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~Tingsryds 
\:!!!,) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 

Justeran e 

Au§ 39 Dnr 2013/517 736 

Förfrågan om utlysande av optioner i trafikeringsavtal 2011-01, 
skolskjuts och serviceresor 

Clas Karlsson och Linda Vingren, länstrafiken Kronoberg, informerar 
kommunstyrelsens arbetsutskott, barn- och utbildningsnämndens 
ordförande, socialnämndens ordförande, skolchefen om möjligheten att 
utlysa optioner i trafikeringsavtal gällande skolskjuts och serviceresor. 
Nuvarande avtal gäller till och med 2016-06-30. Om inte optioner i 
länsgemensam upphandling genomförs, får länstrafiken göra en ny 
upphandling tillsammans med berörda kommuner samt landstinget 
Kronoberg. 

Socialnämndens ordförande Kenneth Görtz yrkar på ajournering för 
samtal med barn- och utbildningsnämndens ordförande samt chefer för de 
berörda förvaltningarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i 
enlighet med yrkande. 

Mötet ajourneras och återupptas. 

Samtliga närvarande uttrycker att de ställer sig bakom en utlysning av de 
aktuella optionerna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Clas Carlsson, Länstrafiken Kronoberg, 2013-12-18 
Sammanfattande resultat enkätundersökning kunder 2013 
Skrivelse landsbygdsutvecldare Jörgen Larsson, 2013-12-20 
SN § 7, 2014-01-21 
BUN § 8, 2014-01-27 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Tingsryds kommun ställer sig positiv tiil att utlysa optioner i 
trafikeringsavtal 2011-0 l, skolskjuts och serviceresor. 
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~ Länstrafiken 
~Kronoberg 

Clas Carlsson 

Tel: 0470-72 75 67 

2013-12-18 

Kommunstyrelsen 
Tingstyds kommun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

Förfrågan om utlysande av optioner i 
trafikeringsavtal2011-01, skolskjuts och Servcieresor 

Under 2010 genomförde Länstrafiken trafikupphandling 2011-01 på uppdrag av 

Landstinget Kronoberg samt kommunerna Alvesta, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, 

Uppvidinge, Växjö och Lessebo. Separata avtal träffades mellan Länstraf:tken och 

uppdragsgivarna som tegletar ansvarsförhållandena under avtalsperioden (se bifogat 

avtal mellan Länstrafiken och Tingstyds kommun). 

Upphandlingen avsåg i huvudsak skolskjutstransportet, fåtd~änst, sjukresor samt 

komplettetings trafik. Upphandlingen är ett bra exempel på :regionalt samarbete inom 

länstrafikens / :regionfö:r~undets verksamhet. 

Avtalstiden för upphandlingen är 2012 07 01-2016 06 30. En ömsesidig 

optionsmöjlighet finns för ytterligare tre trafikerings åt. Vi föreslåt att optionen utlyses 

för två åt eftersom det då inte påverkat maxåldern för något av de fordon som ingår i 

avtalet. Optionen innebär att avtalstiden kan förlängas att gälla till och med 2018 06 

30. 

Länstrafiken anser att upphandlingsresultatet var acceptabelt och föreslår därför att 

optionetna utlyses i avtalen. Regionförbundet södra Smålands trafiknämnd hat vid 

sammanträde 2013 12 11 beslutat att tillskriva be:rö:rda medlemmat i regionförbundet 

med förftågan om utlysande av optionet i trafike:ringsavtal2011-01 . 

. . ; .mv,/ \ Länstrafiken Kronoberg- en del av Regionförbundet södra Småland 
Videum Science Park~ ~-351 96 Vä.xjö 

Telefon: 0470-72 75 50 • Fax: 0470-72 97 10 o E-post: ki4.9Det@lanstraflkenkron.se • www.lanstraftkenkron.se 



Svar skall vara Länstrafiken tillhanda senast 2014 0212. 

Länstraftkens kontaktperson i ärendet är Clas Carlsson, telefon 0470/72 75 67 samt 

e-post clas.catlsson@rfss.se 

Med vänlig hälsning 

Länstraftken K:tonobetg- en del av Regionförbundet södra Småland 

Roland Gustbee 

O.tdfö.tande regionstyrelsen 
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Kronoberg 
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Sammanfattande resultat för I<ronoberg 2013 färdtjänst 
Beställning och bemötande, sammanfattande betyg 
Anbaro ät en nationell mätning som görs av Svensk kollektivtrafik och som innebär att de ringer upp 4 
resenärer per dag i I<ronobergs län, 2 för sjukresor och 2 för fård~änst. Detta görs dagligen året runt och 

Sektion; Beställning o-ch bemötande . 
Fråga: BS. Vilket .sammanfattande betyg vill du ge. beställning a:...1 just den här resan? 

-i:s-~;;~~~~tyg 
: 2:.·-~- --~--- - __ ,. ___ -

4. 
5. Sä,sta __ bet'yg ___ _ 

-:.~~~~~~--?5_~- -- ·-
Tota[ 

1•\::-w,,l Ar:;;;.;;l Fx "L:--. 5. B5st; beiyg' 
\R .. ~.de1 CY ... 2.~·1"·~. ~~T5ta het:rg'" 

Pn~fH .A. 

----- -... ~ 

________________ .. · _ _Pr.)fi! A .C.~ l: 
----------···--- ___ -----------·- ______ -~- ____ 2:~-~- ;E: 

---·-- ------- -------- ____ ___ _ _____ ·---~- ------·---- ____ ________ _ ____ --·---------- _______ _1'/o 'f, 

- ------ - . -------~- -- --- -- --- -- ---- ------- -----. ----------- ---- -------- __ .. _:7_:?'&___ 3'~---
22% '101 --- ·- ---- ---- ---· --- ~-- .-

_ . __ -~- -· S?_~~c- _ _2.03_· 
::;-:: : ,;; 

. 45'9' '. 

/r':'~'· 'Pnim·:A-xnställrii!jgil~" ···:· 
r" "o t:;,t:n~..,.;i\ '*""'" if> ""'""' ~~~ ""'" ~ ~ , ht~ l 4:> 

Restyp 
- Färdtjänst 
Län 
- Knmoberg:s- lan 
:Kommun 
-Samtliga· 
fr.o.m Kr 
- 2.0!3 
t.o.mÅr 
- 2G:!.3 
Beställningscentral - Deltagare 
-. Krorroherg 

Nationellt värde 89 

Serviceresor 
l<ronobt:rg 

Jftt~.Jd\.l.ocf 

SbQltr, SMAL,\Nll 

~~ 

\\~ 
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Beställning och bemötande- 2013 Kronoberg 

sektion: Beställning och bemötande 
Fråga: 8.6. Vllket betyg vm du ge bokningen{ dvs. hur trden du fick stamde med den tid du önskade 

åka? 

lOD"i~ 

S~t~~ 

J;,]r;:;~.~,l ,~.r:5e1 av "4."+(5. Bäste:· betyg~ 
lll'lt ,'::;r.:;el-=.\· 2:~ t ~"'T:~t:: be:tr~·i 

-2G~l~. 

-4-(f~·S 

6:0tlj{, 

4-Df:l/a. 

2D"/:c D"\·C.r--_fL ..... 
-50"/, 

-sn·~10 

-lOD% 
Pre<fH A 

. .1. Sämst~ _be.tyg _ 
2:. 

'3'. 

4_._ 
?· _B~si;a __ !::~=:,r.g• _ 
-- ·:,: -=.::._ -=.'. 

.Tohd_ 

pj.:(,fir A- (j L: . 
3% 13 __ -i 
2=!:0 e 
S% 2:2 ' 
iz~e: -----ss_ J 
79~:(: ~.55~ 
:~:., -5 

459 

t~*~:,,,," "'2". , ·fA:·...::~nningar · ·····'"· 
' h "~'FiiX ;\i "iö);ik@W,; ~ ""' ";j)it' fo /j: "'.::~\ !' ':.,)1" ,.,~ "",. ;K~tr' 0~"%"! 

Res typ: 
- Färdtjiinst 
Län 
- Kn:mobergs !än 
Kommun· 
- SamtHoa 
fr.o.m Ar 
- 2013 
t.1:1.m Är 
- 20i3 
·B•estäiTningscen:tr.rl- Deltagare 
- Kroncberg 

Nationellt värde 88 % 

Serviceresor 
K!::mobcrg 

i:(fol~·l!l'IOCi 

SODRA SMALhND 

,~ 
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Intryck av resan, tryggheten - 2013 Kronoberg 

sektion: Intryck av resa 
Fråga: R19. Vilket betyg vifl ciu ge tryggheten när du gör en färdtjänstsresa/sjukresa? 

1 

.i. :~ätist,;· be'!'n . 
2_. ---- ·-· ..... ·------
3. 
4. 
5. 82st3 l:::e':yg 

~- -~--~:=:-=-_;~;
Total 

t,.,,r-d ..::..r:::€1 a•r '4..'+'5. 8.-§.sra C.:b.tfl 
~iii .~r::=el a'. 2'.'-·'!. Si:~·st: 'bet;~' 

~rcHI A 

-- -> -- ~ 

Profil A (A} 
i~·b ., 6 

3~'0 19 
. 8_?'o 59 

2:1q.·c 

____ __ ___ -------- ~7':'tC· 
--.,.' 
..:_.~ .. ~ 

153 
48.0 

738 

Restyp 
- Färdtjänst 
Län 
- Kronob<:·rgs lä.rl 
KomTnun 
- Samtlia.a 
ft-.·o.m Kr 
- 2C:t3 
t.o.m År 
-2.013 
Beställning:sce.ntral:- De:It:agare 
- Kr:r·noberg 

Nationellt värde 87 % 

Serviceresor. 
Kronoberg 

~~~i!IU1.~' 

SODfM SMAL~Nil 

~-C 
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Intryck av resan, kom fordonet på utsatt tid - 2013 
Kronoberg 

sektion: Intryck av resa 
Fråga: Rl. Kom fordonet på det klockslag som du fick löfte om? 

::.o o=:;,. 
g.ook. . .. h--

80°:S 

7'0''?':t 

50~-::; 

5o~ .. ;, 

J. o::-·, 
3QC:;. 

~(l!:.; 

10:::::. 

os . . 
1. Ja 3, Nej, f.-;-..-senad 6-l.Q 5. r.:ej. förs:ena;;! 21-30 --Minns ej 

minuter minuter 
2. N-=j1 färsenad 1-5 4. Nej, ft.rs.enad 11-20 5. Nej, fcrse:nad mer-an 30 

minuter- mimr..er minuter 

.Profii Ä (A) 

1. Ja 
· 2.. Nt_j, förs'"nad 1-5 minuter 

,;:·.r~~~~1~E:f;~~~1~~t~~rif~~~-~~~~--~--~~=~-----
_ 6, J·i~j:_fö~~-~a_d·}-n-~~~~-ci_~9~;;i;_~_ter 
-Minns. ej . ·ia1:;if .. -- .... 0' ........... - .. - ..... ·- ... ---- ·"' - .... -. • ....... "'-- .. 

85~~ ~ 634 ~ 
4 0' ,o 

2% ----------- -·· --------- --
4:),'0 
1=!;0 

. ____ 3~~ 
1°/0 

2.7 

-~~--
2.7 
7 

.:!:2 -
4 

'738 

~,, '"~·.A-~IIni' 'ar -~· 
:lt!Wi!"'"rt' N i4t ~"'"''" %.~0.:~ ""' -~"""'""", -~ ""':t:.;.;~h ~ -,;;~<h~ 
Res typ· 
- F2rdtj.änst 
Län-
- Krimob.;rgs l.3r> 
Kommun 
- Samtlioa 
fr.o.mAr 
- 201.3 
t..o.m År 
- 2?0:t3 
Be5f:äl1nin-gscentral - Deltaga~e· 
- Kr<:>n<rbe r g 

Nationellt värde 83 

Serviceresar,. 
Kronoberg 

),~~l.iii!Ctl' 

SÖDRA SMI>.L~NO 

~-C 

~-t:. 
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Intryck av resan, kom du fram i tid - 2013 Kronoberg 

Sekti-Gn:: Intryck av resa 
Fråga: R16. Kom du fram i'ti.d? 

:I o o -.r~, ::o'; 
"90~~. -1------.--~ 

SD"';: -1·--------1 

71]=, -l------1 

-:;as~ 

sa e.~ -11------i 

:+o-:::~, -11------1 

JO"·" -11-------1 

20"·:--11-----~ 

..... ~· 
0·'.:-· 

10%j 1.-.. l 
' ~·- . ·~ 

il o.· r . ·•· .. :; L ,::: • 
L Nej, kom fram för .3. Mej, fors.::nad 1-5 s. Nej, forsenad 11,;,20 7. Nej,färsena:d mer an 

tidigt mi;~uter mirarter 30 minuter 

-~·- N.:aj, kom fra_m. fö:- ticj_ig_l: 
2.. Ja 

2, Ja 

:3. Nej, -förs~ n~ d 1:s. ~ir~ute_;·~---. 
4. Nej. Förs.:nad 6-:-10 minuter 
5. Nej, försenad 11..:20 IT;rn•Jte:r 

-6:_N~j. fÖ~s~t)<ld. Zl-3'~-mi~~te:~ _ 
. ?! ~~ej, försenao _i"ne7 ä f! 30 m_inut_er_ 
-~-Minns t;j 

TotaL 

.:t. N.:j, fc~·:;en;:;d 6w10 6, fiJ~j, forsenad ~U-JO 
mi'r.:.rt;:r minu!:er 

•• f,inns ej 

Pr~fil A (A) 
3:J'.fv '20 
90% 665 
2~-'S il 
l";ö B 
2_:Jfo 13 
1='.·0 s 
2~·'cr 13 
o~ .. c, 2 

738 
-· ·~-. ·--~ --- ·- ·- -

~·: .. ~~ A- JDställriiJ!!Ji.Ur . ·-
Re.styp 
- Färdtjänst 
Län 
- K'!"onobergs län 
Kom-mun 
- samtllga 
fr.o.m År 
-2013 
t.o .. m År 
- 201.3 
Bestäflningscentral - Deltagare 
- Krcn'O'berg 

Nationellt värde 90 % 

Serviceresor 
Kronoberg ~ 

~oul«.r 
SÖDRA.SMALAND 

~ 

·~~ 
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Intryck av resan, förarens bemötande- 2013 

sektion: 
frega: 

_1:_?_~IT!'~!l. b!'_tv9' 
2.. - -- ·---- --
3. 
4. 
·s.)ä~ betvg 
-- _·..:~: ?J 
Total 

Intryck -av ·resa 
R?. Vilket betyg vm du ge förarens bemötande? 

(7.,,·:'·t;J•~4 .~..te! c;r:"A.~•'S·. E@sta t~ty·g~ 
1M ~~r6::=l i'!7 '2:""'1. SEimstr; betj<;;i' 

f.'rofil A 

ProRIA (A) 
L% -7 
l~b 5 
·4~'0 ' 2.9 
ll0ti: 77 
84°/c 612 
: ~--, - -· 

738 

Kronoberg 

"' · ' PrOfil A- Inställni~r " : " . 
Restyp 
- Fä<dtjänst 
Län: 
- Kronobergs. län 
Komn1•un 
- -Sarntliga 
fr.'O:.m Kr 
- 2013 
t.o•m År 
- 2Ci3 
BestäiTnrngscen•tral- Deltagare 
- Kr:maberg 

Nationellt värde 94 % 

Serviceresor 
Kroo<:>be'!l 

y 
lf~~UuJroiXI' 

SODRI\ SMhL;A.Nll 

~~ 

~-'-
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Beställning och bemötande, väntetid i telefon - 2013 
Kronaber 

sektion: BestälTning och bemötande . 
Fråga: 82, Vilket ·betyg vm du ge väntetiden i telefon innan du fick svar och kunde göra din beställning? 

:1: ?~-nsta_ b~l;'/9_ 
2.. 
3. 
4. 
5. 8äst3 betyg 
-- ·,_,~·:c ·?j 
Total 

lc1\~T;:4 ,!J..r,Cei :v: ~--:._.:~5 .. B§sta· b€-!}'9"1" 

1111 .4r.:iel c' 2. ~·1. s.§-,·.sta betyg: 

Prefil .L 

.. 

Profii_A(AJ 
4"k 16 
5"' /O 24 
:1·.C0' - 'c 75 
2.f.~·c H6 
49% 221 
:::.·.: -

459 

: · .. ~n)~ A- Inställningar 
Restyp 
- FärdtJänst 
Län 
- Kronobergs lär.. 
Kommun 
- Sa.mtl1oa 
fr.o.m Är 
-2013 
t.o.m Kr 
- 201.3 
BeställnTngscentral·- Deltagare 
- Kconob~rg 

Nationellt värde 82 % 

Serviceresor 
Kr"noberg 

W~QllNlCT 

SODRII SMALAND 
~-< 
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Beställning och bemötande, samtalsmottagaren- 2013 
Kronc)berg 

Sek:tion: Best~ilining o-ch bem-ötande 
Fråga-: B3. Vilket betyg vill du ge bemötandet ·av samtafsmottagare n, dvs. den du pratade med? 

•1. S_2_r:r1~?_'=!e_'tyg)_________ . ___ -------
2.. 
3. 
4. 

: 5, _E §~;a}ety•g ____ _ ..... _ .. -- - -
-- ! .. ~·~~ ~j 
Total 

1'*4''"~-1 ;;..nd-el c:: '4.'.c;:5. Basta 1::-etyi 
- :Ar:~~1 C:/ "2'.~+~1_ s~~st~ bet'~: 

l'rdil .A 

2~':0 

1% 

~~~-
ll;"'ii: 61 

82"k . 368' 
~,. 

-~·=s 

459: 

~ · ·· 'PiOOI A- Insiällriin!@r . ·, 
i* ,;c<~ • " " '"" 

Restyp 
- Färdtjänst 
Län 
- Kronobergs: län 
Ko·mm·un 
- S amtli,Q<~ 
fr.o•.m Är 
- 2013 
t.o•.m År 
- .2illi3 
BestälTningscentra t'- D-eft'ag:are 
- K:re<n'(J berg 

Nationellt värde 93 

Senliteresor 
Kronoberg 

~UNW' 

SÖORA SMALAND 

~__(_ 

\~ 
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Intryck av resan, sammanfattande betyg- 2013 Kronoberg 

Sektion: Intryck av resa 
Fråga: R1B. Totalt sett~ vifket·sammanfattande betyg \till du ge hela resan, dvs. om dutänkerpå både 

beställningen och resan sammantaget? 

1 

· L Sämsta_ betyg 
; .::.. ~ 

3 .. 
. 4. 

: _5. Blista b~:yg ----··· 
-~ ··;~·:::.~ ~1 

Tota f 

~-~~·t~'#-f ~~r:~-e-1 ~ w4.'(+"5~ ~sta b:;:;-tr;., 
1.111 .E..r-:!el a•: 2.'-f-'1. S~stabet:,4 

Profil A 

·-- ---- - ------~----

_______ P-:ctfi(A_(A) 

n·<. "' 
1% 
6°/o 

7 
4.3 

:::!.1"'" . 1C.9 

--· -~ -~-- -------- 71~~· 5'!.9 
--~· 
~~:: 

• 738 

: . ·~om A -:mStällning!Jr 
Re-styp 
- Färdtj.2nsi: 
Län 
- Kronabergs län 
Kommun 
- SamtHoa 
fr.o.mX.r 
- 2{)13 
t.o.m.År 
- 20!.3 
Bestäl!nin:gscentra·l- D·eltag.are 
- Kronoberg 

Nationellt värde 91 

;,c,~ Serviceresor · 
)~f' Kronaberg · ~ 

~~~ 

SÖDJ\A SMAl.ANO 

\\_(__ 

\\-C.. 
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Beställning och bemötande, sammanfattande betyg 
2013 Kronoberg 

sektion; Intryck av resa 
Fråga: R17. Vilket EK~mmanfattand-e betyg vfildu ge sjähta reSi3n1 dvs. f~n det .att fordonet kom och 

hämtade dig på tllls att du kom fram till ? 

l'r,;;"''fl 5.r.de1 :'.""4.'"-"5. ~-s !:a bei'fg· 
llill .At:ci~1 a•: 2."....'1. S51'11St<! he!:/.g' 

• , y PrOfil A - Instä~niooa.r _. 
Restyp 
- Fätdtjänst 
Län 
- Kron:lbergs län 
Ko·mmun• 
- Sam!l!9a 
fr.o.m Är 
- 2.01.-3 
t.o.m År 
- 20'13 
Be:ställnTng.scentral - Deltag-are 
- Krcnoberg 

\\-'--

Nationellt värde 92 % 

1. Sä!!!sta betv:g_. 
~. 

-~':---
4. 
5!_82sta __ het:,.:g _, 
--~,:~::f: Ej 
T_qtaj ____________________________________________ _ 

ProtH p,, 

_ _ ~--- - Profii Ä (A) 
1% 9 __ .. 
2~··0 13 
4'~·0 :26 

l-6% - 118. 
77q~ 5:63' 
1-:,:.. 3 

738 -- --~- ---- --~ ---

Serviceresor 
Kronobe-rg 

t[:~N}(l'" 

SOORA SMk!.ANO 
'\-'-
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~ (!jTingsryds 

· kommun 
Tli\\GSRVOS KOMMUN 

2013 -~12~_: 2 o Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

2013-12-20 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

... :.:.:: ... 

Förfrågan från Länstrafiken Kronoberg om utlysande av optioner i trafikerings
avtal201l-Ol avseende skolskjuts och Serviceresor 

Länstrafiken Kronoberg har i skrivelse 2013-12-18 till kommunerna Tingsryd, Alvesta, 
Ljungby, Markaryd, Uppvidinge, Växjö 9ch Lessebo samt Landstinget Kronoberg över
sänt förfrågan om utlysande av optioner i nu gällande trafikeringsavtal för skolskjuts 
och Serviceresor. 

A v skrivelsen framgår att Länstrafiken Kronoberg föreslår att optionen utlyses för 2 år. 

Länstrafiken Kronoberg har sammanfattat frågan om förlängningen av trafikeringsavta
len i särskilt bildspel som presenterades på Trafikdagen den 5 december 2013 i Kosta 
(bilaga l). Enligt Länstrafikens information framfördes vi detta möte inte någon avvi
kande uppfattning annat än att förlänga avtalen med de föreslagna två åren. Innehållet i 
den trafikupphandling som genomfördes 2011 framgår av den bildpresentation som 
Länstrafiken Kronoberg redovisade i samband med tilldelningsbeslutet (bilaga 2). 

Följande 2omständigheter kan generellt sägas utgöra skäl för att inte utlysa optionen: 
l. Om det förväntas föreligga stora förändringar i transportbehoven efter år 2016. 
2. Om man förväntar sig att det blir en bättre prisbild om man upphandlar på nytt. 

Ärendehanteringen har en snäv tidsram. Det är därför angeläget att ärendet om möjligt 
kan behandlas i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden under januari månad 
2014 och i kommunstyrelsen under februari 2014. 

Ärendets fortsatta handläggning: 
Efter att Länstrafiken under februari 2014 fått in svar från medlemmarna avser Länstra
fiken ställa frågan om utlösande av optioner till trafikutövarna. Svar från företagen be
räknas kunna inkomma under april2014. Först därefter kan Länstrafiken och övriga 
parter ta ett avgörande ställningstagande i frågan. Om optionerna förlängs 2 år kommer _ 
trafikeringsavtalen att förlängas tiden från 2016-07-01 till2018-06-30. 
Om optionerna inte utlyses måste en ny upphandlingsprocess påbötjas omgående under 
våren 2014 för att kunna bli slutförd under sommaren 2015 för att i sin tur kunna träda i 
kraft ett år senare 2016-07-01. 
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TINGSRYDS KOMMUN S~NTRÅDESPROTOKOLL 

Socialnärunden 2014~01-21 

SN§7 2014/1 SN 700 

Remissvar Länstrafiken Kronoberg, Förfrågan om utlysande av 
optioner i trafike:ringsavtal2011~!)1, Skolskjuts och Servicex·eso:r 

Länstrafiken I\ronqberg par i skrivelse 20 13~12-18 till Icommunema 
Tings1yd, Alvesta, Ljungby, Markmyd, Uppvidinge, VäxjÖ och 
Lessebo samt Landstinget Kronoberg översänt förftågan om utlysande 
av optioner i nu gällande trafikeringsavtal för slcolslguts och 
Serviceresor. 
Av skrivelsen :fi·amgår att Länstrafiken Kronoberg föreslår att optionen 
utlyses för 2 år. 

Socialnämnden beslutar 

att svara på fårfrågan 
r 

att rekommendera att överväga att inte utlysa optionen till fönnån för 
möjligheten att gemensamt hantera transportbehovet inom ko:mmunen. 

Exp: 
Socialehyf 
Kommunstyrelsen 
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~Tingsryds 
\;!!:) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden. 2014-01-27 

BUN§8 Dnr 2014/1 623 

Förfrågan om utlysande av optioner i trafikeringsavtal2011-0l, 
skolskjuts och servke 

11(15) 

Komniunstyrelsen har för yttrande 2013-12-20 översänt förfrågan om 
utlysande av optioner i trafikeringsavtal 2011-0 l, skolskjuts och service. 

Justerande 

Föreligger fårslag att en utvärdering av ovanstående avtal görs innan beslut 
om förlängning görs. · 

MBL-information har ägt rum den 23 januari 2014. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att en utvärdering av gällande avtal görs till marssammanträdet 2014. 

·!J \_...,,/z , .. · 
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