
Avtal om kollektivtrafik mellan Region Västmanland och länets kommuner
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Sammanfattning

Tidigare avtal om kollektivtrafiken i länet trädde ikraft den 1 jan 2012 i samband med

den nya kollektivtrafiklagen. Avtalet hade en skrivning som innebar att vid en

eventuell regionbildning så skulle avtalet upphöra per automatik. Under våren 2017

har därför avtalet uppdaterats och till vissadelar förtydligats. Avtalets skrivningar och
slutliga innehåll har beretts och godkänts av den Strategiska regionala beredningen

vid dess möte den 2 juni 2017.

Beskrivning av ärendet

Det tidigare avtalet förhandlades fram inom ramen för VKLunder 2011 inför att
landstinget fick ansvar att bilda en regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med
den nya kollaktivtrafiklagen (Lag2010:1065 om kollektivtrafik). l samband med
regionbildningen upphörde avtalet.

Det nya förslaget innehåller en del förtydliganden jämfört med tidigare avtal. Främst
finns det tvdliggjort hur, och till viss del när, samverkan och dialogen mellan

Regionen och kommunerna ska ske. Då den tidigare kollektivtrafikberedningen lades

neri samband med regionbildningen pekas nu den strategiska regionala beredningen
ut som ansvarig för att bereda länets kollektivtrafikfrägor.

Invånarperspektiv

Avtalet skapar förutsättningar för att fortsätta utveckia kollektivtrafiken i länet.

Bättre kollektivtrafik skapar större möjligheterför länets invånare att resa till arbete,

studier och fritidsaktiviteter på ett hållbart och smidigt sätt.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser ochfinansiering

Finansieringen av kollektivtrafiken i länet fördelas på samma sätt som i tidigare avtal.

Det innebär att regionen finansierar underskottet i tågtrafiken samt i den regionala
stombusstrafiken och kommunerna finansierar övrig inomkommunal kollektivtrafik,

se bilaga till förslag till avtal.

Miljökonsekvenser

Avtalet skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i länet.
Bättre kollektivtrafik leder till att fler resenärer väljer kollektivtrafiken istället för

bilen vilket ger positiva miljökonsekvenser.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

att godkänna förslag till avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län.
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AVTAL OM KOLLEKTIVTRAFIKI VÄSTMANLANDSLÄN

1. PARTER
Detta avtal ("Avtalet") ingåsmellan RegionVästmanland ("Regionen") och samtliga

kommuner i Västmanlands län (gemensamt "Kommunerna").

1.1 Kollektivtrafiken är av stor vikt för hela länets utveckling. Regionen och

kommunerna är överens om att gemensamt ta ansvarför att utveckla och

skapa en attraktiv kollektivtrafik för hela länet. För att uppnå det krävs ett nära

samarbete och samråd mellan Regionen och kommunerna, men även med

invånare, näringsliv, andra myndigheter och övriga intressenter. Samsyn ska

eftersträvas genom löpande dialog och samråd.

2. KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
2.1 Regionenoch Kommunerna är jämlikt 2 kap 1§ lagen (2010: 1065)om

kollektivtrafik ("kollektivtrafiklagen") överens om att Regionenfrån och med

den 1 juli 2017 fortsatt skall bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i

Västmanlands län.

2.2 Ienlighetmed2 kap2 § kollektivtrafiklagenskallRegionenvararegional
kollektivtrafikmyndighet för Västmanlands län.

2.3 Kollektivtrafikmyndighetenskallhandhade uppgiftersomankommerpå
myndigheten enligt kollektivtrafiklagen. Kollektivtrafikmyndigheten har således

bl.a. ansvar för framtagande och beslut om trafikförsörjningsprogram och

allmän trafikplikt.

2.4 Kollektivtrafikmyndigheten skall ej vara genomförare av trafikuppgifterna utan

skall genom helt eller delägda bolag eller självständigaentreprenörer tillse att

erforderlig kollektivtrafik inom Västmanlands län och till angränsandelän

genomföras.

2.5 Kollektivtrafikmyndighetensbeslutandeorganär kollektivtrafiknämndensom
utgör en nämnd i Regionen. Kollektivtrafiknämndens ledamöter väljs av

fullmäktige i Regionen.

2.6 Till kollektivtrafiknämnden skall det finnas en beredning med representation

från Kommunerna och Regionen.Frän 2017-01-01 fungerar den strategiska

regionala beredningen (SRB)som beredning för kollektivtrafikfrågori länet.



3. REGIONENSOCHKOMMUNERNASROLLEROCHANSVAR
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Trafikförsörjningsprogram och förslag till beslut om allmän trafikplikt utarbetas

i nära samverkan mellan Kollektivtrafikmyndigheten och Kommunerna i

enlighet med Kollektivtrafiklagen. Fokusska läggaspå förankring och dialog

inför fastställandet av kommande trafikförsörjningsprogram och kommunerna

ska beredas möjlighet att inkomma med remissvar.

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering av all regional kollektivtrafik

i enlighet med kollektivtrafiklagen. l detta planeringsansvar ligger att i största

möjliga utsträckning samordna och anpassa den inomkommunala trafiken med

den regionala buss-och tågtrafiken.

Kommunerna ska beredasett stort inflytande över den trafik man själva

beställer och finansierar.

Pianeringsprocessen, se bilaga 1,innebär att samråd sker löpande under året.

Under mars månad kommuniceras respektive kommuns kollektivtrafik-

kostnader för kommande är baserat pä det önskade trafikutbudet.

Fastställandetav trafikrambudget för kommande år sker i månadsskiftet

mars/april av kollektivtrafiknämnden. Kommunerna bekräftar därefter

trafikrambudgeten för respektive kommun senast per den 15e april. Efter

bekräftad trafikrambudget finns för kommunerna ingen möjlighet att minska

volymen på den inomkommunala trafiken för nästkommande år. Tillköp för

kommande år är dock möjligt.

Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik (som detta begrepp

definieras i bilaga 2). Väsentliga förändringar i stomtrafikutbudet ska i god tid

kommuniceras med berörda kommuner.

Kommunerna beställer stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik,

båttrafik och övrig trafik (som dessabegrepp definieras i bilaga 2) av

Kollektivtrafikmyndigheten och ansvarar för det ekonomiska underskott som

uppkommer för beställd trafik. Parternasansvar för det ekonomiska

underskottet för viss trafik regleras närmare i bilaga 2.

KolIektivtrafikmvndigheten ansvarar för de tekniska stödsystem som behövs

för att bedriva kollektivtrafiken i länet i form av exempelvis

biljettmaskinsystem och realtidssystem, samt för de övriga kostnader som inte

går att direkt härleda till visstrafik.

Kollektivtrafikmyndigheten råder över och beslutar om taxor inom

kollektivtrafiken iVästmanlands län, med undantag av stadstrafiken och

båttrafiken som respektive kommun bestämmer.

KolIektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla aktuell statistik över trafikutbud,

resandet och kundnöjd het.



gälla med den ändringen att punkt 1i uppdragsavtalet upphörde att gälla den

31 december 2011 och att det ansvar för bolagets underskott som regleras i

punkt 2 i uppdragsavtalet istället skall fördelas på det sätt som följer av punkt

3 ovan.

Det kompletterande uppdragsavtalet avseende Citybanan som ingicks mellan i

föregående stycke nämnda parter under 2009 skall fortsätta att gälla

oförändrat.

7. GODKÄNNANDE
FörAvtalets giltighet krävsatt det godkänns av såvälfullmäktige i Regionensom fullmäktige i

envar av Kommunerna, eller i enlighet med respektive fullmäktiges tidigare beslut.

Detta avtal har upprättats elva likalydande exemplar och utväxlasmellan parterna.

Västerås den Arboga den

För Region Västmanland För Arboga kommun

Fagerstaden Hallstahammar den

För Fagerstakommun För Hallstahammarskommun

Kungsör den Köping den

För Kungsörs kommun För Köpings kommun

Norberg den Saladen

För Norbergs kommun För Salakommun



Skinnskatteberg den Surahammar den

FörSkinnskattebergs kommun FörSurahammarskommun

Västerås den

För Västerås stad


