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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kristina Eriksson 

YTTRANDE 

Kompletteringstrafik i Västmanland 
Sala kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på Nulägesrapport samt 
förslag på ändringar i reglementet för kompletteringstrafik Västmanland. 

Bakgrunden är behov av att förtydliga och förenkla reglerna för 
kompletteringstrafiken, samt att efter sammanslagningen av Samtrafik med 
Kollektivtrafikförvaltningen se över hur förvaltningen administrerar och utför 
kompletteringstrafiken. 

Kompletteringstrafiken är en viktig trafikform för personer på landsbygden och då 
framförallt för äldre, som bor där inte linjetrafiken finns tillgänglig. Handläggarna 
för särskild kollektivtrafik i Sala kommun marknadsför kompletteringstrafiken 
aktivt som ett alternativ till transport, då personer inte är berättigade till färdtjänst 
och bor långt från hållplatser för linjetrafik. 

Detta märks i statistiken då Sala kommuns antal resor och totala kostnader för 
kompletteringstrafik är höga i jämförelse med andra kommuner inom länet, men 
snittkostnad per resa avviker inte för övriga kommuner. 

Förslag på förändring av avstånd från 1200 meter t ill 2000 meter. 
Att hänvisa de personer som inte klarar denna avståndsökning till att söka 
färdtjänst är helt felaktigt. Färd tjänstlagen ställer mycket högre krav på 
funktionsnedsättning med väsentliga svårigheter att förflytta sig för att vara 
berättigad till färdtjänst. Sala kommuns åsikt är att avståndet inte ska höjas, 
utan 1200 meter ska bevaras, för att så många invånare som möjligt ska 
erbjudas ett rimligt alternativ till kollektivtrafik inom hela kommunen. 

Ska avståndet ökas till 2000 meter för att vara berättigad till 
kompletteringstrafik, är det enbart med motiveringen att avståndet 1200 
meter bedöms för generöst och kostsamt, vilket Sala kommun inte tycker att 
det är. Kompletteringstrafiken ses som en möjlighet för kommunens 
invånare att ha tillgång till en någorlunda likvärdig service av kollektivtrafik 
inom hela kommunens yta. 
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Kollektivtrafikmyndigheten 2015-11-24 

Missiv till rapport "Kompletteringstrajik i Västmanland - Nuläges rapport samt förslag 
på ändringar i reglementet" 

Postadress 

BAKGRUND 

Denna rapport är framtagen för att utgöra ett underlag för diskussion kring hur kompletteringstrafiken 
ska regleras och utföras. Kompletteringstrafiken finns i alla länets kommuner och det behövs en 
gemensam överenskommelse kring vilken servicenivå denna trafik ska erbjuda. 

För det första, följande sammanslagningen av Kollektivtrafikförvaltningen och Västmanlands 
Samtrafikförbund, finns ett behov av att se över de interna rutinerna för hur förvaltningen administrerar 
och utför kompletteringstrafiken. Dessa rutiner är bundna till reglementet och dess innehåll. 

För det andra föreligger det ett behov av att förtydliga och förenkla reglerna för kompletteringstrafiken. 
Nuvarande reglemente upplevs av kunderna som krångligt och svårtolkat. Ett nytt förslag på 
reglemente finns med i denna rapport. 

Kompletteringstrafikens reglemente har inte efter nya kollektivtrafiklagens införande 2012 varit uppe i 
den nya politiska församling som bildades, Kollektivtrafiknämnden. Målet med rapporten är att fungera 
som underlag för diskussion och förankring genom Kollektivtrafikmyndighetens beredning, där samtliga 
av länets kommuner är representerade. Denna remiss är del i detta förankringsarbete. Efter att ärendet 
hanterats inom beredningen ämnas reglementet, med eventuella ändringar, beslutas i nämnden. 

Har ni frågor rörande rapporten eller förslaget på nytt reglemente, återkom gärna (kontaktuppgifter 
nedan till ansvarig tjänsteman på förvaltningen). Om ni önskar, kommer förva ltningen ut och 
presenterar materialet i er kommun. 

SYNPUNKTER PÅ RAPPORTEN OCH FÖRSLAGET TILL NYTT REGLEMENTE 

Remisstiden pågår fram till den 18 mars 2016. Eventuella synpunkter lämnas skriftligen via e-post till 
kollektivtrafikmyndiqheten@ltv.se eller som brev till Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, 
721 30 Västerås. 

Med vänlig hälsning 

Jakob Klasander 
Trafikplanerare 

Kollektivtrafikförvaltningen 
Retortgatan 7 

721 30 Västerås 
Tel: 021-17 69 51 

Fax: 021-470 18 95 
jakob.klasander@ltv.se 
www.ltv.se I www.vl.se 

Org. Nr E-post 
Landstinget Västmanland 
Kollektivtrafikförvaltningen 
Ängsgärdsgatan 12 

Besöksadress 
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 Västerås 

Telefon 
021-17 30 00 232100-0172 kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se 

Vat. Nr Hemsida 
SE232100017201 www.ltv.se / www.vl.se 

721 30 VÄSTERÅS 
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Kollektivtrafikmyndigheten 

Sänd lista 

Arboga kommun 
Fagersta kommun 
Hallstahammars kommun 
Kungsörs kommun 
Köpings kommun 
Norbergs kommun 
Västerås kommun 
Sala kommun 
Skinnskattebergs kommun 
Surahammars kommun 

Postadress 
Landstinget Västmanland 
Koltektivtrafikförvaltningen 
Ängsgärdsgatan 12 
72130 VÄSTERÅS 

Besöksadress 
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 Västerås 

Teleron 
021-17 30 00 

2015-11-24 

Org. Nr E-post 
232100-0172 koltektivtrafikmyndigheten@ltv.se 
Vat. Nr Hemsida 
SE232100017201 www.ltv.se J www.vl.se 
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Inledning 

Bakgrund 
Kompletteringstrafiken är, som ordet antyder, ett komplement till den allmänna linjetrafiken. Ett 

alternativ för de som bor minst 1 200 meter ifrån en hållplats. Den som ansökt och blivit beviljad får 

genomföra max fyra resor per vecka till närmsta ort med ett basutbud av service. Trafiken beställs via 

förvaltningens beställningscentral och betalas kontant i de fordon som utför resorna. Egenavgiften 

kunderna betalar är baserat på allmänna linjetrafikens zon- och prissättningssystem. 

Förvaltningens uppdrag är att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik. 

Kompletteringstrafiken finns därför med i länets Trafikförsörjningsprogram som del i målet att kunna 

erbjuda samtliga av länets invånare ett kollektivt resealternativ. Trafiken är även en del av 

Landstinget Västmanlands generella mål kring en livskraftig, tillgänglig och miljövänlig region. 

Trafiken finansieras av va rje kommun men ko llektivtrafikmyndighetens nämnd beslutar reg lementet. 

Syfte 
Detta PM är framtaget för att utgöra ett underlag för diskussion kring hur kompletteringst rafi ken ska 

regleras och utföras. Kompletteringstrafiken finns i alla länets kommuner och det behövs en 

gemensam överenskommelse kring vilken servicenivå denna trafik ska erbjuda. 

Dessutom, följande sammanslagningen av Kollektivtrafikförvaltningen och Väst manlands 

Samtrafikförbund, finns ett behov av att se över de interna rutinerna för hur fö rvaltningen 

administrerar och utför kompletteringstrafiken. Dessa rutiner är bundna t ill reglementet och dess 

innehåll. 

Ett nytt förslag på reglemente finns med i denna rapport. Nuva rande reglemente upplevs av 

kunderna som krångligt och svårtolkat. Det föreligger därmed ett behov av att förtyd liga och förenkla 

reglerna. 

Ingen tidigare genomlysn ing av kompletteringstrafiken är gjord. Denna ra pport kan därmed ses som 

ett första steg för eventuella kommunala fördjupningar. 

Mål 
Kollektivtrafikens reglemente har efter nya kollektivtrafiklagens införa nde 2012 inte varit uppe i den 

nya politiska församling som bildades, Kollektivtrafiknämnden. Målet med denna rapport är att 

fungera som underlag för Kollektivtrafikmyndighetens beredning, där samtliga av länets kommuner 

är representerade. Sedan ämnas reglementet, med eventuella ändringar, beslutas i nämnden. 

Som en del av nulägesanalysen och beslutet kring reglementet kommer även förva lt ningen att se 

över handläggningsprocessen, tekniska planeringen av trafiken samt tillståndsregistret, oaktat 

eventuella ändringa r i reglementet. 

Sida 3 av 17 



2015-11-02 

Nuläge - åren 2012-2014 

Denna del behandlar nuläget för kompletteringstrafiken i Västmanland: antalet beviljade tillstånd, 

antalet resor samt olika mått på kostnaderna för åren 2012-2014. Den framtagna statistiken bygger 

framförallt på helår 2014 och på den trafik som gällde vid årsskiftet 2014/2015. Resestatistiken är 

hämtad från beställningscentralens reseplaneringssystem, medan t illståndsregistret är ett separat 

register kopplat till detta reseplaneringssystem. 

Genom den årliga trafikrambudgeten blir varje kommun fakturerad en trafi knettokostnad. Den 

består av Trafikkostnaden Egenavgiften (som kunden betalar) + kostnaden för 

bestäflningscentralen. Trafikkostnaden baseras på de trafikeringsavtal som före detta Västmanlands 

Samtrafikförbund upphandlade. Kostnaden för beställningscentralen reglerades mellan Samtrafik och 

Kollektivtrafikförvaltningen och uppgick 2014 till 25 kronor per beställning. Eventuella ändringar i 

reglementet för kompletteringstrafiken ger således effekter på kommunernas kostnader. 

Egenavgiften regleras enligt taxeprinciperna i allmänna kollektivtrafiken. Beroende på var kunden bor 

och vart denne ska resa räknas priset fram för resan. Är ungdom eller sen ior sätts priset på resan 

enligt gällande rabattsats. Egenavgifterna kan således variera från 80 kronor/resa till 12 kronor/resa. 

Västmanlands län sammanfattat 
Antalet beviljade kompletteringstrafiktillstånd i Västmanland för 2014 uppgick ti ll 408 stycken. Flest 

tillstånd har Västerås med 123 stycken, följt av Köping (89) och Sa la (74). Norberg, Kungsör och 

Surahammar har 10 tillstånd eller färre. Antal tillstånd för tidigare år finns tyvärr inte tillgängligt då 

registret inte innehåller historisk data. 
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Kompletteringstrafiktillstånd per kommun 2014 

123 

89 

Endast 157 tillstånd av 408 utnyttjades under 2014, 251 personer/tillstånd genomförde inte någon 

resa. De trettio mest utnyttjade tillstånden (cirka 7 %) stod för över 50 % av länets samtliga resor. 

I diagrammet nedan visas den långa svans som bildas längs den vågräta axeln, bestående av beviljade 

tillstånd (personer) under 2014. Varje blå stapel, den lodräta axeln, visar antal genomförda resor för 

varje enskilt tillstånd. Diagrammet tydliggör det relativt lilla antalet personer som utgör en stor andel 

av antalet resor, och därmed också av kompletteringstrafikens kostnader. Detta betyder att enskilda 

beviljanden av tillstånd i slutändan kan ge stor påverkan på såvä l resandet som kostnaderna. 
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Kompletteringsresor fördelat per tillstå nd 
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Anta let resor per år har ökat, frå n cirka 4 500 stycken 2012, t ill cirka 4 700 stycken 2013 och under 

2014 gj ordes drygt 5 000 resor. Resandeökning var mellan 2012-2013 cirka 4 %, 2013-2014 ci rka 6 % 

och mellan 2012-2014 uppgick den till cirka 11%. Va riationen mellan kommu nerna och mellan åren 

är dock stor. Mer deta ljerade siffror fö r varj e enskild kommun fin ns presenterat i Bi laga I. 
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Snit t kostnaden för resan (Trafikkostnaden - Egenavgiften) har ökat de senast e tre åren. Från 237 

kronor 2012, 254 kronor 2013 (upp 7 %) t ill 268 kronor 2014 (upp 5 %, eller 13 % jämfört med 2012). 
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Trafikkostnad per resa 
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Förändringen kan inte förklaras enkelt, kostnaden är tvådelad med separerade poster och komplett 

data för att analysera utvecklingen saknas. Trafikkostn aden kan öka genom att de som får tillstånd 

genererar trafikmässigt dyrare resor (längre restid), eller sjunka genom fler samkörningar. Kostnaden 

påverkas även av förändringar i egenavgiftens storlek. Förändringarna i den allmänna linjetrafikens 

zonsystem 2013, som ett exempel, påverkade uträkningen för kompletteringstrafikens kostnader. 

Snittintäkt för egenavgiften 2012 var 30 kronor, 2013 var den 23 kronor och 2014 va r den 21 kronor. 

Denna minskande intäkt kan delvis förklaras med de ovan nämnda förändringarna. Det har dessutom 

funnits problem med att räkna ut korrekt betalning av egenavgiften eftersom resorna är kommunala, 

men inte zonsystemet, samt att enhetlighet saknas i länets taxor. 

Den totala nettokostnaden för trafiken har ökat, antalet resor blivit fle r och kostnaden per resa har 

ökat. 2012 uppgick totala kostnaden i länet till cirka 1.1 miljoner kronor, 2013 till cirka 1.2 miljoner 

kronor och för 2014 uppgick kostnaden till dryga 1.3 miljoner kronor. Ökningen t ot alt i länet 2012-

2013 var därmed 11%, 2013-2014 var den 13 % och mellan 2012-2014 var den 26%. 
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Indexuppräkningen i avta len för trafiken har varit 1.5 % respektive 1.2 % för 2013 och 2014. 

Indexuppräkningen kan därför inte enskilt förklara kostnadsökningarna, utan är en del av flera olika 

faktorer. Kostnad per resa är som nämnt relat erat till var de resande bor, va rt och när de ska åka, vad 

den enskilda resan får för tilldelad kostnad samt föränd ringar inom allmänna kollektivtrafiken så som 

en nedläggning eller uppstart av en ny linj e (fler eller färre blir beviljade tillst ånd). 
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I dagsläget kan inte varje kommun detaljstuderas men det går ändå att konstatera att totalkostnaden 

för varierar mellan kommunerna och mellan åren. Kostnaderna i Arboga och Västerås har ökat 

kraftigt, medan flera kommuner - så som Kungsör och Surahammar - knappt har några kostnader 

alls. Det måste tilläggas att små absoluta tal (låga trafikkostnader/ få resor) ger stora procentuella 

förändringar. Det räcker då med att någon får tillstånd och börjar resa så kan det märkas direkt i 

statistiken. Detta gäller både för varje kommun i sig och för länet i sin helhet. 
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Som vi sett i diagrammen ovan har, för att exemplifiera resonemanget, Surahammar knappt några 

resor och därmed knappt några kostnader för kompletteringstrafiken. Diagrammet nedan visar dock 

hur Surahammar år 2012 istället hade en hög snittkostnad, dryga 1600 kronor per resa. Siffran är 

uträknad genom att dela de avrundade siffrorna i trafikram budget (de är alltså inte helt och hållet de 

exakta faktiska trafikkostnaderna) med antal resor i kommunen. Detta kan göra att kostnaden visas 

som något överdriven, men i relation till övriga kommuner är den fortfarande hög i Surahammar. 

Snittkostnad per resa per kommun 
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Ovanstående fenomen uppkommer alltså av att det i Su rahammar gjordes extremt få men dyra 

resor. Resans längd och när den utförs påverkar priset och upphandlade fordon ersätts uti från 

offererade priser, olika utifrån fordonstyp och bolag, framräknat i planeringsprogrammet . En 

reserelation kan därför kosta olika beroende på vem som tilldelats att utföra uppdraget. 
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Diagrammen nedan visar detta ur ett annat perspektiv, att en enskild resa kan vara väldigt dyr och 

motsvara många billiga resor {likt som för tillstånden, sidan 5). Varje enskild blå punkt är en resa, 

placerad efter dess kostnad. För 2012 finns en resa som kostade nästan 1 200 kronor, vi lken va r den 

dyraste det året. För 2014 har en resa i Sala på 3 000 kronor tagits bort ur diagrammet för att göra de 

tre årens diagram jämförbara. Detta slumpartade fenomen gör att en kommun kan få en så hög 

kostnad per resa. Hade fler resor skett i kommunen hade kostnaden per resa sjunkit och närmat sig 

snittet. 2012 var snittkostnaden 197 kronor, 2013 209 kronor och 2014 224 kronor. Dessa siffor kan 

inte direkt ställas mot tidigare nämnda medelkostanden då de har räknats fram genom olika 

modeller. 

Fördelningskurva - kostnad per resa 2012 
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Fördelningskurva - kostnad per resa 2013 
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Fördelningskurva - kostnad per resa 2014 
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Kompletteringstrafikens reglemente 

Nedan följer först dagens reglemente för kom pletteringstrafiken. Detta reviderades senast 2010 

inom Västmanlands Lokaltrafik AB. Sedan dess, och bildandet 1/12012 av en ny kollektivtrafiknämnd 

med Landstinget Västmanland som kollektivtrafikmyndighet, har reglementet inte setts över. 

Efter det gällande reglementet presenteras ett förslag till nytt reglemente. Förslaget har tagits fram 

genom samarbete mellan det som innan årsskiftet 2014/2015 var två organisationer: 

Kollektivtrafikförvaltningen (beställare) och Samtrafik (utförare). Ledorden har varit förtydliga och 

förenkla. 

I ett eget kapitel följer sedan en sammanfattning av förslagen till ändring i reglementet, dock ej 

ändringar av mer redaktionell karaktär. 

Kompletteringstrafik - Dagens regler 
Om du bor så att närmaste busshållplats ligger längre bort än 1 200 meter så kan du ha rätt till 

kompletteringstrafik. Kompletteringstrafik beställs på 020-31 20 30. 

Du har rätt till kompletteringstrafik om din närmaste hållplats ligger mer än 1200 meter från ditt hem 

och hållplatsen har en buss som går tur och retur minst en gång per dag, mellan klockan 8.00 och 

18.00 på vardagar med en uppehållstid på minst 60 minuter innan returresan kan påbörjas. Om du 

uppfyller kriterierna ovan får du boka Kompletteringstrafik och åka helgfri måndag - fredag mellan 

klockan 9.00 och 14.30. Du får göra två tur- och returresor per vecka med kompletteringstrafiken. Det 

går alltså inte att beställa fyra separata enkelresor. När du gör din beställning ska du även boka 

returresan. 

Där den ordinarie linje trafiken körs endast på vissa veckodagar, kan man åka kompletteringstrafik 

bara de dagar då linjetrafiken inte går. Man får åka en (1) tur- och returresa per vecka med 

kompletteringstrafiken. Trafiken körs helgfri måndag - fredag mellan klockan 09.00 - 14.30. Resan ska 

beställas minst 4 timmar innan avfärd. 

Då vi vill erbjuda en snabb service till våra resenärer som reser med kompletteringstrafiken ser vi 

gärna att ni registrerar er i förväg. Resan ska göras till närmsta ort inom Västmanlands län som har 

ett basutbud av handel och service, t ex bank, post och vårdcentral. Du får resa till och från den 

adress där du är skriven, alltså den adress som är registrerad hos Skatteverket. 

Bagage och resgods får du ta med utan extra kostnad om det placeras på ett säkert ställe och utom 

fara för andra passagerare. Det är alltid föraren som bestämmer, bagaget får inte riskera säkerheten 

för andra passagerare. Priset för resan är detsamma som busstaxan. Resan betalar du kontant 

eftersom fordonen inte har biljettmaskiner. 

Beställning: 

· Ring 020 -312030 

· Resan ska beställas minst 4 timmar innan avfärd 

Skriv ut och fyll i blanketten. Du kan maila den till kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se eller skicka den 

till: Kollektivtrafikförvaltningen, Att: Kompletteringstrafik, Ängsgärdsgatan 12, 721 30 Väste rås. 
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Kompletteringstrafik i Västmanlands län - Nytt förslag 

Kompletteringstrafiken är ett kommunalt finansierat kollektivt resealternativ för dig som bor utanför 

upptagningsområdet för den ordinarie linjetrafiken. Syftet med denna trafik är att kunna erbjuda 

samtliga invånare i Västmanland en god tillgänglighet till samhällsservice oavsett var man bor. 

För att ha rätt att resa med Kompletteringstrafiken måste du ha minst 2 000 meter från din 

folkbokförda hemadress till närmsta linjetrafikhål/plats. 

Innan du kan börja resa med Kompletteringstrafiken måste du först ansöka om detta. Du ansöker om 

tillstånd genom att digitalt fylla i den interaktiva blanketten som finns på VL:s hemsida. Denna mejlas 

till kollektivtrafikmyndiqheten@ltv.se. Ifall du inte kan mejla in blanketten kan den istället postas till: 

Kollektivtrafikförvaltningen, Att: Kompletteringstrafik, Ängsgärdsgatan 12, 721 30 Västerås. 

Handläggningstiden för ditt ärende hos oss ska inte överstiga två arbetsveckor. Om du flyttar måste 

detta snarast möjligt meddelas till Kollektivtrafikmyndigheten. 

När du fått tillstånd att resa med Kompletteringstrafiken gäller följande resevillkor: 

• Resor kan göras helgfri måndag-fredag mellan klockan 09.00-14.00. Första resan får 

påbörjas tidigast klockan 09.00 och sista resan ska vara avslutad till klockan 14.00. 

• Resor sker från din folkbokföringsadress till din kommunhuvudort. I de fall du har närmre 

till annan kommunhuvudort, får du i ansökan uppge till vilken du helst önskar att dina 

resor går till. 

• Du får göra fyra stycken resor per vecka, antingen som enkelresor eller som två stycken 

tur- och returresor. 

• Resor beställs minst tre timmar innan avfärd på 020-31 20 30. 

• Kostnaden är 40 kronor per resa och per resenär. Priset är samma för alla länets 

kommuner och ligger i linje med priserna för den ordinarie busstrafiken. 

• Resor kan endast betalas med kort eller genom faktura. 

• Bagage och husdjur kan kostnadsfritt m edtas, och måste anmälas vid resebeställningen. 

Önskemål kan komma att avslås. 

Har du frågor rörande Kompletteringstrafiken, vänligen kontakta oss via vi.se eller 0771 - 22 40 00. 
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Sammanfattning av förändringarna i reglementet 
Nedan följer en sammanfattning av de föreslagna förändringarna i reglementet för 

kompletteringstrafiken. Samtliga förändringar är redovisade genom att först visa dagens formulering 

och sedan det nya förslaget. Därefter följer en kort konsekvensanalys av föreslagna förändringen. 

Utöver nedanstående sammanfattning tillkommer, som nämnt ovan, en rad åtgärder som rör hur 

förvaltningen till följd av en förändring av reglementet arbetar med kompletteringstrafiken. Exempel 

på detta rör samplanering av fordon, förändringen till kontantfritt resande, fakturahantering, 

underlagsframställan, hur redovisning sker samt hur en ansökan ska gå till. 

1. Angående avståndet 
• Befintlig skrivning 

"Om du bor så att närmaste busshållplats ligger längre bort än 1 200 meter så kan du ha rätt till 

kompletteringstrafik." 

• Förslag på ny skrivning 

"För att ha rätt att resa med Kompletteringstrafiken måste du ha minst 2 000 meter från din 

folkbokförda hemadress till närmsta linjetrafikhål/plats ." 

• Konsekvenser 

Avståndet föreslås ökas från 1 200 meter till 2 000 meter. Detta för att stä lla samma minimikrav som 

ställs i majoriteten av de kommunala skolskjutsreglementena i Västmanland. Likt idag är det 

avståndet på marken som kommer att räknas, ej fågelvägen. Med det nya avståndet kommer cirka 

6 000 personer, 2 % av Västmanlands totala befolkning, bo inom upptagningsområdet för 

kompletteringstrafiken. Eventuella kompletteringstrafikkunder som är så pass funktionsnedsatta att 

de får svårt att klara av denna ökning blir istället hänvisade till att ansöka om färdtjänst. 

Baserat på 2014 års siffror berör denna förändring cirka 100 tillstånd (av cirka 400) och 750 resor (av 

cirka 5 000), vilka reser till en kostnad av drygt 130 000 kronor (av 1.3 miljoner). Störst förä ndring 

sker i Sala (40 000 kronor) följt av Västerås och Skinnskatteberg (32 000 respektive 25 000 kronor). 

Till följd av denna förändring behövs också en uppdatering av gällande register (det vi ll säga utifrån 

dagens 1200-meterskriterie), för att se över om alla tillstånd fortfarande är aktuella. 

2. Angående hierarkiskt kriterium och minimiutbud 
• Befintlig skrivning 

"Du har rätt till kompletteringstrafik om din närmaste hållplats ligger mer än 1200 meter från ditt 

hem och hållplatsen har en buss som går tur och retur minst en gång per dag, mellan klockan 8.00 

och 18.00 på vardagar med en uppehållstid på minst 60 minuter innan returresan kan påbörjas." 

• Förslag på ny skrivning 
11 För att ha rätt att resa med Kompletteringstrafiken måste du ha minst 2 000 meter från din 

folkbokförda hemadress till närmsta linjetrafikhål/plats." 

• Konsekvenser 

Sida 11 av 17 



2015-11-02 

Idag är reglementet svårt att tyda och öppnar för godtycklig bedömning. Nya förslaget skapar en 

tydlig bedömningsmodell: har du mer än 2 000 meter är du beviljad komplette ringstrafi k. Bedömning 

om eventuellt minimiutbud på hållplats är bortplockat. Har du mindre än 2 000 meter är du hänvisad 

till närmsta hållplats och dess aktuella utbud av linjetrafik. 

Är utbudet av trafik från linjehållplatsen för lågt löses det genom att förbättra utbudet till en 

acceptabel nivå. På detta sätt kopplas frågan om vad KTM anser vara ett minimiutbud som genere ll 

trafikeringsprincip till kompletteringstrafiken. Vilken nivå som sätts på trafikutbudet måste därför 

ligga i linje med vilket utbud vi anser vara tillräckligt attraktivt och funktio ne llt. En möjlig konsekvens 

av denna förändring är att trafikering, särskilt på landsbygden, måste ses över så att den allmänna 

linjetrafiken alltid erbjuder en trafikering är bättre än kompletteringstrafikens resmöj ligheter. 

3. Angående registrering 
• Befintlig skrivning 

" Då vi vill erbjuda en snabb service till våra resenärer som reser med kompletteringstrafiken ser vi 
gärna att ni registrerar er i förväg ." 

• Förslag på ny skrivning 

"Innan du kan börja resa med Kompletteringstrafiken måste du fö rst ansöka om de tta. Du ansöker 

om tillstånd genom att digitalt fylla i den interaktiva blanketten som finns på VL:s hemsida. Denna 

mejlas till kollektivtrafikmyndiqheten@ltv.se. Ifall du inte kan mejla in blanketten kan den istället 

postas till: Kollektivtrafikförvaltningen, Att: Kompletteringstrafik, Ängsgärdsgatan 12, 721 30 

Västerås. Handläggningstiden för ditt ärende hos oss ska inte överstiga två arbe tsveckor. Om du 

flyttar måste detta snarast möjligt meddelas till Kollektivtrafikmyndigheten. " 

• Konsekvenser 

Förslaget i nya reglementet innebär att registrering blir ett krav för att få resa med 

kompletteringstrafiken, detta för att öka kontrollen över resandet och kostnaderna. En beställning av 

en resa kan därmed inte heller göras förrän en ansökan är beviljad och meddelad till kunden. Denna 

förändring innebär att planering av resorna kan göras mer kostnadseffektivt. Dessutom möjliggör ett 

digitalt register över våra kunder att vi kan anpassa och förbättra vår kommunikation till denna 

målgrupp. Denna fördel gäller även för analyser och utredningsarbete. 

Tillagt är även ett förtydligande om att förvaltningens handläggningstid inte bör överskrida två 

arbetsvecko r. Som en framtida utvecklingspunkt skulle ansökansprocessen kunna bli helt digital, 

genom en vidareutveckling av KTMs ansökansporta l för skolkort/skolskjuts, www.sko lkort.nu . 

4. Angående krav på anmälning av flytt 
• Befintlig skrivning 

Idag finns ingen sådan skrivning. 

• Förslag på ny skrivning 

"För att få resa med Kompletteringstrafiken måste du först ansöka om detta. Handläggningstiden för 

ditt ärende ska inte överstiga två arbetsveckor. Om du flyttar måste detta meddelas till nedanstående 

adress snarast möjligt." 
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• Konsekvenser 

Förändringen innebär att registervården underlättas. Detta möjliggör även för bättre 

kontaktmöjligheter och mer korrekta analyser. Ifall exempelvis en ny linje startas kan detta påverka 

de som i området är beviljade kompletteringstrafik. Ett uppdaterat register ger oss bättre möjligheter 

till att göra en konsekvensanalys vid ett sådant tillfälle, och då meddela de berörda. 

5. Angående trafikens öppettider 
• Befintlig skrivning 

"Trafiken körs helgfri måndag - fredag mellan klockan 09.00 - 14.30." 

• Förslag på ny skrivning 

"Resor kan göras helgfri måndag-fredag mellan klockan 09.00-14.00. Första resan får alltså 

påbörjas tidigast klockan 09.00 och sista resan vara avslutad till klockan 14.00." 

• Konsekvenser 

Trafiken föreslås stängas 30 minuter tidigare än dagens öppettider och därmed är 

kompletteringstrafiken öppen i totalt fem timmar. Detta för att trafi ken ska kunna planeras och 

samordnas än mer effektivt. Förändringen innebär bland annat att kompletteringstrafikens 

öppettider inte krockar med de vanligaste skolskjutstiderna, vilket möjliggör förbättrade möjligheter 

till samplanering av dessa trafikuppdrag. Fem timmars öppettid anses fortfarande vara tillräckligt för 

att hinna utföra många ärenden på den ort man valt att åka till. 

Ytterligare ett förtydligande har lagts till för öppettiderna i förhållande till när första resan ska vara 

på början och när sista ska vara avslutad. 

6. Angående val av ort att resa till 
• Befintlig skrivning 

11 Resan ska göras till närmsta ort inom Västmanlands lön som har ett basutbud av handel och service, 

tex bank, post och vårdcentral. " 

• Förslag på ny skrivning 

"Resor sker från din folkbok/öringsadress till din kommunhuvudort. I de fall du har närmre till 

annan kommunhuvudort, får du i ansökan uppge till vilken du helst önskar att dina resor går 
till. IJ 

• Konsekvenser 

Förändringen innebär en tydligare och bättre service för kunderna samtidigt som det möjliggör att en 

mer kostnadseffektiv trafik kan planeras. Det är idag inte självklart att den närmsta orten med 

basutbud - och därmed dit resan sker- ligger i hemkommunen. 

7. Angående enkelresor 
• Befintlig skrivning 
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"Du får göra två tur- och returresor per vecka med kompletteringstrafiken. Det går alltså inte att 
beställa fyra separata enkelresor. När du gör din beställning ska du även boka returresan." 

• Förslag på ny skrivning 

"Du får göra fyra stycken resor per vecka, antingen som enkelresor eller som två stycken tur

och returresor" 

• Konsekvenser 

Denna förändring är en förbättring av resevillkoren, istället för att tvingas göra tur- och returresor 

kan nu även enkelresor beställas. Detta gör att tillgängligheten och res emöjligheterna för kunderna 

ökar och att vissa så kallade "bomresor", då en kund inte dyker upp vid beställd resa, kan undvikas. 

8. Angående beställning av resa 
• Befintlig skrivning 

"Resan ska beställas minst 4 timmar innan avfärd." 

• Förslag på ny skrivning 

"Resor beställs minst tre timmar innan avfärd på 020-31 20 30. 11 

• Konsekvenser 

Förändringen innebär en förbättring av resevillkoren då kundens framhållning minskar från 4 till 3 

timmar. Förändringen föreslås framför allt för att tidsju steringen gör att vi kan nyttja förvaltningens 

egna beställningscentral för första resebeställningen, för de som önskar åka när trafiken öppnar. 

9. Angående prissättning 
• Befintlig skrivning 

"Priset för resan är detsamma som busstaxan. Resan betalar du kontant eftersom f ordonen inte har 
biljettmaskiner." 

• Förslag på ny skrivning 

"Kostnaden är 40 kronor per resa och per resenär. Priset är samma för alla länets kommuner 

och ligger i linje med priserna för den ordinarie busstrafiken. 11 

• Konsekvenser 

Idag finns ingen enhetlighet gä llande prisnivåerna för kompletteringstrafiken i Västmanland. Den 

räknas ut beroende på vilken zon personer reser inom. Detta ställer ti ll problem med 

likst ällighetsprincipen samt för den administrativa hanteringen av resorna. 

Dessutom är kostnadstäckningsgraden för trafiken långt under den som gäller för ord inarie 

linjetrafiken. En ökning av taxan skulle innebära att ekonomin fö r kompletteringstrafi ken fö rbättras, 

vilket gör att kommunerna inom samma budget kan hantera fler beviljaden av kompletteringstrafik. 

Detta blir en möjlighet att kunna öka servicen totalt sett för kommunernas invånare. 

Taxan föreslås fortsatt vara i linje med den ordinarie linjetrafi ken. Detta gör att den också fortsatt är 

just ett komplement t ill linjetrafiken, men gör även prissättningen mer transparent och tydlig. Att 

kostnaden gä ller per person och per resa är ett förtydligande som idag saknas. 
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Intäkterna och därmed kostnadstäckningsgraden för kompletteringstrafiken skulle enligt detta 

förslag, allt annat lika, öka med 100 %, från 21 kronor per resa till 40 kronor per resa Från dagens 

dryga 100 000 kronor till 200 000 kronor i intäkter och från 9 % till 18 % i kostnadstäckning. 

10. Angående betalningsätt för resan 
• Befintlig skrivning 

11 Resan betalar du kontant eftersom fordonen inte har biljettmaskiner." 

• Förslag på ny skrivning 
11 Resor betalas endast med kort eller genom faktura." 

• Konsekvenser 

den ordinarie linjetrafiken är det kontantstopp sedan många år tillbaka. Därför föreslås 

kompletteringstrafiken också övergå till moderna betalningsmetoder. Kortbetalning är standard inom 

taxibranschen och därför lämpligt att införa. Planeringssystemet som förvaltningen använder sig av 

kan - genom att kunderna registrerar sig - ta fram underlag för fakturabetalning. Om detta börjar 

utnyttjas skulle det innebära en stor förbättring av servicen för kunderna och en mycket bättre koll 

över resandet och dess kostnader för förvaltningen och kommunerna. 

Tyvärr saknas idag tekniska möjligheter att införa biljettmaskiner på de fordon som utför 

kompletteringstrafiken. Skulle detta gå att utveckla skulle en utredning kunna göras om att införa 

hela det ordinarie produktutbudet som finns för linjetrafiken. Likaså skulle det, i förlängningen, 

kunna vara möjligt att införa en variant av "kompletteringstrafikbiljett" i Vls app. 

Angående fakturabetalning behöver KTM upprätta ett sådant system för kompletteringstrafiken. 

Likaså behövs rutiner införas för hur förvaltningen skulle hantera de som inte betalar sina fakturor 

eller som beställer "bom resor", det vill säga inte dyker upp för sin beställda resa. 

11. Angående bagage och husdjur 
• Befintlig skrivning 

11 Bagage och resgods får du ta med utan extra kostnad om det placeras på ett säkert ställe och utom 

fara för andra passagerare. Det är alltid föraren som bestämmer, bagaget får inte riskera säkerheten 

för andra passagerare." 

• Förslag på ny skrivning 

"Bagage och husdjur kan kostnadsfritt medtas, och måste anmälas vid resebeställningen. 

Önskemål kan komma att avslås." 

• Konsekvenser 

Förändringen följer av förvaltningens behov av att få föranmält om kunden har bagage eller husdjur 

med. Detta för att kunna planera resan med rätt fordon, för att försöka hantera önskemålet, och för 

att kunna planera resan på det kostnadseffektivaste sättet. Önskemålet kan komma att avslås ifall 

inga passande fordon finns tillgängliga, en friskrivning för att på ett tydligt sätt meddela kunderna att 

det finns begränsningar i kompletteringstrafiken. Detta följande de resevillkor som finns för den 

ordinarie linjetrafiken. 
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Bilaga I 

Arboga 
• Antalet resor med kompletteringstrafiken i Arboga kommun var 389 stycken 2012, 315 

stycken för 2013 och 470 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Arboga kommun var 2012 95 000 kronor, 2013 var den 110 000 

kronor och för 2014 uppgick kostnaden till 163 000 kronor. 

• Arboga kommuns kostnad per resa var 2012 244 kronor, 2013 uppgick den till 349 kr och för 

2014 var den 347 kronor. 

Fagersta 
• Antalet resor med kompletteringstrafiken i Fagersta kommun var 242 stycken 2012, 262 

stycken för 2013 och 189 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Fagersta kommun var 2012 60 000 kronor, 2013 var den 55 000 

kronor och för 2014 uppgick kostnaden till 41 000 kronor. 

• Fagersta kommuns kostnad per resa var 2012 242 kronor, 2013 uppgick den till 262 kr och 

för 2014 var den 189 kronor. 

Hallstahammar 
• Antalet resor med kompletteringstrafiken i Hallstahammars kommun var 119 stycken 2012, 

86 stycken för 2013 och 181 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Hallstahammars kommun var 2012 20 000 kronor, 2013 var den 

12 000 kronor och för 2014 uppgick kostnaden till 34 000 kronor. 

• Hallstahammars kommuns kostnad per resa var 2012 168 kronor, 2013 uppgick den till 140 

kr och för 2014 var den 188 kronor. 

Kungsör 
• Antalet resor med kompletteringstrafiken i Kungsörs kommu n var 20 stycken 2012, 11 

stycken för 2013 och 15 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Kungsörs kommun var 2012 5 000 kronor, 2013 var den 6 000 kronor 

och för 2014 uppgick kostanden till 14 000 kronor. 

• Kungsörs kommuns kostnad per resa var 2012 250 kronor, 2013 uppgick den till 545 kr och 

för 2014 var den 1000 krono. 

Köping 
• Antalet resor med komplette ringstrafiken i Köpings kommun var 768 stycken 2012, 573 

stycken för 2013 och 616 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Köpings kommun var 2012 170 000 kron or, 2013 var den 145 000 

kronor och för 2014 uppgick kostanden till 147 000 kronor. 

• Köpings kommuns kostnad per resa var 2012 221 kronor, 2013 uppgick den till 253 kr och för 

2014 var den 239 kronor. 
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Norberg 
• Antalet resor med kompletteringstrafiken i Norbergs kommun var 246 stycken 2012, 136 

stycken för 2013 och 202 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Norbergs kommun var 2012 30 000 kronor, 2013 var den 22 000 

kronor och för 2014 uppgick kostanden till 39 000 kronor. 

• Norbergs kommuns kostnad per resa var 2012 142 kronor, 2013 uppgick den till 162 kr och 

för 2014 var den 193 kronor. 

Sala 
• Antalet resor med kompletteringstrafiken i Sala kommun var 1 179 stycken 2012, 1 312 

stycken för 2013 och 1 298 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Sala kommun var 2012 330 000 kronor, 2013 var den 375 000 kronor 

och för 2014 uppgick kostanden till 375 000 kronor. 

• Sala kommuns kostnad per resa var 2012 280 kronor, 2013 uppgick den till 286 kr och för 

2014 var den 289 kronor. 

Skinnskatteberg 
• Antalet resor med kompletteringstrafiken i Skinnskattebergs kommun va r 88 stycken 2012, 

265 stycken för 2013 och 226 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Skinnskattebergs kommun var 2012 20 000 kronor, 2013 var den 

76 000 kronor och för 2014 uppgick kostanden till 50 000 kronor. 

• Skinnskattebergs kommuns kostnad per resa var 2012 227 kronor, 2013 uppgick den till 287 

kr och för 2014 var den 221 kronor. 

Surahammar 
• Antalet resor med kompletteringstrafiken i Surahammars kommun va r 3 stycken 2012, 1 

stycken för 2013 och 8 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Surahammars kommun var 2012 5 000 kronor, 2013 fakturerades 

kommunen O kronor och för 2014 uppgick kostanden igen till 5 000 kronor. 

• Surahammars kommuns kostnad per resa var 2012 1667 kronor, 2013 uppgick den till O kr 

och för 2014 var den 625 kronor. 

Västerås 
• Antalet resor med kompletteringstrafiken i Västerås kommun va r 1 460 stycken 2012, 1 727 

stycken för 2013 och 1 815 stycken för 2014. 

• Den totala kostnaden i Västerås kommun var 2012 330 000 kronor, 2013 var den 390 000 

kronor och för 2014 uppgick kostanden till 475 000 kronor. 

• Västerås kommuns kostnad per resa var 2012 226 kronor, 2013 uppgick den till 226 kr och 

för 2014 var den 262 kronor. 
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