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AVTAL OM DELEGATION TILL KARLSTADS KOMMUN
1 Parter
Kollektivtrafikmyndigheten i Värmland (nedan kallad ”Myndigheten”) och Karlstads
kommun (nedan kallad kommunen).

2 Syfte och mål med samverkan
Syftet med denna överenskommelse är att formalisera rätten och ansvaret för
kommunen att, i enlighet med lag om kollektivtrafik 3 kap 2 §, upphandla och teckna
avtal avseende tätortstrafik inom kommunens område. Detta sker inom den allmänna
trafikplikt som fastställs av myndigheten.
Arbetet skall ske i nära samverkan med myndigheten och på ett sådant sätt att det
stödjer de övergripande regionala målen om att verka för ökat kollektivt resande och
en ökad marknadsandel i förhållande till bilen.
Delegationen förutsätter att kommunen svarar för finansieringen av tätortstrafiken på
samma villkor som idag.

3 Geografisk omfattning
Tätortstrafiken omfattar i nuläget Karlstads och Skåre tätorter. I samband med den
stadsutveckling som pågår är det sannolikt att tätortstrafiken bör utökas till
ytterligare områden. Detta kan ske i samråd med myndigheten under förutsättning att
det begränsas till det område som fastställs i lagstiftningen.

4 Kommunens ansvar och rättigheter
Kommunen ska:
 ta fram underlag inför myndighetens fastställande av allmän trafikplikt och
trafikförsörjningsprogram,
 inom ramen för detta besluta om linjesträckningar, trafikfrekvens, bränsleval
och liknande samt om priser och produkter inom den angivna trafiken,
 svara för planering, utveckling, upphandling, marknadsföring, drift och
uppföljning av den i punkt 2 och 3 angivna trafiken,
 ansvara för upphandlingen inom den angivna trafiken,
 samråda med myndigheten kring ovanstående frågor inför sina beslut,
 samverka med myndigheten i för resenärerna viktiga frågor såsom
trafikupplysning, biljettsamarbeten, betalsystem och bytespunkter,
 verka för en samhällsplanering – stadsutveckling, exploatering,
bostadsbyggande, parkeringspolicy etc. – som gynnar kollektivtrafikens
utveckling.
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5 Organisation för samråd
Samråd och uppföljning av verksamheten och avtalet skall ske i enlighet med det
generella samverkansavtalet kring tätortstrafik som samtliga kommuner med
tätortstrafik tecknat med myndigheten.

6 Överenskommelsens giltighet
Överenskommelsen gäller tillsvidare och kan sägas upp med ett års uppsägningstid.
Delegationen kan dock inte dras in utan att parterna är överens om detta.

7 Parternas underskrift

Karlstad _____________ 2012

Karlstad _______________ 2012

Karlstads kommun

REGION VÄRMLAND
Kollektivtrafikmyndigheten i Värmland

----------------------------------------

----------------------------------------Tomas Riste
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