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§ 1 Avtalsparter
Detta avtal tecknas mellan RegionVästmanlandoch Salakommun. Avtalet fastställs

genom beslut i respektive fullmäktige.

§2 Verksamhet som Region Västmanland tar över från Salakommun

RegionVästmanland skafrån 1 oktober 2017 överta Salakommuns uppgifter

gällande färdtjänst och riksfärdtjänst enligt Lag(1997:736)om färdtjänst och Lag

(1997:735) om riksfärdtjänst.

§ 3 Organisation
Denövertagna verksamheten skall samordnasmed regionensorganisation för allmän

och särskild kollektivtrafik.

§ 4 Förändringar i uppdrag

Förändringar i uppdrag hanteras inom budgetprocessen,om det kan hänföras till § 2.

§ 5 Kostnadsfördelning
Huvudprincipen för fördelningen av kostnaderna är att varje kommun respektive

region ska betala för den verksamhet som de fått utfört.

Driftskostnader och administrativa kostnader m.m

Gemensamma kostnader för driften av verksamhet inom detta avtal, såsom personal,

lokaler, inventarier, administration mm ska fördelas mellan kommunerna och

regionen enligt följande.

1. Kostnader som direkt kan hänföras till en av avtalsparterna, belastar denne direkt.

2. Övriga kostnader fördelas med hjälp av fördelningsnvcklar baseradepå andelen
resor samt antal anställa som arbetar med respektiveverksamhet inom
förvaltningen.

§ 6 Redovisning av utförda tjänster och dessekonomi

Om inte annat överenskoms skall RegionVästmanland rapportera utförandet av
tjänsterna månadsvis i en månadsrapport.

§ 7 Budget och betalning av utförda uppdrag

Budget för verksamheten fastställs i samråd mellan RegionVästmanland och Sala
kommun, och följer tidplanen i regionens budgetprocess.Betalning sker till regionen i

förskott och månadsvisutifrån årsbudgeten, tillsammans med driftbidraget för övrig

särskild kollektivtrafik. Slutreglering av respektive kommuns köp av tjänster sker efter
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genomfört verksamhetsår. Kommunen har möjlighet att på egen bekostnad utse
oberoende extern revisor att granskaden årliga slutregleringen.

§ 8 Uppsägning av detta avtal
Uppsägningav detta avtal skaskeskriftligen. Uppsägningkan skeav båda
avtalsparterna. Uppsägningstidenav detta avtal är 12 månader. Vid uppsägning
under löpande upphandlat trafikavtal förbinder sig kommunen att överta
trafikavtalet.
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