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kollektivtrafik i Jämtlands län
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Samarbetsavtal om samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän
kollektivtrafik i Jämtlands län

1. Inledning
Allmän kollektivtrafik är öppen för alla och utgörs av linjetrafik och närtrafik som är
tidtabellagd, den kan vara anropsstyrd och den har en fastställd taxa.
Särskild kollektivtrafik är trafik som inte är tillgänglig för alla utan kräver någon form
av tillstånd och vanligen förbokning. Med särskild kollektivtrafik avses exempelvis
resformerna färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, sjukresor, skolskjutsar och
särskoleskjutsar, även smågods kan förekomma.
Tillsammans utgör allmän och särskild kollektivtrafik den samlade kollektivtrafiken.
Ansvaret för de olika trafikformerna regleras i olika lagar.
All allmän och särskild kollektivtrafik kan inordnas i ett system. En ökad grad av
integrering kan då uppnås. Samordning sker genom gemensam upphandling av
trafikutövare för olika resor (exempelvis färdtjänst, skolskjuts, sjukresor, närtrafik,
linje- och anropsstyrd linjetrafik), och att alla förbeställda resor bokas genom en
beställningscentral (BC). Taxorna samordnas och blir mer enhetliga med länstrafiktaxan
som norm. Syftet är också att sänka samhällets kostnad för resorna.
Region Jämtland Härjedalen och kommunerna Bräcke, Ragunda, Åre, Berg,
Härjedalens, Strömsund, Östersund och Krokoms kommuner - nedan kallad parterna –
tecknar följande samarbetsavtal.

2. Parternas ansvarsområde
Parterna har det politiska och ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik inom sina
respektive verksamhetsområden. De kommunala verksamhetsområden som omfattas är
färdtjänst och riksfärdtjänst, skolskjutsar och särskoleresor samt eventuellt övriga
resformer (exempelvis handikapp- och äldreomsorgsresor). Region Jämtland
Härjedalens ansvarsområde är sjukresor. Region Jämtland Härjedalen i egenskap av
regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) har ansvar för den allmänna kollektivtrafiken.

3. Samarbetsförklaring
Målet med samarbetet mellan parterna är att gemensamt och kostnadseffektivt svara för
särskild kollektivtrafik. Parterna är överens om att samarbeta så att effektivast möjliga
samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den särskilda och allmänna
kollektivtrafiken uppnås. Resenären skall kunna uppleva en bra kvalité och en god
service från att resan beställts till den är genomförd. Parterna förbinder sig att verka för
en harmonisering av regelverket och taxa för att effektivisera en resesamordning.
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4. Avtal med Regional Kollektivtrafikmyndighet (RKM), Region Jämtland
Härjedalen
Parterna skall med RKM ingå ett uppdragsavtal som reglerar det vidare arbetet med
särskild kollektivtrafik i länet. I uppdragsavtalet ges RKM, eller den RKM utser, i
uppdrag att verkställa Region Jämtland Härjedalens och kommunernas uppgifter som
ansvarig för särskild kollektivtrafik och att tillhandahålla/upphandla beställningscentraloch persontransporttjänster för sådana resformer som parterna har ansvar för.
Med beställningscentral avses verksamhet för att ta emot beställningar av resor,
organisera och administrera återkommande schemalagda resor, samordna dessa
beställningar till transportuppdrag och vidarebefordra uppdragen till avtalsbundna
transportörer, samordna riksfärdtjänst samt sjuk- och behandlingsresor utanför länet.
BC:s uppdrag kan utökas med andra uppgifter ex vis behovsbedömning och information
kring sjukresor.
Parterna skall inför varje upphandling av BC/uppdrag till BC, samordningsprogram och
transporttjänster träffa överenskommelse om fördelningsnycklar, funktionskrav,
kvalitetskrav, miljökrav och andra krav på verksamheten.

5. Parternas ekonomiska ansvar
Kostnad för drift och administration av BC skall fördelas för närtrafik, anropsstyrd
linjetrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor och eventuella övriga uppdrag och
viktas utifrån resursåtgång per samtal.
Under innevarande avtal (oktober 2018) med Beställningscentralen Jämtland Härjedalen
gäller att kostnad för drift och administration av BC skall fördelas för närtrafik,
anropsstyrd linjetrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor och eventuella övriga
resformer utifrån antalet förmedlade resor. Kostnadsfördelningen skall ske enligt
principen att färdtjänstresor viktas 1,0, sjukresor 1,0, riksfärdtjänstresor 10,0, sjukresor
med tåg och flyg 10,0, närtrafik och anropsstyrd linjetrafik 1,0, eventuella övriga
resformer 1,0 arbetsresor (inom färdtjänsten) 0,5, särskoleresor 1,0.
Trafikkostnaden betalas av den part som är ansvarig för den aktuella trafiken.
Administrationskostnader som inte direkt kan hänföras till BC eller trafik fördelas enligt
nyckel för drift och administration av BC.
Kostnad för legitimering av färdtjänst ska bekostas av respektive kommun.

6. Lagstiftning
Parterna ska följa gällande lagstiftning avseende särskild kollektivtrafik.

7. Informationsskyldighet
Om någon part vidtar förändring som väsentligt kan komma att påverka övrigas
ekonomiska utfall skall samtliga parter snarast underrättas om det.
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8. Tillkommande part
Kommun inom Jämtlands län äger rätt, utan särskilt beslut hos varje avtalspart, att
ansluta sig till detta avtal i enlighet med dess villkor och intentioner. Begäran om att
ansluta sig skall vara skriftlig och lämnas till RKM som delger samtliga parter samt
Länstrafiken i Jämtlands län AB som är utförare av uppdraget. Anslutning regleras i
skriftligt tillägg till detta avtal. RKM ges i uppdrag att för samtliga till avtalet anslutna
parter godkänna anslutning på de villkor som anges i detta avtal. Anslutning kan enbart
ske med minst sex månaders framförhållning och bör ske vid årsskifte om parterna inte
överenskommer om annat.
Om ny part (kommun) ansluter sig till detta avtal ska parten även ansluta sig till de
gemensamma regler, taxor och kvalitetskrav som finns för tillfället.

9. Samrådsgrupp för särskild kollektivtrafik
Det ska finnas en gemensam samrådsgrupp för särskild kollektivtrafik. Samrådsgruppen
skall bestå av en representant för respektive part i detta avtal och RKM.
Samrådsgruppen ska vara ett organ för parterna att, på tjänstemannaplanet, få ett
ömsesidigt informationsutbyte och forum för utvecklingsarbete samt utgöra en
kontaktlänk mellan parterna och länstrafiken. Samrådsgruppens arbete regleras närmare
i Uppdragsavtalet punkt 4.
Parterna i samrådsgruppen ansvarar för att gruppens förslag förs in för beslut i
respektive organisation.

10. Tvist
Tvist angående tolkning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandling
mellan parterna. I andra hand skall tvist avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

11. Ändringar
Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av samtliga
parter.

12. Avtalstid/uppsägning
Detta avtal gäller fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2021-12-31*, eller den tidigare tidpunkt
som parterna kommer överens om. Uppsägningstiden ska vara ett år. Uppsägning ska
vara skriftlig och delges samtliga parter och Länstrafiken i Jämtlandslän AB. Om avtalet
inte sägs upp ska det förlängas tre år med samma uppsägningstid.
Om någon part säger upp avtalet skall övriga parter ha rätt att påkalla omförhandling om
en förlängning av avtalet i justerad form.
Avtalet finns upprättat i 9 exemplar, parterna har tagit varsitt exemplar.
*anm Tidigare avtal omfattade 2012-01-01 - - 2015-12-31 + 3 års förlängning
Östersund 2018-

Region Jämtland Härjedalen
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……………………………….
Bräcke kommun

Härjedalens kommun

………………………………..

……………………………

Ragunda kommun

Bergs kommun

…………………………………

…………………………….

Åre kommun

Krokoms kommun

…………………………………

………………………………

Strömsunds kommun

Östersunds kommun
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………………………………
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