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Avtal om samverkan 
i gemensam kollektivtrafiknämnd 

Nuvarande text 

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 

överenskommer om att inrätta en gemensam 
nämnd enligt 3 kap 3a kommunallagen och i 
övrigt i enlighet med bestämmelserna i 
nämnda lag för sådan nämnd, kallad Hjo, 

Tibro, Karlsborg kommuners gemensamma 
kollektivtrafiknämnd (i detta avtal kallad 

nämnden). 

Kommunerna uttalar att samverkan i 

trafikplaneringsfrågor är ett bra sätt att arbeta 
för en utvecklad trafikorganisation som 
gagnar invånarna i kommunerna. Målet är att 
verksamheten skall utvecklas på et! positivt 
sätt och att samverkansarbetet skall ge 

bättre verkningsgrad på insatta resurser. 

Tibro kommun är värd kommun och den 

gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. 

1 § Uppgifter 

Den gemensamma nämnden är ansvarig för 
trafikorganisationen i kommunerna i enlighet 

med vad som åvilar var och en av 
kommunerna enligt gällande lagstiftning och 
enligt vad som anges i reglementet för den 
gemensamma kollektivtrafiknämnden. 

Nämnden skall också svara för de 

Förslag till ny text 

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 

överenskommer om att inrätta en 
gemensam nämnd, enligt bestämmelserna i 
kommunallagen (1991 :900) 3 kap 3 a §, 
kallad Kollektivtrafiknämnden för Hjo, T ibro 

och Karlsborg (i detta avtal kallad 
nämnden). 

Tibro kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden ingår i 

värdkommunens organisation. 

1 § Uppdrag 

Den gemensamma nämnden är ansvarig för 
kommunernas åtagande gällande 
kollektivtrafikfrågor samt 

myndighetsutövning gällande färdtjänst och 
riksfärdtjänst, enligt gällande lagstiftning och 

enligt vad som anges i nämndens 
reglemente. 

tillkommande uppgifter som kan tilldelas den Nämnden til lhandahåller resurser för 
i reglementet för nämnden eller genom beslut planering, administrering och i 
av respektive kommun efter förekommande fall upphandling av så 

överenskommelse mellan kommunerna . kallade verksamhetsresor (skolskjuts samt 

resor till/från socia ltjänstens verksamhet). 



2 § Verksamhetsstyrning och budget 

Verksamhetens mål, omfattning, inriktning 

och kvalitet specificeras i budget för 

verksamheten. 

I enlighet med 8 kap 4 § kommunallagen 

skall budgeten upprättas av värdkommunen i 

samråd med övriga samverkande kommuner. 

De ekonomiska ramarna för kommande års 
driftbudget skall behandlas av respektive 

kommunfullmäktige senast i juni månad varje 

år. 

3 § Nämnden 

Värdkommunen förbinder sig att vara 

huvudman för den gemensamma nämnden 

och värdkommunens arvodesbestämmelser 

gäller. Nämnden skall bestå av sex 

ledamöter och sex ersättare, varav två 

ledamöter och två ersättare utses av varje 

kommun. De ordinarie skall vara 

Kommunstyrelsens ordförande och vice 

ordförande (oppositionens första namn) i 

respektive kommun. 

Parterna är överens om att ordförande i 

nämnden är Kommunstyrelsens ordförande i 

värdkommunen och vice ordförande är en 

Detta sker dock enligt uppdrag från annan 

ansvarig nämnd och enligt de beslut som 

respektive nämnd anger. 

Nämnden ska också svara för de 

tillkommande uppgifter som kan tilldelas 

den genom beslut av respektive kommuns 

fullmäktige efter överenskommelse mellan 

kommunerna. 

2 § Verksamhetsstyrning och budget 

I enlighet med 8 kap 4 § kommunallagen 

ska nämndens budget upprättas av 

värdkommunen i samråd med övriga 

samverkande kommuner. De ekonomiska 

ramarna för kommande års driftbudget ska 

behandlas av respektive 

kommunfullmäktige senast i juni månad 

varje år. 

Nämnden ska varje år upprätta en 

verksamhetsplan innehållande mål för 

kommande år samt en beskrivning av de 

åtgärder som ska bidra till måluppfyllelse. 

3 § Nämnden 

Värdkommunen förbinder sig att vara 

huvudman för den gemensamma nämnden. 

Nämnden ska bestå av sex ledamöter och 

sex ersättare, varav två ledamöter och två 

ersättare utses av varje kommun. De 

ordinarie ska vara Kommunstyrelsens 

ordförande och vice ordförande 

(oppositionens första namn) i respektive 

kommun. 

Parterna är överens om att ordförande i 

nämnden är Kommunstyrelsens ordförande 

i värdkommunen och vice ordförande är en 
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företrädare i nämnden halva mandatperioden 
från Karlsborgs kommun och den andra 
halva mandatperioden från Hjo kommun. 

Nämnden regleras av särskilt reglemente. 

4 § Mandatperiod 

Mandatperioden skall vara fyra år räknad 
från den 1 januari året efter det att allmänna 
val till kommunfullmäktige hållits i hela 
landet. 

5 § Organisation 

Chef för verksamheten tillsätts av 
värdkommunen. 

Ansvar för beredning och verkställ ighet av 
nämndens beslut åvilar 
kommunledningskontoret i värdkommunen. 
Förvaltningen skall också planera och 
administrera den verksamhet nämnden 
ansvarar för. 

Kollektivtrafikenheten har vid avtalets 
ingående 3 årsarbetare. 

6 § Personalkostnader och 
administration 

Kostnaderna för nämnden och förvaltningen 
(totala faktiska kostnaderna för personal och 
administration enligt § 10) skall fördelas 
mellan kommunerna utifrån respektive 

företrädare i nämnden halva 
mandatperioden från Karlsborgs kommun 
och den andra halva mandatperioden från 
Hjo kommun. 

Arvoden till ledamöter och ersättare I den 
gemensamma nämnden beslutas och 
administreras av den kommun som valt 
dem, enligt respektive kommuns 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 

Nämnden regleras av särskilt reglemente. 

4 § Mandatperiod 

Mandatperioden ska vara fyra år räknad 
från den 1 januari året efter det att allmänna 
val till kommunfullmäktige hållits i hela 
landet. 

5 § Organisation 

Chef för verksamheten tillsätts av 
värdkommunen. 

Ansvar för beredning och verkställighet av 
nämndens beslut åvilar 
kollektivtrafikkontorel i värdkommunen. 
Kontoret ska också planera och 
administrera den verksamhet nämnden 
ansvarar för. 

KollektivtraFikkontoret har 3 årsarbetare. 

6 § Personalkostnader och 
administration 

Kostnaderna för nämnden och 
kollektivtrafikkontoret (totala faktiska 
kostnaderna för administration enligt § 9) 
ska fördelas mellan kommunerna utifrån 
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kommuns del aven sammanlagd kostnad respektive kommuns del aven sammanlagd 
innebärande att Hjo, Tibro och Karlsborgs kostnad, innebärande att Hjo, Tibro och 
kommun betalar var sin tredjedel. Karlsborgs kommun betalar var sin 

Eventuella kostnader som belastar nämnden tredjedel. 

på grund av att specifika uppdrag, som inte Eventuella kostnader som belastar 
ingår i ordinarie verksamhet, läggs på nämnden på grund av att specifika uppdrag, 
nämnden, skall bekostas av respektive som inte ingår i ordinarie verksamhet, läggs 
kommun eller förvaltning och ej fördelas på nämnden ska bekostas av respektive 
enligt ovan nämnda fördelningsnyckel. kommun eller förvaltning och ej fördelas 

Över- och underskott regleras enligt ovan enligt ovan nämnda fördelningsnyckel. 

angiven fördelning . Över- och underskott regleras enligt ovan 
angiven fördelning . 

7§ Trafikkostnader 7§ Trafikkostnader 

Varje kommuns trafikkostnader för resor i Nämnden är ekonomiskt ansvarig för 
Västtrafiks regi regleras genom a'conto- följande resor: 
betalning med avstämning årsvis för följande • Kollektivtrafi k i form av tillköpsavtal 
restyper: med Västtrafik som nämnden 

• Linjetrafik beslutat om. 
• Närtrafik • Färdtjänst (Lag om färdtjänst 
• Flextrafik 1997:736 ). 
• Färdtjänst 

Riksfärdtjänst (Lag om riksfärdtjänst • • Arbetsresor 

• Riksfärdtjänst 1997:735). 

• Skolskjuts Varje kommun står för sina trafikkostnader, 
• Resor till och från förskola/fritidshem vi lka regleras genom a ' contobetalning 
• Resor till och från dagverksamhett utifrån årsbudget fyra gånger per år med 

daglig verksamhet enligt SoL 
(Socialtjänstlagen, 2001 :453) och avstämning vid årsslut. 

LSS (Lagen om stöd och service till Annan ansvarig nämnds trafikkostnader 
vissa funktionshindrade, 1993:387) reg leras genom direktfakturering och/eller 

• Resor till och från korttidstillsyn, 
korttidsvistelse, familje- och a 'contobeta lning med avstämning årsvis . 

avlastningshem enligt LSS Detta gäller för följande så kallade 

• Resor till och från korttidsboende, verksamhets resor: 
växel vård , avlastning enligt SoL 

• Skolskjuts (Skollagen 2010:800). 
För gruppresor och resor på 

• Resor l illoch från dagverksamhet 
personaltillslånd, samt för kommunernas 

enligt SoL (Socia ltjänstlagen 
verksamhetsresor som utförs på annat sätt 

2011 :453). 
än genom Västtrafik anropsstyrd trafik, sker 

• Resor till och från daqliq verksamhet 



direktfakturering månatligen gentemot 
respektive förvaltning . 

8 § Lokaler och lös egendom 

Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler 
för nämnden och dess förvaltning . 

Erforderlig lös egendom kommer 
värdkommunen mot ersättning att upplåta till 
nämnden. 

Värdkommunen och nämnden bestämmer 
ersättningens storlek för upplåtelse av lös 
egendom efter förhandlingar och enligt 
separat överenskommelse. Detsamma gäller 
hyra för erforderliga lokaler samt ersättning 
för administration m.m. 

9 § Kostnader för administration 

I nämndens budget skall inräknas kostnader 
för annan administration, såsom kostnader 
för 

• personaladministration 
• ekonomiadministration 

• IT 
• telefoni 
• företagshälsovård 
• ansvarsförsäkring 

Kostnaden beräknas och fördelas enligt Tibro 

• 

• 

enligt LSS (Lagen om stöd och 
service för vissa funklionshindrade 
1993:387). 
Gruppresor och resor på 
personaltillstånd inom Västtrafiks 
anropsstyrda trafik. 
Övriga resor som ansvarig nämnd 
eller verksamhet beslutat om 
(exempelvis resor till/från förskola 
och korttidsboende). 

8 § Lokaler och lös egendom 

Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler 
för ko llektiv1rafikkontoret. 

Värd kommunen ansvarar för investe ri ngar 
avseende lös egendom, vi lket de 
samverkande kommunerna erlägger 
ersättning för till vä rdkommunen, enligt 
principen om fördelning av 
administrationskostnader (6 §). 

9 § Kostnader för administration 

I nämndens administrationskostnader ingår 
kostnader för: 

• personal 
• IT och telefoni 
• kontorstjänster 
• marknadsföring och representation 

Kostnaden beräknas och fördelas enligt 
Tibro kommuns styrprincip. 
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kommuns styrprincip. 

10 § Andra rättigheter och skyldigheter 

Värdkommunen övertar genom nämnden de 
rättigheter och skyldigheter som framgår av 
avtal avseende kollektivtrafik i kommunerna 
som tecknats i kommunerna. Övriga avtal 
gällande trafik enligt § 7 övertas successivt 
av värdkommunen. 

11 § Insyn i förvaltningen 

De samverkande kommunerna har rätt till 
löpande insyn i förvaltning och redovisning 
som gäller nämndens verksamhet. Nämnden 
skall till de samverkande kommunerna 
rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur ställningen är under budgetåret för 
perioden; 

• januari-mars 
• januari-juni (delårsbokslut) 
• januari-september 
• januari-december (årsbokslut) 

10 § Trafikavtal 

Värdkommunen övertar genom nämnden de 
rättigheter och skyldigheter som framgår av 
avtal avseende kollektivtrafik, färdtjänst och 
riksfärdtjänst, som tecknats i kommunerna. 

Trafikavtal som tecknas av nämnden skrivs 
under av nämndens ordförande. 

11 § Insyn i nämndens verksamhet 

De samverkande kommunerna har rätt till 
löpande insyn i och redovisning av 
nämndens verksamhet. Nämnden ska till de 
samverkande kommunerna rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur ställningen 
är under budgetåret för perioden; 

• januari-mars 
• januari-juni (delårsbokslut) 
• januari-september 
• januari-december (årsbokslut) 

12 § Anmälan av nämndens protokoll 

För information och förankring av frågor och 
beslut som behandlas av nämnden ska 
nämndens protokoll anmälas i respektive 
kommuns kommunstyrelse. 

13 § Arkivhantering 

Nämndens handlingar ark iveras av 
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värdkommunen. Tibro kommun ansvarar 
därmed för att nämndens arkiv vårdas i 
en lighet med bestämmelser i de regelverk 
och föreskrifter som gäller för nämndens 
verksamhetsområde. 

För tillsyn av nämndens arkivverksamhet 
svarar arkivmyndigheten i värdkommunen. 

12 § Omförhandling 14 § Omförhandling 

Kommun har rätt att påkalla omförhandling De samverkande kommunerna har rätt att 
av detta avtal om det inträffar omständigheter påkalla omförhandling av detta avtal om det 
som väsentligt förändrar förutsättningarna för inträffar omständigheter som väsentligt 
detta avtal. förändrar förutsättningarna för detta avtal. 

13 § Tvister 15 § Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av Tvist rörande tolkning och tillämpning av 
detta avtal skall i första hand avgöras av detta avtal ska i första hand avgöras av 
parterna i samråd. parterna i samråd. 

14 § Avtalets giltighet 16 § Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från och med 2010-01-01 Detta avtal gällerfrån och med 2015-01 -01 
under förutsättning att fu llmäktige i Hjo, Tibro under förutsättning att fullmäktige i Hjo, 
och Karlsborgs kommuner har godkänt Tibro och Karlsborgs kommuner har 
avtalet genom beslut som vinner laga kraft. godkänt avtalet genom beslut som vinner 

Avta let gäller för en mandatperiod i sänder laga kraft. 

och kan av endera kommunen sägas upp Avtalet gäller för en mandatperiod i sänder 
senast ett kalenderår före ny mandatperiods och kan av endera kommunen sägas upp 
början. senast ett kalenderår före ny mandatperiods 

Träffas överenskommelse om annan början. 

fördelning av nämndens kostnader, anses Träffas överenskommelse om annan 
avtalet inte uppsagt utan löper vidare med fördelning av nämndens kostnader, anses 
överenskommen fördelning. Kan avtalet inte uppsagt utan löper vidare med 
överenskommelse inte träffas gäller överenskommen fördelning. Kan 
uppsägningstid och ordning enligt första och överenskommelse inte träffas gäller 
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andra stycket. uppsägningstid och ordning enligt törsta och 
andra stycket. 

15 § Övrigt 17 § Övrigt 

Avtalet har upprättat i tre (3) original, varav Avtalet har upprättat i tre (3) original, varav 
parterna tagit varsitt. parterna tagit varsitt. 

Detta avtal ersätter tidigare mellan parterna Detta avtal ersätter tid igare mellan parterna 
upprättat avtal daterad december 2006. upprättat avtal daterat oktober 2009. 

För Hjo kommun För Tibro kommun 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

För Karlsborgs kommun 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtyd ligande 



T I Kollektivtrafiknämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-02 

Plats och tid 

Beslutande 

EJ ljänstgärande ledamöter 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Tibro kommun, Bonaren kl 14.00-16.00 

Claes Jägevall, Folkpartiet Liberalerna 
Rolf Eriksson, Socialdemokraterna 
Kjell Sjölund, Centerpartiet 
Britt-Marie Sjöberg, Centerpartiet 

Frida Blomqvist, trafikplanerareisekreterare 
Catarina Davidsson, trafikplanerare 
Karolin Metso, vik. trafikplanerare 

Rolf Eriksson 

Paragrafer 

ANSLAG/BEVIS 

§§ 23-32 

Protokollet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ 

Sammanträdesdatum 

Anslagsdatum 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

1 Utdrags best yrkande 

Kollektivtrafiknämnden HjolTibro/Karlsborg 

2014-09-02 

10/11 -0"1- 10 Anslag tas ner 20 1'/ - 10 - 02 

Kommunledningskontoret. Tibro kommun 

~ ,Q~\ 
Frida Blomqvist 

TIBRm 
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T I Kollektivtrafiknämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-02 

KTN § 28 

Beslut 

Dnr 2014-20.003 

Revidering av samverkansavtal samt 
reglemente för gemensam 
kollektivtrafiknämnd 

Föreslagen revidering av samverkansavtal samt nämndens reglemente godkänns efter 
det alt rubriken till 1 § i förslaget till samverkansavtal ändrats till "Uppdrag". 

Respektive kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen revidering alt gälla from 

2015-03-01. 

Ärendet 

Sedan januari 2012 är Västra Götalandsregionen regional kollektivtrafikmyndighet samt 
ensam ägare av Västtrafik AB. Med anledning av delta har Kollektivtrafiknämndens 
uppdrag till viss del ändrats, varför skrivningen i samverkansavtal och reglemente behöver 
ändras till nuvarande förhållanden. I samband med delta har Kollektivtrafikkontoret i övrigt 
sett över innehållet och föreslår några ändringar. Bland annat elt förtydligande av 
nämndes uppdrag vad gäller kommunernas verksamhetsresor (exempelvis skolskjuts och 
resor inom socialtjänstens verksamhet) samt förslag till förenklad hantering gällande vissa 
verksamhetsresor. 

Ärendets beredning 

Tjänsteskrivelse, Kollektivtrafikkontoret. 2014-08-20. 
Rapport, Revidering av avtal om samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd, 
Kollektivtrafikkontoret, 2014-08-15. 
Rapport, Revidering av reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd, 
Kollektivtrafikkontoret, 2014-08-15. 

Delges 

Kommunfullmäktige, Hjo kommun 
Kommunfullmäktige, Tibro kommun 
Kommunfullmäktige, Karlsborgs kommun 

signatur Utdragsbestyrkande 


