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Tilläggsavtal linjetrafik

1. Bakgrund
Region Jämtland Härjedalen är Regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att
regionen har det politiska och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i
länet. Verksamheten har skatteväxlats vid en viss tidpunkt och ett visst trafikutbud.
Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik möjliggör för kommunerna inom länet att träffa
avtal med regionen om kostnadsansvaret för allmän kollektivtrafik som är av bättre
kvalitet, större trafikutbud eller billigare för resenären än vad regionen tillhandahåller.
Om en kommun har önskemål om åtgärder som inte är prioriterade enligt
trafikförsörjningsprogrammet och inte ingår i den verksamhet som skatteväxlades kan
kommunen göra tilläggsköp förutsatt att dessa är förenliga med målen i
trafikförsörjningsprogrammet och inte är systempåverkande. Det är den regionala
kollektivtrafikmyndigheten som har befogenhet att besluta om de åtgärder som en
kommun föreslår, även när kommunen erbjuder sig att finansiera det ytterligare
åtagandet.
2. Parter
Region Jämtland Härjedalen org nr 232100-0214, nedan kallad Regionen
Härjedalens kommun org nr 212000-2510 nedan kallad Kommunen
3. Begäran om tilläggsköp
Kommunen har begärt utökat trafikutbud enligt nedan:
Linje 631 M-F, SoH Sveg – Vemdalen och Hede – Funäsdalen.
Linje 633 M-F, SoH Sveg – Lofsdalen.
Från 2016-10-03 till 2017-04-28.
4. Kommunens åtagande

Kommunen åtar sig att till Regionen betala ersättning i enlighet med
detta avtal, punkt 6.
5. Regionens åtagande
Regionen åtar sig att uppdra till Länstrafiken i Jämtlands län att tillhandahålla den
efterfrågade trafiken.
6. Pris
Kommunen ersätter Regionen med 13,20 kr/km, nettokostnad. Trafikproduktionen
beräknas till 67 371 km och ersättning för trafikperioden uppgår till 889 295 kr.
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7. Betalning
Parterna godkänner att ersättningen regleras direkt mellan Kommunen och
Länstrafiken i Jämtlands län AB. Länstrafiken fakturerar Kommunen månatligen under
trafikperioden. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
8. Avtalstid
Avtalet gäller 2016-10-03 till 2017-04-28.
9. Utväxling av avtal
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tar varsitt.
Underskrifter
……………………………………….
Härjedalens kommun

……………………………………..
Region Jämtland Härjedalen

