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Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län

INLEDNING

Landstinget i Västmanland tar från och med 1 januari 2017 över det regionala ut-
vecklingsansvaret från länsstyrelsen och bildar det som i dagligt tal kallas regionkom-
mun. Även landstinget omfattas därmed av lagen (2010:630)om regionalt utveckl-
ingsansvar och kommer att ansvara för upprättande och fastställande av länsplaner
för regional transportinfrastruktur.

överläggning har skett mellan landstingsstyrelsens ordförande och länets kommun-
styrelse ordförande,

Beredning

Reviderad Bilaga KS 2016/ 222 / 1, avseende avtal kollektivtrafik i Västmanlands län

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C]yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
u förlänga befintligt avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län med sex månader,
med möjlighet till förlängning med ytterligare tid om samtliga parter så medger.
Framtagande av nytt avtal ska ske inom den strategiska regionala beredningen där re-
presentanter från alla kommuner och regioner ingår. Den gemensamma strävan ska
vara att uppnå en överenskommelse senast den 30 juni 2017, samt

ag uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C),att underteckna
överenskommelsen mellan landstinget Västmanland och länets kommuner

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

g förlänga befintligt avtal om kollektivtrañki Västmanlands län med sex månader,
med möjlighet till förlängning med ytterligare tid om samtliga parter så medger.
Framtagande av nytt avtal ska ske inom den strategiska regionala beredningen där re-
presentanter från alla kommuner och regioner ingår. Den gemensamma strävan ska
vara att uppnå en överenskommelse senast den 30 juni 2017, samt

ü uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson [(3),att underteckna
överenskommelsen mellan landstinget Västmanland och länets kommuner
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Bakgrund
Riksdagen biföll den 19 oktober propositionen 2015/16:176 Ändrat regionalt
utvecklingsansvari vissalän. Därmedbeslutadesatt LandstingetVästmanlandfrån
och med den 1januari 2017tar över det regionalautvecklingsansvaretfrån
länsstyrelsenoch bildar det som i dagligt tal kallasregionkommun. Även landstinget
omfattas därmedav lagen(2010:630)om regionaltutvecklingsansvaroch kommer
att ansvaraför insatserför att skapaen hållbar regionaltillväxt och utvecklingsamt
för upprättande och fastställandeav Iänsplanerför regionaltransportinfrastruktur.

Tolkning av avtal
Ändringen har aktualiserat en tolkning av parternaavseendepunkten 6.1ovan
nämnt avtal. Parterna i avtalet är å ena sidan landstinget och å andra sidan samtliga

kommuner i Västmanlandslän.

Denna punkt lyder enligt följande;

6.] Avtal gäller fån ochmeddenIjanuari 2012och därefter tillsvidare med18
månadersuppsägningstid.Omregionkommunbildasgäller inte ovannämnda
uppsägningstidutanAvtalet upphördå utanjñregâendeuppsägningdendag då
regionkommunenbildats.

Parterna är ense om föliande.

Samtligaparter är enseom att befintligt Avtal om Kollektivtrafik i Västmanlandslän
förlängs med sex månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare tid om

samtliga parter så medger. Vidare är parterna överens om att framtagande av nytt

avtal skaskeinom den strategiskaregionalaberedningendär representanterfrån alla
kommuner och region ingr. Parterna är samstämmiga om att den gemensamma

strävanskavara att uppnå en Överenskommelsesenastden 30juni 2017.

Samtligaparter är enseom vad som angesunder rubriken Parternaär enseom
föl'ande vilket härmed bekräftas genom företrädarens för respektive part underskrift
nedan.

Bilaga:Aktuellt avtal daterat 19 december2011
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Arbogaden

FörArboga kommun

Hallstahammar den

.............................................................. ..

För Hallstahammars kommun

Köping den

För Köpings kommun

Norberg den

För Norbergs kommun

Skinnskatteberg den

För Skinnskattebergs kommun

Västerås den

För Västerås kommun
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Datum

2016-11-29

Fagersta den

För Fagersta kommun

Kungsör den

FörKungsörskommun

Västerås den

För Landstinget Västmanland

Saladen

För Sala kommun

Surahammar den

För Surahammars kommun


