 
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Dnr:                                              2021-   - 
Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik 
Bilaga 5 Val av valbara trafikslag 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 2 av 2 

 

 
 

Val av valbara trafikslag 
 
Kommunen väljer att inkludera följande valbara trafikslag i Avtalet: 
 
 
      Fritidsskjuts 
Persontransporter till/från fritids. Transporterna ligger utanför ordinarie skoltid och kan utföras 
både skoldagar och lovdagar. 
 
      Arbetsresor daglig verksamhet 
Persontransporter till/från daglig verksamhet. Transporterna utförs under hela kalenderåret.  
 
 
      Mattransporter 
Mattransporter till skolor, förskolor och äldreboende. Transporterna kan utföras när fordonen 
inte utför persontransporter. 
 
 
 
 
 
Om Kommunen har valt att inte inkludera något av ovanstående valbara trafikslag i Avtalet, 
bekräfta nedan att 
 
      Kommunen väljer att inte inkludera några av ovanstående valbara 
trafikslag i Avtalet. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 154 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Ärendenummer KS 2021/108 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18. 
2. Ändringen gäller från och med 2021-10-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om 
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021.  
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-05-31, § 63, att föreslå att 
kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-23, § 93 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-05-31, § 63 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, upprättad 2019-10-18 

 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om revidering taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2021-05-21 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med ändring av punkt 2 till: 

 Ändringen gäller från och med 2021-10-01. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-22 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 93 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Ärendenummer KS 2021/108 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18 
2. Ändringen gäller från och med 2021-09-01 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om 
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021.  
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-05-31, § 63, att föreslå att 
kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-05-31, § 63 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, upprättad 2019-10-18 

 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om revidering taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2021-05-21 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-10  1(1) 

Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet   
Ärendenummer KS 2021/108 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om 
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021.  
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-05-31, § 63, att föreslå att 
kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-05-31, § 63 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområde, upprättad 2019-10-18 

 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om revidering taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2021-05-21 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelsområdet”, upprättad 2019-10-18 
2. Ändringen gäller från och med 2021-09-01 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggnämnden
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 63 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Ärendenummer MOB 2020/41 
Ärendenummer EDP M-2018-832 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av 

taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet”, upprättad 
2019-10-18 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om 
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021. Den nya förordningen 
innefattar bland annat att efterhandsdebitering införs och ett nytt begrepp ”annan 
offentlig verksamhet”. Ett nytt underlag för taxebestämmelserna planerar 
Sveriges kommuner och regioner att föra fram under hösten 2021 
 

Beslutsunderlag 
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 2019-10-18 

 Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter. 

_____ 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum 2021-05-21  1(1) 

Miljö- och Byggförvaltning 
Emma Lina Svensson   
emma-lina.svensson@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Revidering taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet  
Ärendenummer MOB 2020/41 
Ärendenummer EDP M2018/0832  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om 
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021. Den nya förordningen 
innefattar bland annat att efterhandsdebitering införs och ett nytt begrepp ”annan 
offentlig verksamhet”. Ett nytt underlag för taxebestämmelserna planerar 
Sveriges kommuner och regioner att föra fram under hösten 2021.  

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 2019-10-18 

 Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter 

 
Förslag till beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av 

taxa enligt ” Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 
2019-10-18”. 

 
 
 
Emma Lina Svensson Underskrift 
Avdelningschef Miljö Titel 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Taxa för Älmhults kommuns offentliga kontroll av 
livsmedel 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Älmhults kommuns kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser 
inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de 
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Denna taxa gäller avgifter för Älmhults kommuns kostnader enligt 
livsmedelslagen (2006:804) och bestämmelser meddelade med stöd 
av livsmedelslagen eller med anledning av EU:s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till 
den punkt där det tappas ur kran till konsument1, och 

2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa får tas ut för 

1. registrering av anläggning 

2. årlig offentlig kontroll 

3. uppföljande kontroll som inte var planerad 

4. utredning av klagomål 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

6. importkontroll 

7. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som 
föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 
överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
miljö- och byggnämnden efter handläggning. 

 

 
1  Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 

202



 

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 455 kronor per 
timme kontrolltid för årlig offentlig kontroll och 1 340 kronor per 
timme kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år 
tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

Avgift för registrering 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska 
betala avgift för 1 timmes kontrolltid. 

 

Årlig kontrollavgift 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 
§ livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden 
tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som 
anges i bilaga 1.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår 
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och 
beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 
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§. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars 
tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och 
med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och 
med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat 
nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller 
innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) 
vid kalenderårets början. 
 
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter 
det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, 
och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av 
denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning 
och analys av prover. 
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål 
som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan 
bekräftas. 
 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och 
byggnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna 
taxa. 

 

Avgift exportkontroll 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som 
avses i 7 § betala avgift till miljö- och byggnämnden för sådan 
särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som 
föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt 
i ärendet, beräknat enligt 5 §. 

 

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift 
som avses i 7 §, betala avgift till miljö- och byggnämnden för sådan 
särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om 
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offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och 
de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt 
i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för 
provtagning och analys av prover. 

 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults 
kommunkommun genom dess miljö- och byggnämnd. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

 

Överklaganden 

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

 

Ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 
tillämpas från och med den 1 januari 2020. Detsamma gäller 
ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 
denna period. 
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Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning 
enligt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och 
registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att 
addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och 
av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen 
(tabell 3 nedan). 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 151 Socialnämndens begäran om avsteg från 
Policy för intraprenad i Älmhults kommun och 
förlängning av intraprenadsavtal Solgården 
Ärendenummer KS 2017/21 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

socialnämndens förslag. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan 
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod 
om tre år.  
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör 
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande 
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut. 
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av 
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden i beslut 2021-06-
16, § 80, kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan 
inkom och att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att 
nuvarande avtal förlängs under tid för utredning av ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-24 

 Socialnämndens beslut 2021-06-16, § 80 

 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal Solgården 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 

 Policy för intraprenad i Älmhults kommun, Fastställd 2020-11-23 § 168 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Socialnämnden 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om socialnämndens begäran om 
avsteg från Policy för intraprenad i Älmhults 
kommun och förlängning av intraprenadsavtal 
Solgården  
Ärendenummer KS 2017/21 
 
Sammanfattning av ärendet 
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan 
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod 
om tre år.  
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör 
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande 
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut. 
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av 
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden i beslut 2021-06-
16, § 80, kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan 
inkom och att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att 
nuvarande avtal förlängs under tid för utredning av ansökan. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-24 

 Socialnämndens beslut 2021-06-16, § 80 

 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal Solgården 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 

 Policy för intraprenad i Älmhults kommun, Fastställd 2020-11-23 § 168 
 
Ärendeberedning 
När en ansökan om att bilda, alternativt fortsätta driva, en intraprenad ska berörd 
förvaltning bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag till nämnden. 
Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd skall sedan 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-24  2(2) 

besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå ansökan. Därefter 
fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en avsiktsförklaring att bilda 
en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en helhetsbedömning av möjligheterna för 
intraprenad innan beslut om avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex 
månader efter det att ansökan kommit in. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

socialnämndens förslag. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Socialnämnden 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 80 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal, 
Solgården 
Ärendenummer SOC 2018/34 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Att tid för utredning av Solgårdens ansökan om förlängning av 

intraprenadsavtal beräknas från 2021-06-04 
2. Att nuvarande avtal förlängs under tiden för utredning av ansökan 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan 
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod 
om tre år.  
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör 
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande 
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut.  
När en ansökan om att bilda, alternativt fortsätta driva, en intraprenad ska berörd 
förvaltning bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag till nämnden. 
Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd skall sedan 
besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå ansökan. Därefter 
fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en avsiktsförklaring att bilda 
en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en helhetsbedömning av möjligheterna för 
intraprenad innan beslut om avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex 
månader efter det att ansökan kommit in. 
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av 
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan inkom och 
att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att nuvarande avtal 
förlängs under tid för utredning av ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal, Solgården 

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förslaget. 
Lars Ingvert (S) instämmer i Vidar Lundbäcks (C) yrkande.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Socialnämnd 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 

212



 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-07  1(2) 

Socialnämnden  
Jenny Smedberg   
 

Socialnämnden 
 

Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal 
gällande Solgården   
Ärendenummer SOC 2018/34 
 
Sammanfattning av ärendet 
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan 
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod 
om tre år.  
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör 
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande 
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
 

Ärendeberedning 
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan 
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod 
om tre år.  
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör 
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 
2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande 
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut.  
När en ansökan om att bilda, alternativt fortsätta driva, en intraprenad ska berörd 
förvaltning bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag till nämnden. 
Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd skall sedan 
besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå ansökan. Därefter 
fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en avsiktsförklaring att bilda 
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en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en helhetsbedömning av möjligheterna för 
intraprenad innan beslut om avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex 
månader efter det att ansökan kommit in. 
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av 
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden 
kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan inkom och 
att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att nuvarande avtal 
förlängs under tid för utredning av ansökan. 

 
 
Socialnämndens förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Att tid för utredning av Solgårdens ansökan om förlängning av 

intraprenadsavtal beräknas från 2021-06-04 
2. Att nuvarande avtal förlängs under tiden för utredning av ansökan 
 
 
Jenny Smedberg  
Socialchef  
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Socialnämnd 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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1. Om policyn 
1.1 Definition 
En intraprenad i den kommunala organisationen är en avgränsad enhet som via 
en formell överenskommelse med ansvarig nämnd utför verksamhet inom ramen 
för den kommunala förvaltningsorganisationen under mer företagsliknande 
former. Intraprenaden har utökat ansvar och utökade befogenheter för 
verksamhet, ekonomi och personal. 
Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av 
kommunen. Detta innebär att ansvaret för intraprenadens verksamhet, personal 
och ekonomi ytterst är kommunens. 
 

1.2 Syfte 
Älmhults kommun vill stödja införandet av organisationsformer som uppmuntrar 
till utveckling och innovation. Intraprenadverksamhet har potential att förbättra 
kommunens verksamheter överlag samt är ett ypperligt tillfälle för kommunens 
tjänstemän att bidra med idéer och nya perspektiv inom sina 
verksamhetsområden. Intraprenader utgör därför en möjlighet i Älmhults 
kommun då det gäller utformning av både organisationen och verksamheten. 
Älmhults kommun vill med denna policy erbjuda medarbetare möjligheten att 
bedriva kommunal verksamhet i form av intraprenad. Policyn erbjuder de 
anställda i kommunen att med stöd utveckla och påverka den egna 
verksamheten.  
Det grundläggande syftet med intraprenadverksamhet är att utveckla nya 
styrformer och idéer för att på så sätt uppnå en bättre kvalitet inom kommunens 
verksamheter. En intraprenad kan innebära större frihet i utformning av 
arbetsprocesser, som i sin tur kan leda till ökad flexibilitet och nytänkande och 
därigenom agera som inspirationskälla för förändring, utveckling, förnyelse och 
förbättring av offentlig verksamhet. 
En annan möjlighet med intraprenaden är att decentraliseringen av befogenheter 
och ansvar bidrar till större inflytande och därigenom ökad delaktighet, 
engagemang och motivation hos medarbetarna. Detta kan leda till en bättre 
arbetsmiljö. 
På sikt kan den verksamhetsutveckling som förväntas bli följden av 
intraprenader också leda till högre kvalitet och lägre kostnader för hela den 
verksamhet varav intraprenaden utgör en del. Genom kunskapsöverföring till 
resterande verksamhet kan lärdomar från intraprenaden leda till bättre kvalitet 
och högre kostnadseffektivitet för kommunens övriga verksamheter. 
Vid inrättandet av en intraprenad skall ansvarig nämnd diskutera och ange syftet 
med åtgärden. 
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2. Regelverk 
2.1 Organisation och ansvar 
En intraprenad styrs genom överenskommelse med respektive nämnd och 
kommunstyrelsen. Organisatoriskt lyder intraprenaden under respektive 
förvaltningschef. 
Kommunfullmäktige beslutar om policyer och regelverk som gäller för 
intraprenader i kommunen samt om eventuella förändringar i reglementen som 
kan krävas med anledning av inrättande av en intraprenad. 
Kommunstyrelsen beslutar om inrättande av intraprenad efter förslag från nämnd 
samt hanterar eventuella tvister mellan intraprenaden och ansvarig nämnd.  
Nämnder beslutar föreslå inrättande av intraprenad inom det egna 
verksamhetsområdet till kommunstyrelsen. Berörs flera nämnder av beslutet 
skall nämnderna vara överens. I annat fall hänförs frågan till kommunstyrelsen 
för avgörande. 
Berörd nämnd har ansvar för att intraprenaden följer den myndighetsutövning 
som är knuten till nämndens ansvarsområde. 
I intraprenadens överenskommelse skall intraprenadens organisatoriska ställning 
och tillhörighet definieras.  
Närmaste förvaltningschef beslutar om vem som är chef för intraprenaden. 
Intraprenadchefen ansvarar för planering och utveckling av verksamheten samt 
ekonomi- respektive personalfrågor.  
 

2.2 Delegation 
Vid bildandet av en entreprenad skall rätten att besluta i verksamhets-, ekonomi- 
och personalfrågor delegeras till en intraprenadföreträdare som intraprenaden 
har utsett. Denna rätt kan inte ske till gruppen, utan endast till enskilda personer. 
Denna rätt får inte innefatta befogenhet att avgöra frågor som rör verksamhetens 
mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Den får inte heller innefatta beslut i 
frågor som rör myndighetsutövning mot någon enskild om ärendet är av 
principiell natur eller annars av större vikt. 
Delegeringen skall dokumenteras i överenskommelsen mellan nämnden och 
intraprenaden. 
 

2.3 Styrning 
En intraprenad innebär en stor frihet att utveckla verksamhetens arbetsformer 
och metoder. Beträffande själva uppdragets innehåll styrs intraprenaden på 
samma sätt som andra verksamheter i kommunen med tillägg av den 
överenskommelse som upprättas mellan nämnden och intraprenaden. 
Intraprenaden skall bedrivas inom ramen för de lagar, förordningar och avtal 
som gäller för verksamheten. Älmhults kommuns mål och riktlinjer gäller. 
Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv, policyer, arbetsordning och 
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motsvarande gäller även för intraprenaden. Detsamma gäller beslut som 
nämnden tar om verksamhetsplan, anvisningar och motsvarande.  
Intraprenaden lyder under offentlighetsprincipen. 
Samverkan med andra delar av den kommunala organisationen skall ske då detta 
skapar värde för verksamhetens brukare alternativt på annat sätt internt bidrar till 
ömsesidig nytta. 

 
2.4 Kommun- och förvaltningsgemensam service 
Intraprenaden har rätt till samma stöd från förvaltningarna som övriga enheter. 
Respektive förvaltning med vilken nämnd intraprenaden förhandlas fram skall 
ge det stöd som intraprenaden önskar när det gäller statistik, utbildning, ekonomi 
med mera som för övrig verksamhet. 
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för gemensam ekonomi- och 
personaladministration. 
Intraprenaden har möjlighet att förhandla om att ta över ansvaret för viss 
förvaltningsgemensam service. Om så sker skall enheten få tillskott i budgeten i 
relation till omfattningen av det övertagna ansvaret. 
 

2.5 Administration 
Intraprenaden skall använda kommunens gemensamma administrativa system 
samt därutöver de verksamhetssystem som nämnden anvisar. Användningen 
skall ske på samma villkor som för andra motsvarande enheter inom den 
ordinarie förvaltningsorganisationen. 
 

2.6 Tvister 
Om förvaltning och intraprenad är oense om tolkning av en gällande 
överenskommelse kan frågan av någon av parterna hänskjutas till nämnden för 
avgörande. 
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3. Intraprenadprocessen 
3.1 Initiativ 
Initiativet till att driva en enhet i form av intraprenad skall komma från den 
berörda personalen på en arbetsplats eller enhet.  
Tjänstemän som är intresserade av att driva en intraprenad kan få stöd av 
kommunledningsförvaltningen för att skapa en ansökan samt sätta ihop en plan 
för intraprenadverksamheten. 
 

3.2 Ansökan 
De intresserade skall skicka in en anmälan till sin förvaltning. Alla ansökningar 
som kommer in skall behandlas.  
Ansökan skall innehålla: 

 Verksamhetsplan med verksamhetsidé och de viktigaste strategiska målen 

 Budget 

 Inställning till förändringen hos personalen 

 Utvärdering av personalens kompetens för att starta och driva intraprenad 
 
Berörd förvaltning skall därefter bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag 
till nämnden. Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd 
skall sedan besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå 
ansökan. Därefter fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en 
avsiktsförklaring att bilda en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en 
helhetsbedömning av möjligheterna för intraprenad innan beslut om 
avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex månader efter det att ansökan 
kommit in. 
Se punkt 2.1 om förfarande då intraprenaden berör mer än en nämnd.  
Efter kommunstyrelsens avsiktsförklaring skall den berörda personalen med stöd 
av kommunstyrelsens resurser få utbildning som ger nödvändig kompetens att 
arbeta i en intraprenad. 

 
3.3 Överenskommelse 
När kommunstyrelsen fattat beslut om avsiktsförklaring att bilda intraprenad 
skall förvaltningschef tillsammans med berörd nämndsordförande, ekonomichef 
samt företrädare för intraprenaden utarbeta ett förslag till överenskommelse 
mellan nämnden och intraprenaden. 
Överenskommelsen skall vara skriftlig och skall undertecknas av nämndens 
ordförande, kommunstyrelsens ordförande, förvaltningschefen och samtliga 
anställda i intraprenaden. För anställda som inte aktivt deltagit i arbetet med att 
bilda intraprenaden men ändå avser arbeta kvar på arbetsstället innebär 
underskriften att de tagit del av och är införstådda i innehållet i 
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överenskommelsen. Samma rutin skall gälla för personer som anställs efter att 
överenskommelsen tecknats. 
En överenskommelse innehålla följande: 

 Verksamhetens innehåll, omfattning och kvalitetskrav 

 Mål för kvalitet, ekonomi och personal utifrån verksamhetsplan 

 Tid då överenskommelsen gäller 

 Organisation och villkor 

 Intraprenadens organisatoriska ställning i kommunen 

 Innehåll i delegation 

 Intraprenörens ansvar 

 Förvaltningens ansvar 

 Ekonomiska villkor 
o Principer för ekonomisk reglering inklusive prisjustering, 

volymförändringar och resultathantering.  
o Principer för eventuell utbetalning av överskott i form av 

engångsbelopp till personalen.  
o Lokalanvändning och villkor  
o Ansvar för utrustning  
o Hantering av investeringar  
o Nyttjande av gemensamma resurser 

 Villkor för personalhanteringen 
o Tillämpning av kommunens kollektivavtal  
o Ansvar utifrån kommunens samverkansavtal  
o Kompetensutveckling  
o Arbetsmiljö och rehabiliteringsansvar  
o Personalpolitiskt ansvar i övrigt 

 Tillsyn 

 Former för uppföljning och utvärdering 

 Villkor för att upphävande 

 Hantering av tvister 
 
Överenskommelsen får inte utformas så att den strider mot kommunfullmäktiges 
beslut om policyer. Samverkansavtalet med de fackliga organisationerna skall 
följas.  
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För att en intraprenad skall bli framgångsrik krävs en långsiktighet i 
utformningen av villkoren. Avtalstiden för en intraprenad bör inte understiga 3 
år men inte heller överstiga fem år. 
 

3.4 Uppföljning och utvärdering 
Intraprenaden skall följa kommunfullmäktiges och nämndens anvisningar för 
planering, uppföljning och utvärdering samt lämna in de uppgifter som 
motsvarande enheter åläggs att lämna in. Därutöver skall intraprenaden lämna de 
uppföljningsrapporter som bestämts i överenskommelsen.  
Uppföljningsrapporterna skall redovisa hur intraprenaden lever upp till de 
målsättningar inom kvalitet, ekonomi och personal som framgår av 
överenskommelsen. 
 

3.5 Upphävande/förlängning av intraprenad 
Intraprenaden upphör automatiskt när överenskommelsen löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 
Ansvarig nämnd eller intraprenaden själv kan begära hos kommunstyrelsen att 
överenskommelsen upphävs under löpande tid. Vid ansökan om upphävande 
från intraprenaden skall kommunstyrelsen inhämta yttrande från ansvarig 
nämnd. Uppsägningstiden är då 6 månader. 
Om kommunstyrelsen bedömer att intraprenören inte fullgör sina åtaganden eller 
bryter mot kommunfullmäktiges policyer och regler för intraprenader, kan 
kommunstyrelsen säga upp överenskommelsen med omedelbar verkan.  
En intraprenad som upphör integreras åter i den ordinarie 
förvaltningsorganisationen. Särskilda överenskommelser som beslutats av eller i 
samband med intraprenaden upphör då att gälla. 
 

4. Personalfrågor 
Intraprenadens medarbetare är anställda av Älmhults kommun. Personal som är 
tillsvidareanställda på den berörda resultatenheten vid intraprenadens start 
behåller sin anställning på enheten.  
Intraprenadföreträdaren som fått rätten att fatta beslut i personalfrågor enligt 
nedan ansvarar för att hanteringen av kommunens regelverk och avtal följs samt 
att systemen är utformade för att möjliggöra den interna och externa kontrollen. 
Rätten att besluta i personalfrågor skall avse: 

 Beslut om anställning av personal 

 Beslut om lönesättning av personal 

 Arbetsmiljöansvar 

 Rehabiliteringsansvar 
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 Samverkan i de frågor där intraprenaden har beslutsrätt 
Intraprenaden skall av nämndens förvaltning få stöd i personalfrågor på samma 
villkor som motsvarade enheter inom den ordinarie förvaltningsorganisationen. 
Intraprenaden skall tillhandahålla personal i den omfattning och med den 
kompetens som krävs i överenskommelsen och som motsvarar krav i egen regi. 
Om krav inte anges i överenskommelsen skall personal tillhandahållas i den 
omfattning och med den kompetens som krävs för att upprätthålla nationellt eller 
lokalt angivna kvalitetsnivåer i verksamheten. 
Intraprenaden svarar även för personalens kompetensutveckling. 
Vidareutbildning som erbjuds centralt i kommunen eller av nämndens 
förvaltning skall vara tillgänglig för intraprenaden på samma villkor som 
motsvarande enheter i den ordinarie förvaltningsorganisationen. 
Tvistehanteringar i personalfrågor hanteras på samma sätt som för förvaltningen. 
Lagen om anställningsskydd skall tillämpas på samma sätt som inom nämndens 
ordinarie förvaltningsorganisation. 
 

4.1 Rekrytering 
Intraprenaden kan besluta i frågor om anställning. Det innebär att intraprenaden 
kan besluta om återbesättning av lediga arbeten och inrättande av nya 
befattningar, inom ramen för sin budget. 
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist hanteras intraprenaden som övriga 
enheter i kommunen.  
 

4.2 Kollektivavtal 
För intraprenaden tillämpas de centrala och lokala kollektivavtal som kommunen 
omfattas av.  
 

4.3 Lönesättning 
Lönesättning av personal skall ske utifrån kommunens centrala anvisningar. 
 

4.4 Arbetsmiljö och rehabilitering 
Intraprenaden har ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen.  
Kommunens policy för hållbart arbetsliv gäller.  
De riktlinjer som finns för anpassning och rehabilitering skall tillämpas av 
intraprenaden.  
Intraprenaden omfattas av företagshälsovården. 
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3. Ekonomi 
I intraprenadens överenskommelse skall framgå vilka principer som gäller för 
resurstilldelning under den period som överenskommelsen avser samt hur 
prisjusteringar och volymförändringar hanteras. 
Den person som har fått rätten att fatta beslut i ekonomiska frågor ansvarar för 
att hanteringen följer kommunens regelverk och att systemen är utformade för 
att möjliggöra den interna och externa kontrollen. 
Intraprenaden skall av nämndens förvaltning få stöd i ekonomifrågor på samma 
villkor som motsvarande enheter inom den ordinarie förvaltningsorganisationen. 
Kommunens regelverk för upphandling samt upphandlande avtal gäller också för 
intraprenaden.  
Innehållet i överenskommelsen mellan nämnden och intraprenaden får inte ges 
en utformning som innebär att kostnader överförs till andra enheter eller 
verksamheter. 
Överenskommelser, som intraprenaden ingår, får om de medför 
kostnadsökningar endast avse den period som överenskommelsen om 
intraprenad omfattar.  
Intraprenaden har inte rätt att utan särskilt tillstånd från berörd nämnd bedriva 
kompletterande verksamhet för att öka sina intäkter. Även mottagande av 
externa bidrag skall godkännas av nämnden. 
 

5.1 Redovisning 
Intraprenaden är en anslagsfinansierad enhet i likhet med andra enheter inom 
kommunen. Intraprenaden skall följa kommunens/nämndens tidplan och 
regelverk för uppföljning och redovisning av verksamheten. 
 

5.2 Överskott/underskott 
Principen för resultathantering skall vara att ett överskott stannar hos 
intraprenaden under förutsättning att nämnden bedömer att de upprättade 
kvalitetskraven i överenskommelsen uppnås. Överskottet får emellertid inte 
användas på ett sådant sätt att det leder till utökad verksamhet som kan komma 
att ställa krav på ytterligare driftsmedel. Överskott hanteras genom att 
intraprenaden erhåller ett tilläggsanslag motsvarande överskottet kommande 
budgetår från kommunstyrelsens finansiering. 
Vid befarad negativ budgetavvikelse är intraprenaden skyldig att upprätta en 
åtgärdsplan som eliminerar detta inom tre månader. Denna ska skyndsamt 
presenteras för ansvarig nämnd. Detsamma gäller om intraprenaden riskerar att 
inte uppnå andra mål och uppdrag som ingår i uppdraget. Om nämnden bedömer 
att intraprenaden saknar förutsättningar att eliminera ett uppkommet underskott 
skall överenskommelsen omförhandlas alternativt intraprenaden upphävas och 
enheten återföras till den ordinarie förvaltningsorganisationen. 
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5.3 Investeringar 
Behov av investeringar kan initieras av intraprenaden till förvaltningschef och 
skall sedan hanteras inom ramen för kommunens årliga arbete med 
planeringsdirektiv med budget.

230



 Tjänsteskrivelse   

 2021-09-20  1(1) 

Kommunledningsförvaltningen  
Christoffer Mowide   
christoffer.mowide@almhult.se 
 

Kommunfullmäktige 
 

Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige 
2021-09-27  
Ärendenummer KS 2021/21 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Länsstyrelsen – Beslut om ny sammanräkning efter Bo Bergsjö (L) 
2. Brev från kommunrevisionen om antalet revisorer 

 
Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2021-09-20 
 
 
 
 
Christoffer Mowide  
Nämndsekreterare  
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BESLUT

Dnr:

1/1

2021-06-28

201-3969-2021

Ny ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
28 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Älmhult
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Ny ledamot: Ingegerd Lennartsson
Avgången ledamot: Bo Bergsjö

Någon ny ersättare kunde inte utses.

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Älmhult

Ledamot Ersättare

Lina Yosefi
Ingegerd Lennartsson *

1. Gulli Janson

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anders Pyrell

Ann Jonasson

Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-06-28 201-3969-2021

Ingegerd Lennartsson
VIRDAVÄGEN 12
34374 LIATORP

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 
28 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Kommun: Älmhult
Valkrets: Älmhult

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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   Revisorerna 
 Brev till fullmäktige 

 

        2021-08-20  1(1) 

 
 
 
 
 
 
 
Angående vakanser inom revisionen 

 
 
 
Vi revisorer vill uppmärksamma fullmäktige på att det för tillfället finns två 
vakanser inom revisionen. Enligt revisorernas reglemente tillsätts revisorer 
parlamentariskt varvid varje parti som i det senaste valet till kommunfullmäktige 
fått mandat i fullmäktige ska nominera en revisor. Det saknas för tillfället 
representation för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.  
 
Enligt Kommunallagen 12 kap. 5 § ska minst fem revisorer väljas. Vi kan 
således fullgöra vårt uppdrag enligt nuvarande sammansättning. Vi vill dock 
framföra att det vore önskvärt om samtliga partier var representerade i enlighet 
med revisorernas reglemente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingemar Almkvist  
Ordförande  
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
angående uppföljning av upphandlade avtal 

2021-07-22 
 

Kommunen upphandlar årligen varor och tjänster för stora summor och i dessa upphandlingar 
ska vi ha flera vinnare – kommunorganisationen, företagen och Älmhultsborna.  

När ett avtal är på plats är det viktigt att kommunen tar sitt ansvar och kontinuerligt följer upp att 
avtalet följs – allt från de varor vi får och att vi betalar rätt pris för dem – men också att 
arbetsmiljön för företagens personal uppfyller de lagkrav som finns.  

Det är viktigt att avtalen följs upp – om det inte görs så är kommunen inte en schyst part mot de 
som varit med och lämnat anbud. Idag är det de verksamheter som nyttjar avtalen som ansvarar 
för att följa upp att de efterlevs. Upphandlingsenheten hjälper till vid behov, men huvudansvaret 
ligger långt ute i organisationen.  

Vid företagsbesök har en tydligare uppföljning av avtal efterlysts. I media ser vi att företag som 
kommunen har avtal med inte följer arbetsmiljökraven. Vid kontroller av fakturor har 
verksamheterna hittat felaktigheter som har rättats till.  

 

Med anledning av detta önskar jag svar på följande: 

 

 Har kommunens verksamheter tillräckliga resurser för att göra relevant avtalsuppföljning? 
 Har kommunen hittat några oegentligheter i avtalsuppföljningen det sista året?  
 Hur följs arbetsmiljön upp i de avtal där det är aktuellt? 
 Finns behov av utbildning ute i verksamheterna gällande avtalsuppföljning? 

Eva Ballovarre 

Socialdemokraterna Älmhult 
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