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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

IJusterare 

§ 1 

Utredningsuppdrag om utträde ur regionens upphandling av 

skolskiuts of h serviceresor_ . 1 
iJ\\Y- 'LO(} i1 613 (0vv 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anlitar extern advokatfirma att 

utreda eventuella konsekvenser avseende utträde ur regionens 

upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts- och serviceresor 

enligt bilagd offert, bilaga 1. 

2. Finansiering sker inom kommunledningsförvaltningens budget. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Länstrafiken har låtit handla upp speciell reguljär trafik, skolskjuts- och 

serviceresor enligt bilaga 2. Ärendet har överklagats då sekretessuppgifter 

blivit offentliga under upphandlingstiden. Ärendet har prövats av 

förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten avslog besväret och ärendet 

har hamnat i Kammarrätten där prövningstillstånd har begärts. Med 

anledning av att tveksamheter kring hanteringen samt omständigheter mnt 

det inträffade är förslaget att kommunstyrelsens arbetsutskott låter utreda 

faktiska konsekvenser innan eventuellt beslut fattas om att Tingsryds 

kommun avser utträda ur upphandlingen. 

Beskrivning av ärendet 

Länstrafiken Kronoberg skickade under våren 2015 en förfrågan till 

Tingsryds kommun gällande intresse att delta i gemensam upphandling. 

Efter ett remissförfarande ställde sig både kommunstyrelsen, dåvarande 

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden sig positiva till att delta i 

upphandlingen, se bilaga 2. Under hösten 2017 har upphandlingen 

ifrågasatts och även överklagats till domstol. Ärendet avslogs i 

förvaltningsrätten med motiveringen att det inte finns tillräckliga skäl för 

anse att Region Kronoberg bmtit mot de grundläggande principerna i 1 kap 

9 § LOU eller någon annan bestämmelse i nämnda lag. Ärendet har 

överklagats till Kammarrätten som vid denna skrivelses upprättande ännu 

inte beviljat prövningstillstånd. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds . 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 1 forts. 

Beslutsunderlag 

1. Offe1t från advokatfirma. 
2. Kommunstyrelsen§ 124, 2015-05-11, enligt Dnr 2015/115 531 

"Svar på remiss gällande förfrågan att delta i kommande 
upphandling av speciell reguljärtrafik, skolsl<juts och färdtjänst". 

3. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017-12-28 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Förnamn Efternamn 
0477XXXXX 

förnamn.eflernamn@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

171228 

KSAU 

Utredningsuppdrag om utträde ur regionens upphandling av skolskjuts

och serviceresor 

Förslag till beslut 
KSAU godkänner extern juridisk byrå att utreda eventuella konsekvenser avseende ut

träde ur regionens upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts- och serviceresor 

enligt bilagd offert, bilaga 1. 

Finansiering sker inom befintlig ram. 

Sammanfattning 
Länstrafiken har låtit handla upp speciell reguljär trafik, skolskjuts- och serviceresor 

enligt bilaga 2. Ärendet har överklagats då sekretessuppgifter blivit offentliga under 

upphandlingstiden. Ärendet har prövats av förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten 

avslog besvären och ärendet har hamnat i Kammarrätten där prövningstillstånd har be

gärts. Med anledning av att tveksamheter kring hanteringen samt omständigheter runt 

det inträffade är förslaget att KSAU låter utreda faktiska konsekvenser innan eventuellt 

beslut fattas om att Tingsryds kommun avser utträda ur upphandlingen. 

Beskrivning av ärendet 
Länstrafiken Kronoberg skickade under våren 2015 en förfrågan till Tingsryds kommun 

gällande intresse att delta i gemensam upphandling. Efter ett remissförfarande ställde 

sig både BUN och SN sig positiva till att delta i upphandlingen, se bilaga 2. Under hös

ten 2017 har upphandlingen ifrågasatts och även överklagats till domstol. Ärendet av

slogs i förvaltningsrätten med motiveringen att det inte finns tillräckliga skäl för att 

Region Kronoberg brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap 9 § LOU eller någon 

annan bestämmelse i nämnda lag. Ärendet har överklagats till Kammarrätten som vid 

denna skrivelses upprättande ännu inte beviljat prövningstillstånd. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 

Besluts underlag 
Bilaga 1, offert från juridisk byrå. Bilaga 2, beslut enligt Dnr 2015/115 531 "Svar på 

remiss gällande förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell reguljärtrafik, 

skolskjuts och färdtjänst". 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Yvonne Martinsson trafiksamordnare 

Mikael J eansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kilpatrick Townsend kan erbjuda Tingsryds kommun ("Kommunen") högkvalitativa juridiska 

tjänster inom offentlig upphandling. Vi har omfattande erfarenhet av att företräda leverantörer 

och upphandlande myndigheter med löpande rådgivning i upphandlingsrättsliga frågor samt vid 

domstolsprocesser. 

Vi erbjuder 

• Ett pragmatiskt förhållningssätt till upphandling utifrån rättsliga och kommersiella 

överväganden 

• Relevant erfarenhet inom området 

• Ett team jurister med stor kunskap inom upphandling och domstolsprocesser 

För den nu aktuella frågan om att avsluta det pågående samarbetet med Länstrafiken Kronoberg 

("Länstrafiken") avseende upphandling av särskild kollektivtrafik har vi förstått att Länstrafiken 

anser att detta vore avtalsbrott och att det därmed vore förenat med skadeståndspåföljder. Saken 

är således tvistig . 

Det framgår av 3 kap 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling att lagen inte omfattar bl a 

uppdrag som avser biträde till en klient av en advokat vid ett förfarande inför en svensk domstol. 

Undantaget gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat inför ett sådant förfarande. 

2 
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För det här uppdraget, skulle vi vilja föreslå följande: 

1) Dokumentationsinsamling 

För närvarande har vi underlag som består av ett ärende som kallas nr 12 och som avser Svar på 

remiss gällande förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts 

och färdtjänst, se Bilaga 1. 

I tillägg därtill skulle vi vilja undersöka om det finns ytterligare ev avtal, underlag, promemorior 

och e-mails avseende det ingångna avtalet och hur samarbetet har fungerat under den tid som 

har varit i kraft. Vi skulle även vilja analysera Förvaltningsrätten i Växjös dom jämte det pågående 

målet vid Kammarrätten i Jönköping. 

Avseende frågan om skadestånd skulle vi även vilja ta del av förfrågningsunderlaget för 

upphandlingen från 2016. Detta i syfte att fastställa i vilken omfattning Länstrafiken har garanterat 

viss volym på trafiken. 

3 

9



För det här uppdraget, skulle vi vilja föreslå följande: 

2) Intervjuer 

För att sätta dokumentationen i sitt sammanhang föreslår vi intervjuer per telefon med berörda 

personer vid Kommunen som har bistått vid ingående av avtal jämte samarbetet med 

Länstrafiken avseende upphandlingar. Vi förstår att det i vart fall finns en person som har arbetat 

som samordnare av samhällsbetalda transporter vid Kommunen som kan ha information av 

intresse. 

3) Upprättande av rapport 

Vi sammanställer underlaget och drar relevanta slutsatser på juridisk grund av hur samarbetet på 

bästa möjliga sätt för Kommunen kan avslutas. Vi lämnar även rekommendationer avseende 

alternativa vägar att gå. Därtill presenterar vi riskanalyser av olika händelseförlopp inklusive t ex 

vilka konsekvenser som inträder för Kommunen om samarbetet avslutas. 

4 
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• Våra arvoden faktureras i enlighet med god advokatsed och i enlighet med våra allmänna 

villkor, se Bilaga 2. 

• Baserat på de förhållanden som är kända för oss idag, uppskattar vi arvodet enligt följande: 

- Dokumentationsinsamling: 35 000 kronor 

- Intervjuer: 10 000 kronor per intervjutillfälle 

- Upprättande av rapport: 50 000 kr 

• För er kännedom anger vi även timarvoden i anslutning till respektive jurist för det fall även 

löpande debitering skulle tillämpas. För det här uppdraget erbjuder vi en blended rate per 

timme om 2900 kr/h. 

• Alla belopp anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt och ev utlägg. 

5 
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Vår upphandlingsgrupp leds av Sylvia Linden. 

Verksamhetsområden 
Sylvia Linden fokuserar huvudsakligen 
på större europeiska och internationella 
ärenden samt offentlig upphandling , 
särskilt inom infrastruktur-, transport- och 
energisektorerna. 

David Björne 
Ad vokat, Partner 

Sto ckholm I HS (0)8 505 646 08 

dbj orn E@kilp atri ektown s end .eo m 

Verksamhetsområden 
David Björne arbetar 
huvudsakligen med rådgivning 
inom offentlig upphandling och har 
betydande erfarenhet av processer 
inför myndigheter och domstolar. 

Jens Nilsson 

Associate 

Stockholm I +46 (0)8 505 646 40 
jnilsson@kilpatricktownsend.com 

Verksamhetsområden 
Jens Nilsson är verksam inom 
offentlig upphandling och har tidigare 
erfarenhet av att handlägga tvister vid 
allmän förvaltningsdomstol. 
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Jens Fallgren 
Associate 

Stockholm I +46 (0)8 505 646 04 
jensfallgren@kilpatricktownsend.com 

Johan Wedsberg 
Associate 

Stockho lm I +46 (0)8 505 646 17 
jweds berg@kilpatricktownsend.com 

Dennis Lundquist 
Associate 

Stockholm I +46 (0)8 505 646 48 
dlundquis1@'k ilpat1icktownsend.com 

Madeline Holmqvist Skantz 
Trainee 

Stockholm I +46 (0)8 505 646 26 

m hol mqvist@kilpatricktownsend.com 
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Kilpatrick Townsend 
Kilpatrick Townsend är en amerikansk affärsjuridisk advokatbyrå med internationell verksamhet och 

drygt 1300 medarbetare, varav 640 är jurister. Vi har 18 kontor varav 15 i USA och ett vardera i 

Shanghai, Stockholm och Tokyo. 

SAN F,!:~~~~ 
SIUCON YALLEY--:,,;. 
WALNUT CREEK /) 

LOSANGELES~ / ~ ~ 
SAN DIEGO / _ l .. 

DALLAS 

.. 
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Om Stockholmskontoret 
Vårt Stockholmskontor etablerades 2001 och erbjuder rådgivning samt affärsjuridiska lösningar inom 

flertalet rättsområden. Vi biträder svenska och internationella klienter inom såväl den privata som 

den offentliga sektorn 

På vårt Stockholmskontor arbetar cirka 45 personer, däribland 30 jurister varav 12 är partners. Våra 

jurister är engagerade, lyhörda, tillgängliga och resultatinriktade. Vi anpassar rådgivningen för varje 

enskilt uppdrag och drivs av att hitta bästa tänkbara affärsjuridiska lösning, förenat med etl 

kostnadseffektivt tänkande. 

Vi är en tillräckligt stor advokatbyrå för att kunna hantera de affärsjuridiska frågeställningar våra 

klienter möter, samtidigt som varje klient erbjuds ett personligt omhändertagande. Vi värdesätter 

goda och långsiktiga relationer med våra klienter. 

Legal 500 och Chambers Europe granskar advokatbyråerna i respektive land och lämnar 

rekommendationer om de ledande byråerna. I 2017 års ranking rekommenderades Stockholms

kontoret av Legal 500 inom följande sex kategorier; Construction, Corporate and Commercial, 

Employment, Mergers and Acquisitions, Real Estate och Tax. 

9 
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r. KILPATRICK 
~ TOWNSEND 

Allmänna villkor för Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2014:1) 

1. Inledning och uppdragets omfattning 

1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för all 
rådgivning och alla andra tjänster som Kilpatrick 
Townsend & Stockton Advokat KB ("Advokatbyrån", 
"vf', "oss" eller "våt''), tillhandahåller sina klienter ("er" 

eller "nf') . Genom att anlita oss anses ni ha tagit del av 
samt accepterat Villkoren. Villkoren finns tillgängliga 
på vår hemsida, www.kilpatricktownsend.se. 

1.2 Eventuella tillägg till och/eller ändringar i Villkoren, 
ska införas i en skriftlig uppdragsbekräftelse eller 
överenskommelse mellan Advokatbyrån och er. 

1.3 Vi är skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds 
regler om god advokatsed. Reglerna om god 
advokatsed har företräde framför Villkoren i den mån 
det förekommer oförenliga bestämmelser. 

1.4 Alla uppdrag ingås med Advokatbyrån (avtalspart) 
och inte med någon enskild fysisk person som är 
verksam på Advokatbyrån . Detta gäller även om det 
framförs önskemål om att uppdraget ska utföras av en 
eller flera specifika personer verksamma på 
Advokatbyrån . Advokatbyråns partners och övriga 
anställda omfattas således av Villkoren och ska inte ha 
ett personligt ansvar, såvida inte annat följer av 
tvingande svensk lag. 

1.5 Även om Advokatbyrån är avtalspart, har en av 
Advokatbyråns partners ansvaret för tillhanda
hållandet av tjänsterna. 

1.6 Vår rådgivning är begränsad till svensk rätt. 
I särskilda fall kan vi uttrycka en uppfattning om 
lagstiftningen i andra jurisdiktioner, utan att detta utgör 
juridisk rådgivning. Vi bistår er dock gärna med att 
hämta in nödvändig juridisk rådgivning från andra 
jurisdiktioner. 

1.7 Vår rådgivning omfattar inte skatterådgivning eller 
finansiell rådgivning, om inte annat avtalats särskilt i 
skriftlig form . 

1.8 Vår rådgivning omfattar inte redovisnings- eller 
affärsmässiga konsekvenser av olika beslut, 
investeringar eller transaktioner. 

2.1 Vi är enligt lag skyldiga att i vissa fall kontrollera 
våra klienters identitet och ägarförhållanden. 
Detsamma gäller vissa till klienten anknutna bolag och 
personer. Vi är i vissa fall även skyldiga att inhämta 
information om arten och syftet med ärendet innan 
uppdraget påbörjas. Som ett led i den kontrollen, kan 
vi begära att få se identitetshandlingar avseende er 
och de personer som företräder er. Vi är också 
skyldiga att verifiera den information som lämnas till 
oss. Vi kan därför komma att inhämta information från 
externa källor. Vi behåller all information som vi 
inhämtat för sådana ändamål. 

2.2 Vi är enligt lag skyldiga att i vissa fall 
lämna information till skattemyndigheten angående ert 
momsregistreringsnummer. 

2.3 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vid sådant 
förhållande är vi förhindrade att underrätta er om att 
misstankar föreligger och/eller att anmälan gjorts . Vi är 
också skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag 
när det finns misstankar om penningtvätt och/eller 
finansiering av terrorism. 

2.4 Vi kan inte hållas ansvariga för direkt eller indirekt 
skada som ni förorsakats på grund av att vi iakttagit 
våra skyldigheter i punkterna 2.2-2 .3. 

2.5 Vi kan vara förhindrade att företräda er om det 
finns en intressekonflikt i förhållande till en annan 
klient. Mot den bakgrunden och i enlighet med 
reglerna om god advokatsed, genomför vi alltid en 
kontroll av om det finns en intressekonflikt innan vi åtar 
oss ett nytt uppdrag. 

3. Sekretess och immateriella rättigheter 

3.1 I enlighet med reglerna om god advokatsed iakttar 
vi sekretess angående den information som ni lämnar 
till oss på lämpligt sätt. 

3.2 Upphovsrätten till våra arbetsresultat och råd tillhör 
oss. Detsamma gäller andra immateriella rättigheter. 
Ni har rätt att använda arbetsresultatet och råden för 
det avsedda ändamålet. Arbetsresultatet eller råden 
får dock inte spridas eller användas för annat ändamål. 
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4. Kommunikation 

4.1 Vi kommunicerar på flera olika sätt med våra 
kl ienter och andra parter. Elektronisk kommunikation, 
till exempel via e-post eller internet, är förenat med 
vissa risker. Vi tar inget ansvar för dessa risker. 

4.2 Våra spam- och virusfilter och övriga säkerhets
system kan ibland filtrera bort e-post. När ni skickar 
viktig e-post till oss, bör ni därför följa upp denna via 
telefon. 

5. Arvoden och kostnader 

5.1 Våra arvoden faktureras i enlighet med god 
advokatsed. Det innebär att arvodet fastställs på basis 
av bland annat (i) nedlagd tid , (ii) den skicklighet och 
erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) de värden som 
uppdraget rör, (iv) eventuella risker för Advokatbyrån, 
(v) tidspress och (vi) uppnått resultat. 

5.2 När vi utför uppdraget, har vi rätt att göra utlägg för 
resor och kostnader hänförliga till uppdraget. Vi 
samråder dock med er innan vi gör betydande utlägg. 

5.3 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden ska i 
normalfallet den förlorande parten betala den vinnande 
partens rättegångskostnader. Det är dock vanligt att 
den vinnande parten inte får full ersättning för sina 
rättegångskostnader. Oavsett om ni är vinnande eller 
förlorande part måste ni betala för de tjänster vi utfört 
och för de kostnader vi haft. 

5.4 Om ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring för 
vårt arvode och våra utlägg, ska ni betala arvodet och 
utläggen till den del dessa inte täcks av försäkringen. 

6. Fakturering 

6.1 Vi fakturerar i normalfallet månadsvis. 

6.2 Vi kan begära förskott innan vi påbörjar vårt 
uppdrag. En begäran om förskott är ingen uppskattad 
eller avtalad begränsning av vårt arvode eller våra 
kostnader. 

7. Ansvarsbegränsningar 

7.1 Advokatbyråns ansvar för skada som ni har vållats 
på grund av fel eller försummelse från vår sida vid 
utförandet av uppdraget är begränsat till 50 miljoner kr. 
Om arvodet för uppdraget understiger 500 000 kr, ska 
Advokatbyråns ansvar dock vara begränsat till 
5 miljoner kr. 

7.2 Advokatbyråns ansvar gentemot er, ska reduceras 
med all ersättning som ni kan få ut enligt försäkring, 
avtal eller förbindelse. 

7.3 Advokatbyråns ansvar är begränsat till er och 
omfattar inte eventuell skada som uppstått hos tredje 
man. 

7.4 Advokatbyrån är inte ansvarig för förlust eller 
skada, som uppkommit till följd av att ni påförts, eller 
riskerar att påföras skatt eller skattetillägg, om inte 
uppdraget omfattat skatterättslig rådgivning . 

8. Ansvarsförsäkring 

8.1 Vi upprätthåller en för verksamheten anpassad 
ansvarsförsäkring, utöver Sveriges advokatsamfunds 
obligatoriska ansvarsförsäkring. 

9. Uppdragets upphörande 

9.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss 
genom att skriftligen begära att vi frånträder 
uppdraget. Vid sådant förhållande ska ni endast betala 
för det arbete vi utfört och de kostnader vi haft före det 
att uppdraget avslutades. 

9.2 Lag och god advokatsed anger under vilka 
förutsättningar vi har rätt, eller är skyldiga, att avböja 
eller frånträda uppdrag. 

10. Förfarandet vid krav mot Advokatbyrån 

10.1 Krav mot Advokatbyrån ska framföras till ansvarig 
partner och managing partner, så snart ni har fått 
kännedom om de omständigheter som ligger till grund 
för kravet. 

10.2 Krav får inte framställas senare än 6 månader 
efter det att omständigheterna, som ligger till grund för 
kravet, blev kända för er, eller borde ha blivit kända för 
er, om ni gjort rimliga undersökningar. Under alla 
förhållanden får inte krav framställas senare 
än 12 månader efter det att den sista fakturan 
utställdes för det uppdrag som kravet avser. 

11. Övrigt 

11 .1 Villkoren kan komma att ändras. Den senaste 
versionen finns alltid på vår hemsida, 
www.kilpatricktownsend.se. Ändringar gäller endast 
uppdrag som påbörjades efter det att ändringarna 
införts. 

11 .2 Villkoren har tagits fram på svenska och 
engelska. För klienter med hemvist i Sverige gäller den 
svenska versionen. För övriga klienter gäller den 
engelska versionen . 
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12. Tvistelösning m.m. 

12.1 Villkoren och alla frågeställningar kring dem samt 
Advokatbyråns uppdrag för er regleras av och tolkas i 
enlighet med svensk materiell rätt. 

12.2 Tvist med anledning av Villkoren , eventuella 
särskilda villkor för uppdraget, Advokatbyråns uppdrag 
ell~_r våra tjänster, ska slutligt avgöras genom 
skiljedom enligt Skiljedomsreglerna för Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för 
skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Språket för 
skiljeförfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska 
tillämpas på tvisten. Skiljeförfarandet och en eventuell 
framtida skiljedom ska omfattas av sekretess. 

12.3 Oavsett vad som följer av punkten 12.2, har 
Advokatbyrån rätt att väcka talan vid behörig domstol 
såvitt avser förfallna fordringar mot er. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-11 

§ 124 

Svar på remiss gällande förfrågan att delta i kommande 
upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts och 
färdtjänst 

Dnr 2015/115 531 

Kommunstyrelsens beslut 

18 

Kommunstyrelsen beslutar att Tingsryds kommun deltar i upphandling av 

speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. 

Beskrivning av ärendet 

Länstrafiken Kronoberg har skickat en förfrågan till kommunstyrelsen i 

Tingsryds kommun om huruvida styrelsen vill delta i kommande 

upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst, 

Socialnämnden och barn-utbildningsnämnden har fått ärendet på remiss via 

samordnare för samhällsbetalda transporter Yvonne Martinsson. Båda 

nämnderna har i beslut ställt sig positiva till att delta i beskriven 

upphandling. 

Beslutsunderlag 

Remiss gällande förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell 

reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst 

Barn-och utbildningsnämnden § 54, 2015-04-22 

Socialnämnden§ 136, 2015-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 153, 2015-05-04 

Beslutet skickas till: 

Länstrafiken Kronoberg 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Samordnare för samhällsbetalda transporter 

2015-05-19 
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~fmgscyds 
\:!:}kommun 

· Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOtL ll(l8) 

2015-04-14 
-

J "· ··r::;, r :; u)r~ ~-· uru 

Il 2015 -011- 2 

' ~lltl' 

§ 136 

Sval' ·på temi,ss Förfrågan att delta i kommande upphandling 

av speciell r~guljär trafik; skolskjuts och färdtjänst 
Dm 2015/128 SN 050 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden önskar att delta i kommande tipphandling. 

2. Som representanter i presidiegtuppen färdtjänst/sjulcresor utser 

socialnämnde.n Magnus Carll;>erg som ordinaiie och Maii.e Fransson 

som. ersättare. 

3. Socialnämnden utser Yvoru.ie Maitinssön söm represen.tant i 
ai·betsgmppen fårdtj ätl.~t/sjulcresor 

Beskrivning av ärendet 
Det är nu fjärde gemensamma upphandlingen som Länstrafiken Kronoberg 

planerar att genomföra i länet av den här typen av trafik. De praktiska 

förutsiittnio.gaina är allt väsentligt desamma som tidigare. Den fo1mella 

skillnaden är nu något annorlunda genom att Region Ktonoberg har bildats. 

Arbetet handlai· i första hand om att finna e:n samsyn mellan kommunerna 

om vilka la'av som skall ställas i upphandlingen. Dert nya upphandlingen 

skall bö1ja gälla med trnfikstaii från och med 2018-07-Öl. 
. -

Beslutsunderlag 
· Ren:tiss från k01mnunstyrelsens ordförancle 20l 5-_02-24: _!<'9rfrågan från 

Länstl·afikeil Krono berg :att delta i kommande upphändling av ,speciell 

rnguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst 

Förslag till beslut 
1. Socfa.lnämndeil önskar delta i kommande upphandling 
2. Rep~·esentanter till presidiegrup_p f'årdtjänst/sjula-esor saint 

ai·b~ts$1-·upp :färdtjänst/sjul~Tesor fastslilll:; utav nämnden 2015-04-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Magn,us darlberg (S) yrkar att som reprt;:sentanter i 
presidiegruppen fårdtjän,"?t/sjulcreso:i:- utser Magnus Cärlberg (S) och Marie 

Fransson (M) samt -att utse Yvonne Mai1insson som rep~·esentant i 

arbetsgtuppen färdtjä11st/sJµkresor. 

Ledamotl11grid Johansson (S) ydcai· bifall. 

Justerare '/le/ , 7 
Utcb:agsbestytlcancle 
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~Tingsryds 
\:.!/kommun 
Socialnämnden 

lus/W 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-14 

§ 136 forts. 2015/128 SN 050 

Beslutet släckas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
Socialchef 
Samordnare samhällsbetalda transportei· 

Utdragsbestyrkande 

12(18) 
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2l9 IS. 5'I 3 

~Thmsryds 
~kommun 

20ls/t zg Siv C)J-V 

1(1) 

Komm·i•ulecltt1Jigsförvaltningoo 

Yv.onn,e Martrnsspn 
04'7744406 
yvontie,maitlnsson@tlri!J!ll}'d.se 

2015-ö4 .. Q8 

Socialnämnden 

Förfrågan att delta i .kommande tipphai'ldlin.9 av speciell reguljä'r trafik, 
sl<olskjuts ach färdtjänst. 

F~rsla~ till b~~llt 

1. Socfa1nämnden önsluw ~tt;d.-~ita ikommand.~ upph~rrd.l(ng. 
2, R~pi~sehtru)tef· till presfdfogt.ifpp fåt'.~utl11st/~J1.1k1-esQr s.i;tint arb~fsgNpJl :filrtl .. 

·tjijnst/sJ\ll°:·e~or fastställs llla:V 1ilii;n11-9e1110lS--04-i4. · 

S-ammanfältliing 

Oet &1· mi t lh:d~ ge.111.en.sAfU.Qla t\P,ph~p,dlin.Mn sow.Lfu1str~f}keh l<;ro_µåper_g pla11et8l' att 
gen.9.m:l;9,;-a f fätr(?t &Y dv.1! lif!r t,yP,en ~v-lraPk, be prtilqiska ~öi'~ifs.ättnh!gmp.a Jir·allt yi{.

s~ntlj.gt d~aµµna ~oiu.. ti.cli_gf)re.iDen ifurmella.skillnaden är nu något annothmda g~nom 

att;l'egion KJ.'onobe~g· har(bUdats. Ai:betet handlru: i första hand,om att ftnnilen.sam~yn 

m~Ilan ko.mnmnen1a om vilka lcNiv spm skali ställas l uppliai'l.dlirtMn. bt:n nyä u.pp-
hMdl1trgeh tJ.ca1i bb,tja gällEJ:.med h'ankst.a.r~fr o m2Öl8~-Ö7-Ql. · 

~e$1u'iv,µiug av-äreniJ_et 

Fö.tftäg;an :från Länstl'afikeiJ. K.'rimob.ei:f?i mea bilagor. 

ÄJ•en~et$ ):;el'tJl~in~ 

Ärendet har :utretts. av sahlordnate sa1nhälls betalda tranapo11er Yvölltl.e iv.i:attln~s.011, sam
råd lrar skett med ~ociåfoiiefl(E,1,tErilha Cårlzqn. R.et.niss lihwad tifl 11mlef~q'Jm11i;l :id\:5-
02,-24, Fö'#ängd svåt'stld, till Uh11iWafike.nJCroi1.ob.ergt liat b·~1;~!Ms föf 2015-05.:0l. Be
:vllj !14 av T{i<m1as Nilsson tän~tt~fiken X.GJ)l\~bt,rg da både socia1nfimnd 0~4 ba1·.q.~ool1 

1.ltbiltlnlngsf{ämnd skull :hin11a.'lmnfora fr~gan. 

Näinndens/styreJse»s hesint ska slo.ckäs tiil 

J<.q~il'l;µunstyrelsen 

'l J2. -vu> '-"-..e... .1 c.,._ . _, 

VQl;lll!' .fyfat. . ·sso11 
amordnare samhällsbetalda transpoiter 

'i}11g~~'fi\s:'lco111m11n 
lJo:\'.}38 
362. 22. 'll11gsr•yd 

h~ijJ~P..~t~s · tlli()J~ii . . . f!)1f: 
!l'ol'gg~tau ~2 .0477 441 oo (vx) q477. 313,00 
'l'higsi-ya' 

.1:111.ost/hi\m~lda 
k9llll11u11en@ting~ycl,111, 
·www,ting1;i:yd,:a1? 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(18) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 

Justerare 

t~~ 

§ 54 

Upphandling av skolskjuts 
Dnr 2015/59 623 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden önskar delta i kommande upphandling. 

2. Som representanter i presidiegrupp skolskjuts utser barn- och 

utbildningsnämnden Mikael Andersson (C) som ordinarie och Åke 

Gummesson (S) som ersättare. 

3, Som representanter till arbetsgrupp skolskjuts utser barn- och 

utbildningsnämnden Yvonne Martinsson, samordnare samhällsbetalda 

transporter, som ordinarie och Mats Ingolf, planeringsledare, som 

ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Länstrafiken Krononberg har sldckat en förfrågan till kommunstyrelsen i 
Tingsryds kommun om huruvida de vill delta i kommande upphandling av 

speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. Barn- och 

utbildningsnämnden har fått förfrågan på remiss från kommunstyrelsen för 

yttrande kring huruvida de önskar delta i upphandlingen rörande skolskjuts, 

samt för val av representanter till presidiegrupp och arbetsgrupp. 

MBL-information har ägt rum den 17 april 2015. 

Beslutsunderl ag 

1. Remiss - Förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell 

reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst, Lämstra:filcen Kronoberg, 

2015:-03-19. 
2. Tjänsteskrivelse från samordnare samhällsbetalda transporter Yvonne 

Martinsson, 2015-04-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Nilsson (C) föreslår att Mikael Andersson (C) utses som ordinarie 

representant till presidiegrupp skolskjuts. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(18) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 

Justerarel 
I \" 

. . l-1~ 

§ 5 4 fortsättning 

Gunilla Svensson (S) föreslår att Åke Gummesson (S) utses som ersättare 
för representanten i presidiegrupp skolskjuts. 

Marie Sahlberg (M) föreslår att Yvonne Martinsson, samordnare 
samhällsbetalda transporter, utses som ordinarie representant till arbetsgrupp 
skolskjuts. · 

Marie Sahlberg (M) föreslår att Mats Ingolf, planeringsledare, utses som 
ersättare för representanten i arbetsgrupp skolskjuts. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samordnare samhällsbetalda transporter 
Planeringsledare 

Utdrags bestyrkande 
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Länstrafiken 
Kronoberg 

Tho.tnas Nilsson 

Tel: 0470-72 75 55 

Ko1ntnt1nsty.1:elsen 
'I'ingsiyds komtmltl 

2015-02-17 
Brev 

Fötftåga11. att delta i ko1111nandc upphandling av 

speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. 

Vid regiondagarna i Marluuyd diskuterades den kommande upphandlingen och 

tidsplanengiclcs igenom. Under nuvarande avtalspel'iod deltar kolllllluner och 

landsting i den omfattning som framgår av bil ;r., 

Detta är nu den fjärde gemensamma upphandlingen som planeras att genomföras i 

lä11et av den här typen av trafik De praktiska förutsättningarna är allt väsentligt 

desamma som tidigare. Den formella slållnaden är nu något annorlunda genom att 

regiol). Kronobel'g har bildats, .Arbetet handla!' i första hand om att finna en samsyn 

mellanlmmmunerna om villca lcrav som skall ställas i upphandlingen. 

!Jeslced önslcas således frän Er senast 2015-04-12 oin nl önslcar delta i den 

kommande upphandlingen, se bfl.2, 

Tidplanen för upphandlingsru;hetet fra1ngår av bil 3. För att spara tid, under 

förntsättning att ni väljer att delta i upphandlingen, vore vi tacl<samma om ni redan 

nulcan lämna be~ked om vilka representanter ni utsett i de olika arbetsgrupperna i 

bilaga 2. På det sättet sparar vi oc1cs~ tid. De första övetliiggningai-na i arbets- och 

preaidiegmppema framgår också av bilaga 2, Vänligen foformera de som utses att 

företdida lcommtmell. om detta. 

Llinstrnlike,1 Kronobetg- Viclenrn Science Park • SE-351 96 Vä.xjö 

'.l'elcfon: 0470-72 75 50 • Fax: 0470·72 9710 • E-post; k11t1slint@lanstrafikenl<ron,se • W\VW,lanstrl\fikenkron,se 
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Ett nytt avtal som 1·eglerar samverkan mellan Er och Region Kronoberg genom 
Länsh·afiken har också tagits fram och återfinns i bilaga 4, Avtalet slo:ivs under vid 
ett senare tillfälle1 när vi ål· närmare trafilratait. 

Om ni bedömer att det föreligger behov av diskutera evelltuella olda1heter inför ert 
stäl1ningstagande är ni natt1digtvis välkomna att lco;ntaltta antiugell llnde1teclmad 
eller Clas Catlssonfö1· enytterligare diskussion. 

Med vänlig hälsning 

Länstrafiken K1'011obetg 

7- ~-?-c=----=-· 
Tho.tnas Nilsson .-=::::, 
T.taill~ditektöt 

2 (2) 
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Bilaga3 

Tid och aktivitetsplan 

16/2 2015 Förfrågan till kommunerna om att delta i upphandlingen 

12/ 4 2015 Besked fi:ån kommunerna om deltagande i upphandlingen samt vilka företrädare som man 

har utsett i de olika arbetsgrupperna, 

Vecka 19 Arbetet i arbetsgrupperna påbötjas 

7 /9 2015 Annonsering om kvalificering 

15/10 2015 Inlämning av ansökan om kvalificer.ing 

15/12 2015 Beslut om kvalificet.ing 

31/3 2016 Arbetet i arbetsgrupperna avslutas 

25/5 2016 Anbudsundetlaget fastställs i T:tafiknätnnden 

20/6 2016 Utlätnn.ing av anbudsunderlag 

15/11 2016 Anbuds.inlämning 

31/3 2017 Tilldeln.ingsbeslut 

1/7 2018 Trafikstart 
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Bilaga 1 

Följande trafikslag ingår i nuvarande upphandling av skolskjuts/Serviceresor 

Alvesta X X X X 

Lessebo X X X X 

Ljungby X X X X 

Markaryd X X 

Tingsryd X X X X 

Uppvidinge X X X X 

Växjö X X X X 

Älmhult 

Region Kronoberg/LTK X X 
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Bilaga 2 

Upphandling av trafikslag 

________ kommun deltar i Länstrafikens upphandling av speciell reguljär 

trafik, i första hand skolskjuts och färdtjänst/sjukresor. Vänligen kryssa för de trafikslag 

som nu är aktuella för er. 

Skolskjuts D 
Särskola D 
Mattransporter Inom skolan D 
Färdtjänst D 
Omsorgsresor D 
Sjukresor D 
Andra transporter D 

Vi anmäler följande personer till de utsedda arbets-och presidiegrupperna: 

Presidiegrupp färdtjänst/sjukresor 

Namn 

Presidiegrupp skolskjuts 
Namn 

E-post 

E-post 
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Arbetsgrupp färdtjänst/sjukresor 

Namn 

Arbetsgrupp skolskjuts 
Namn 

Sammanträdestider för: 

Arbetsgrupp färdtjänst/sjukresor, 7 maj kl. 10.00 

Arbetsgrupp skolskjuts, 6 maj kl. 10,00 

Presidiegrupp färdtjänst/sjukresor, 27 maj kl. 10.00 

Presidiegrupp skolskjuts, 28 maj kl. 10.00 

Inlämnat av: 

E-post 

E-post 

Namn ____________________________ _ 

Skickas till 
Länstrafiken Kronoberg 

Att: Clas Carlsson 

P G Vejdes v. 15 Videum Science Park 

352 52VÄXJÖ 

Länstrafiken 
Kronoberg 
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g; t ½ 

AVTAL 

Mellan ............ kommun och Region Kronoberg genom Länstrafiken Kronoberg 

(nedan kallad L TK) avseende upphandling och genomförande av Speciell reguljär 

trafik och Serviceresor. 

Bakgrund 

L TK har åtagit sig ansvaret för upphandling och samordning av Speciell reguljär trafik 

och Serviceresor, enligt den av kommunen inlämnade upphandlingsblanketten 

avseende trafikupphandling 2018-01. · 

I L TK:s ansvar ingår att genomföra upphandlingen, tecknc;t avtal med entreprenörer, 

svara för fördelningen av transportuppdragen på respektive entreprenör, utbetala 

ersättning till entreprenörer s~mttillse att uppdragen under hela avtalstiden utförs 

rationellt och kvalitetsinriktat i enlighet med anbudsunderlaget och detta avtal. 

Arbetet sker i samverkan med kommunen. 

Serviceresor 

1. Kommunen har överfört myndighetsutövning dvs. beslut om färdtjänst och 

riksfärdtjänst samt registerhållningen över tillstånden till Region Kronoberg 

genom Länstrafiken Kronoberg. ,Länstrafiken genom 
färdtjänsthandläggningen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i 

enlighet med personuppgiftslagen. I samband med beslut om färdtjänst 

utfärdar färdtjänsthandläggningen ett färdtjänstkort som skickas till den 

berättigade. 

2. Serviceresors beställningscentral, svarar för beställningsmottaghing och 

samordning av resorna. Serviceresor ·svarar för att uppdragen utförs i 

enlighet med gällande lagstiftning, regelverk och taxesystem. 

3. Regelverk för färdtjänst/riksfärdtjänst fastställs av Region Kronobergs 

fullmäktige för berörda kommuner. En samordning mellan ko,mmlJnerna i 

länet är nödvändig och ett formellt samråd sker mellan berörda kommuner 

innan regelverket fastställs. Regelverk bör revideras vartannat år. 

4. Taxan/egenavgiften för färdtjänst fastställs av Region Kronobergs 

fullmäktige för berörda kommuner. En samordning mellan kommunerna är 

nödvändig och ett formellt samråd sker mellan berörda kommuner irinan 

taxan fastställs. 'Taxan/egenavgiften är kopplad till gällande t~a i 

kollektivtrafiken. 

32



5. Serviceresors kostnader fördelas enligt den modell som gäller och som 
fastställdes av Länstrafikens förbundsfullmäktige 1998-04-02, § 5 (bilaga 
1). 

6. Färdjänsthandläggningen redovisar de statistiska underlag som tidigare 
överenskommits. I takt med att IT-stödet utvecklas ökar antalet uppgifter 
som kan komma att redovisas. 

7. Färdtjänsthandläggningen ansvarar för överlämnande av statistik till 
Trafikanalys (nationell insamlingsmyndighet). 

8. Serviceresor ansvarar för resenärers färdtjänstresor i annan kommun dvs. 
tillhandahåller checkar (mot ersättning) alternativt intyg. 

9. Ett särskilt avtal är tecknat mellan parterna avseende myndighetsutövning, 
regelverk, taxor och trafikförsörjningsprogram. 

10 Region Kronoberg upprättar i enlighet med Lag om kollektivtrafik 
(2010:1065)) 2 kap. 11 § ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för de 
samverkande kommunerna. 

Speciell reguljär trafik 
En ny planeringsprocess som också är EU-anpassad råder from dec 2010. Det 
innebär att tidtabellsskiftet ligger i mitten på december, mitt i skolans läsår. 

11 Ansvarig förvaltning skall lämna preliminära ruttplaneringar samt 
fastställt ramschema till L TK för den abonnerade skolskjutstrafiken 
senast den 30/5 inför varje nytt läsår. Resursåtgång och rutter skall vara 
färdigt före midsommar. För den linjelagda skolskutstrafiken inklusive 
fastställt ramschema, skall detta lämnas till L TK senast den 1/7 året före 
läsårsstarten. 

12 Definitiv ruttplanering skall avlämnas. till L TK senast den 5/8 inför varje 
nytt läsår. Nödvändiga förändringar under respektive läsår skall ske efter 
samråd med parterna. 

13 Ansvarig förvaltning utfärdar efter samråd med L TK ordnings
trivselregler och övriga bestämmelser för skoltransporter. Skolan 
ansvarar för att i förekommande fall nödvändiga resurser tillsätts för att 
genomföra trafiksäkra .och arbetsmiljömässigt acceptabla transporter. 
Kommunen ansvarar för kontakterna mellan skola -- elev -- hemmet och 
L TK för kontakterna med entreprenören. 
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14 Kommunens grundskolor kan använda avtalet till att även beställa 
annan busstrafik genom Länstrafiken för skol- och aktivitetsresor till 
teatrar, simhallar och andra aktiviteter. Resorna måste tidsmässigt hålla 
sig inom ramen för ordinarie skoldag 

15 Ansvaret för hållplatser framgår av skrivelse 2015-02-12 se bil 2. 

16 L TK har huvudansvaret för trafiksäkerheten. 

Allmänna villkor 
17 Detta avtal mellan parterna gäller from 2018-07-01. Om kommunen 

förlänger trafikavtalet förlängs också detta avtal. Avtalet följer 
trafikavtalen. 

18 LTK svarar för inrättandet av servicelinjer eller annan 
anpassad/anropsstyrd trafik, efter samråd med kommunen. 

19 L TK har tidigare förbundet sig att anpassa länets kollektivtrafik och f 
förbinder sig att ytterligare utveckla tillgängligheten och informationen. 

20 L TK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för 
respektive transportslag. L TK slutredovisar årets kostnader och produktion 
till kommunerna senast den 1 februari. 

21 LTK äger rätt att debitera kommun för de övertidskostnader som uppstår 
hos L TK på grund av ofullständigt eller felaktigt underlag från kommunen. 

22 Tvist rörande tolkningar eller tillämpningar av detta avtal., eller med avtalet 
hörande rättsförhållanden, skall avgöras inför allmän domstol. 

23 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

2015-

kommun --------
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FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SA.MMANTRÄDESPROTOKOLI. 
SornmonlrO\fou.l~lurn 

Länstrafiken Kronoberg 1998 04 02 

§. 5 Dnr 20/98 

_ Förslag till principer för fördelning av kostnader för Länstrafiken 
Kronobergs bestäl!nlngscentral 

Beredande organ 

Direktören I skrivelse 980126, 980306. 
Arbetsutskottet i § 23/98. 
_Förbundsstyrelsen i§ 13/98. 

Beslllt 

Förbundsfullmäktige fastställer principer för fördelning av 
kostnader för Länstrafiken Kronobergs beställnlngscentral i 
enlighet med upprättat PM 980126. 

21 01'2 10? -KOIMIUIISMIK6r11t•••muno~lio~l09•• 

Blad 

6 
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98 01 26 

Onr_2d/99 . 

LtJ(°nr 15 

Förslag till principer för fördelning av kostnader för Länstrafiken 
Kronobergs beställningscentral 

Kostnaderna för beställningscentralens verksamhet delas upp i direkta 
l<astnader för transporter och I övriga kostnader för drift av· 
beställningscentralen. 

Direkta kostnader för tr~nsporter 

Med direkta kostnader för transporter menas de ersättningar som 
utbetalas till trafikentreprenörerna för utförda transporter. 

Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaderna som 
avser de transporter som uppdragsgivaren ansvarar för. Avdrag skall 
göras för de egenavgifter som tillhör respektive uppdragsgivare. 

Besfällningscentralen svårar för att kostnaderna för respektive transpott 

fördelas på rätt uppdragsgivare samt att fördelning av 
transportkostnaderna görs mellan uppdragsgivarna för de transporter 
som har resenärer från flera uppdragsgivare. Denna fördelning skall ske 

I förhållar.ide till respektlve uppdragsgi.vares andel av transporten. 

Övriga kostnader för drift av beställnlngscentralen 

Med övriga kostnader för drift av beställnlngscentralen menas 
beställningscentralens samtliga kostnader exklusive transportkostnader, 

såsom t ex personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av 
inventarier, telekostnader, förbrukningsmaterial etc. 

De övriga kostnaderna för drift av beställnlngscentralen fördelas på 
uppdragsgivarna på följande sätt: 

Dels en fast ersättning mqtsvarande 4 kr per invånare och år. 
Landstinget Kronobergs ersättning baseras på antalet invånare i 
Kronobergs län och respektive kommuns ersättning baseras på antalet 

Invånare i respektive kommun, Invånarantalet den 31 december året före 

ligger till grund för fördelning under det innevarande året. 
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Dels en rörlig ersättning som baseras på antalet utförda beställnlngar 
som beställningscentralen administrerar för respektive uppdragsgivare. 
Med beställning avses en enkelresa för en person (samt eventuell 
ledsagare/medföljande) oavsett om transporten samordnas med andra 
resenärer. Förfrågningar etc som ej lett till en beställning medräknas ej. 

Respektive års rörliga ersättning slutregleras med uppdragsgivarna efter 
respektive årsskifte när årets totalkostnad är känd enligt följande modell: 

övriga kostnader för drift av beställnlngscentralen 
Avgår: Fast ersättning (per invånare) 
Återstår: Total rörlig ersättning 
Antalet beställningar under året 
Rörlig ersättning per beställning att fördela 
per uppdragsgivare 

MKR 
MMKR 
=MKR 

st 
kr/st 

Beställningscentralens reglering av kostnader/Intäkter med uppdragsgivarna 

Varje uppdragsgivare erlägger ersättning till beställnlngscentralen fr o m 
den dag då de transporter som uppdragsgivaren ansvarar för börjar 
utföras i beställnlngscentralens regi. 

Beställningsoentralen skall månadsvis fakturera uppdragsgivarna för 
centralens samtliga kostnader. Vissa kostnader a~contofaktureras av 
centralen för att kvartalsvis slutregleras med respektive uppdragsgivare. 

På samma sätt som för Länstrafiken Kronobergs övriga verksamhet skall 
kostnader och Intäkter för beställnlngscentralen regleras mellan de olika 
uppdragsgivarna på så sätt att verksamheten över tiden varken . 
genererar överskott eller underskott. Reglering mellan åren skall dock 
kunna ske på samma sätt som gäller vid underskottsfördelningen för 
övrig kollektlvtrafik (slutligt budgetöverskott/budgetunderskott år 1 
regleras år 3). 
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Ansvarsfördelning hållplatser skolskjutstrafik. 

Hållplatser Linjetrafiken. 

Bilaga 2 

Skolskjuts som utförs i den ordinarie linjetrafiken ansvarar väghållaren för 
hållplatsen, Länstrafiken Kronoberg ansvarar för hållplats stolpen och det som är 
monterat på stolpen (tidtabeller toppskylt) placering av hållplatser bestäms av 
Länstrafiken i samråd med väghållaren. 

Hållplatser abonnerad skolskjuts. 
Hållplatser abonnerad skolskjuts ansvarar respektive kommuns skolförvaltning för att 
skolskjutshållplatserna är rätt placerade även med hänsyn till trafiksäkerheten. 
Samråd sker mellan skolförvaltningen och Länstrafiken Kronoberg. 
Hållplatser i den ordinarie linjetrafiken kan även användas i abonnerad 
skolskjutstrafik. 

Anthony Danielsson 
Länstrafiken Kronoberg 
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