PROTOKOLL
Mötesdatum

Utskottet för infrastruktur

2018-11-30

§48

Revidering av uppdragsavtal regional kollektivtrafik – överlämnande av
befogenheter i enlighet med SFS 2010:1065 (RUN/547/2018)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen har bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB (Länstrafiken) för
att operativt verkställa den allmänna och särskilda kollektivtrafiken med buss och bil som
Region Jämtland Härjedalen, i egenskap av Regional kollektivtrafikmyndighet, har ansvar för.
I uppdragsavtal till Länstrafiken tydliggörs hur ägaren vill att verksamheten ska bedrivas.
Där finns en skrivning om att krav ska ställas på personalövertagande vid byte av upphandlad
leverantör.
Länstrafikbolaget i Västerbotten har ett motsvarande krav på sig. De har nylien genomfört en
upphandling som överklagades på punkten krav på personalövertagande. Förvaltningsrätten
har givit den klagande rätt och dömt att upphandlingen ska göras om. Med stöd av detta
föreslås att skrivningen i uppdragsavtal, Uppdragsavtal Regional kollektivtrafik –
överlämnande av befogenheter i enlighet med SFS 2010:1065, ändras.

Förslag till beslut
Utskottet för infrastruktur föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppdragsavtalets skrivning om personalövertagande utgår och ersätts med nedanstående
skrivning:
Vid byte av upphandlad entreprenör av kollektivtrafik (ska Länstrafiken) aktivt verka för att
den nye leverantören i god tid genomför förhandling med tidigare leverantör med syfte att
diskutera bland annat:
 Det nya företagets behov av att nyanställa
 Möjlighet att anställa från tidigare trafikföretag
 Information om hur rekryteringsprocessen ska gå till

Yrkande
Elise Ryder Wikén (M) yrkar att tidpunkt för ändring av formulering i uppdragsavtalet görs i
samråd med regionjurist.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Elise Ryder Wikéns (M) yrkande och finner det antaget.
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Beslut
Utskottet för infrastruktur föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Uppdragsavtalets skrivning om personalövertagande utgår och ersätts med nedanstående
skrivning:
Vid byte av upphandlad entreprenör av kollektivtrafik (ska Länstrafiken) aktivt verka för att
den nye leverantören i god tid genomför förhandling med tidigare leverantör med syfte att
diskutera bland annat:
 Det nya företagets behov av att nyanställa
 Möjlighet att anställa från tidigare trafikföretag
 Information om hur rekryteringsprocessen ska gå till
2. Tidpunkt för ändring av formulering i uppdragsavtalet görs i samråd med regionjurist.

Expedieras till
Länstrafiken i Jämtlands län AB

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Revidering av uppdragsavtal
Dom Västerbotten
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