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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-07

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 174 Dnr 2021/286-1.3.2 
 

Bolagsstruktur i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Bilda ett ägarutskott inom kommunstyrelsen fr.o.m. 2023. 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att: 

- Aktualisera bolagsordningar och ägardirektiv i helägda bolag. 
- Ta fram aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus AB samt 

aktualisera bolagsordningen. 
- Ta fram riktlinjer för styrning av hel- och majoritetsägda bolag 

utifrån ett koncernperspektiv.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att uppdra till kommunchef 
att genomföra en översyn av Lessebo kommuns bolagsstruktur. 
Utredningen mottogs av kommunstyrelsen 2021-05-11, då det 
noterades att utredningen var genomförd. Därefter har arbetet med 
frågan fortsatt, bl.a. har en revisionsbyrå utrett frågan vilket lett till 
uppdaterade beslutsförslag och en reviderad utredning. 
 
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att 
åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och 
samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala 
förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida 
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens alla 
fastigheter. Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs 
gemensamt oavsett form mot de gemensamma mål som är tagna av 
kommunfullmäktige. 
 
Enligt SKR:s rekommendationer finns två huvudsakliga modeller för 
vilket organ som utövar ägarrollen: 
 Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen, 

eventuellt genom ett ägarutskott.  
 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt 

holdingbolag/moderbolag. 
 
I en ren kommunkoncern är det enklast att utöver ägarrollen, 
utjämna vinst och förlust mellan bolagen, resultatutjämna och 
därmed reducera skattebelastningen. Sedan finns det regler som kan 
bidra till ekonomisk belastning för bolagen om bildandet av ett 
moderbolag sker när bolagen har gått med förlust tidigare år. Vilket 
flera bolag också har gjort. Därmed är det ur ekonomisk synvinkel 
bäst för bolagen och kommunen att bilda ett ägarutskott/ägarråd. 
 
Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-31 § 127 
Tjänsteskrivelse 2021-08-24 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-08-31

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 127 Dnr 2021/286-1.3.2 
 

Bolagsstruktur i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Bilda ett ägarutskott inom kommunstyrelsen fr.o.m. 2023. 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att: 

- Aktualisera bolagsordningar och ägardirektiv i helägda bolag. 
- Ta fram aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus AB samt 

aktualisera bolagsordningen. 
- Ta fram riktlinjer för styrning av hel- och majoritetsägda bolag 

utifrån ett koncernperspektiv.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att uppdra till kommunchef 
att genomföra en översyn av Lessebo kommuns bolagsstruktur. 
Utredningen mottogs av kommunstyrelsen 2021-05-11, då det 
noterades att utredningen var genomförd. Därefter har arbetet med 
frågan fortsatt, bl.a. har en revisionsbyrå utrett frågan vilket lett till 
uppdaterade beslutsförslag och en reviderad utredning. 
 
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att 
åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och 
samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala 
förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida 
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens alla 
fastigheter. Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs 
gemensamt oavsett form mot de gemensamma mål som är tagna av 
kommunfullmäktige. 
 
Enligt SKR:s rekommendationer finns två huvudsakliga modeller för 
vilket organ som utövar ägarrollen: 
 Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen, 

eventuellt genom ett ägarutskott.  
 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt 

holdingbolag/moderbolag. 
 
I en ren kommunkoncern är det enklast att utöver ägarrollen, 
utjämna vinst och förlust mellan bolagen, resultatutjämna och 
därmed reducera skattebelastningen. Sedan finns det regler som kan 
bidra till ekonomisk belastning för bolagen om bildandet av ett 
moderbolag sker när bolagen har gått med förlust tidigare år. Vilket 
flera bolag också har gjort. Därmed är det ur ekonomisk synvinkel 
bäst för bolagen och kommunen att bilda ett ägarutskott/ägarråd. 
 
Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet. 
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Sida 1 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-08-24

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bolagsstruktur i Lessebo kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till: 
 Bilda en ren kommunkoncern genom att skapa ett 

moderbolag. 
Eller 
 Bilda ett ägarutskott/råd 

o Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika ägarråd. Det 
ska inte finnas någon personunion i ägarrådet. 

o Inför nästa mandatperiod bildas ett ägarutskott. Det 
ska inte finnas någon personunion i ägarrådet. 

 
1. Aktualisera bolagsordningar och ägardirektiv i 

helägda bolag. 
2. Ta fram ett aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus 
3. Ta fram riktlinjer för styrning av hel- och 

majoritetsägda bolag utifrån ett koncernperspektiv.  
o Gällande samverkan och effektivisering ur ett 

koncernperspektiv. 
o Planerings- och uppföljningssystem 

 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att uppdra till 
kommunchef att genomföra en översyn av Lessebo kommuns 
bolagsstruktur. Utredningen mottogs av kommunstyrelsen 2021-
05-11, då det noterades att utredningen var genomförd. Därefter 
har arbetet med frågan fortsatt, bl.a. har en revisionsbyrå utrett 
frågan vilket lett till uppdaterade beslutsförslag och en reviderad 
utredning. 

Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att 
åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och 
samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala 
förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida 
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens 
alla fastigheter. Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs 
gemensamt oavsett form mot de gemensamma mål som är tagna 
av kommunfullmäktige. 
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Sida 2 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-08-24

 

I uppdraget ligger också att utreda hur arbetsmarknads- 
avdelningen byggåterbruk, miljöverkstan och tygåterbruket ska 
organiseras i förvaltningsform eller som kommunalt bolag. Det är 
ett led i att förstärka arbetet med kommunkoncernens ekonomi på 
kort och på lång sikt. Kommunens roll som ägare bör tydliggöras 
där möjlighet till samordning och utveckling i verksamheterna ska 
ingå. Uppsiktsplikten ska förstärkas i de hel- och majoritetsägda 
bolagen. Kommunen och dess bolag, kommunkoncernen ska 
tillsammans arbeta mot kommunfullmäktiges uppsatta vision och 
mål.  

Enligt SKR:s rekommendationer finns två huvudsakliga modeller 
för vilket organ som utöver ägarrollen: 
 Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen, 

eventuellt genom ett ägarutskott.  
 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt 

holdingbolag/moderbolag. 
I en ren kommunkoncern är det enklas att utöver ägarrollen, 
utjämna vinst och förlust mellan bolagen, resultatutjämna och 
därmed reducera skattebelastningen. Sedan finns det regler som 
kan bidra till ekonomisk belastning för bolagen om bildandet av ett 
moderbolag sker när bolagen har gått med förlust tidigare år. 
Vilket flera bolag också har gjort. Därmed är det ur ekonomisk 
synvinkel bäst för bolagen och kommunen att bilda ett 
ägarutskott/ägarråd. 

 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska ha ett övergripande ansvar om kommunens 
primära uppgift och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den 
lokala livskraften och en hållbar utveckling i kommunen nu och i 
framtiden 
I en omvärld med snabba förändringar krävs snabb reaktions- och 
förnyelseförmåga av kommunen. Det innebär att styrningen, 
verksamhetsutveckling, processerna och strukturerna bör ses över 
kontinuerligt. Kommunen behöver också fokusera på resultat ur 
ett helhetsperspektiv och på riskhantering.  
Kommunallagens bestämmelser medför en skärpning av den 
strategiska ledningen av kommunens verksamhet och 
ägarstyrningen samt ökar betydelsen av riskhantering och 
utvärdering. De nya bestämmelserna om ägarstyrning, verksamhet 
i kommunens bolag trädde i kraft den 1 juni 2017. 
Det är av största vikt med en effektivare och ändamålsenligare 
användning av skattemedlen, vilket ökar förtroendet för 
kommunens verksamheter.  
Därför har kommunchefen fått i uppdrag att se över hur våra hel- 
och majoritetsägda bolag ska vara organiserade i kommunen.  
 
 
 

Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningsförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-08-24
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 3 

UPPDRAGET 
 
Kommunstyrelsen ska ha ett övergripande ansvar om kommunens primära uppgift 
och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den lokala livskraften och en hållbar 
utveckling i kommunen nu och i framtiden 
I en omvärld med snabba förändringar krävs snabb reaktions- och förnyelseförmåga 
av kommunen. Det innebär att styrningen, verksamhetsutveckling, processerna och 
strukturerna bör ses över kontinuerligt. Kommunen behöver också fokusera på 
resultat ur ett helhetsperspektiv och på riskhantering. Den allt kärvare ekonomiska 
situationen sätter ytterligare press på kommunens beslutfattare både politiker och 
tjänstepersoner. 
Kommunallagens bestämmelser medför en skärpning av den strategiska ledningen av 
kommunens verksamhet och ägarstyrningen samt ökar 
betydelsen av riskhantering och utvärdering. De nya bestämmelserna om 
ägarstyrning, verksamhet i kommunens bolag trädde i kraft den 1 juni 2017. 
Det är av största vikt med en effektivare och ändamålsenligare användning av 
skattemedlen, vilket ökar förtroendet för kommunens verksamheter.  
 
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att åstadkomma förbättrad 
ägarstyrning, skapa synergi- och samordningseffekter mellan bolagen och den 
kommunala förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida 
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens alla fastigheter. 
Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs gemensamt oavsett form mot de 
gemensamma mål som är tagna av kommunfullmäktige. 

I uppdraget ligger också att utreda hur arbetsmarknadsavdelningens byggåterbruk, 
miljöverkstan och tygåterbruket ska organiseras i förvaltningsform eller som 
kommunalt bolag. Det är ett led i att förstärka arbetet med kommunkoncernens 
ekonomi på kort och på lång sikt. Kommunens roll som ägare bör tydliggöras där 
möjlighet till samordning och utveckling i verksamheterna ska ingå. Uppsiktsplikten 
ska förstärkas i de hel- och majoritetsägda bolagen. Kommunen och dess bolag, 
kommunkoncernen ska tillsammans arbeta mot kommunfullmäktiges uppsatta vision 
och mål.  

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
SLUTSATS 

Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi utgör en viktig utgångspunkt för 
koncernstyrningen. Kommunkoncernen bör i allt högre grad betraktas som en 
ekonomisk helhet, det kommunens verksamhet gör påverkar bolagen och det 
bolagen gör påverkar kommunens verksamheter och ekonomi. Framförallt gällande 
investeringar där det är av stor vikt att arbeta som en kommunkoncern. Bolagens 
budget styrs inte av kommunfullmäktiges satta mål och budgetprocessen ska 
utvecklas så att bolagen i allt högre grad involveras i kommunens budgetprocess.  

Genom ägarstyrningen ska kommunen se till att kommunkoncernens fördel som 
helhet beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.  

Ägarorganisation enligt SKR:s rekommendationer ”Principer för styrning” 
Kommunen utövar sitt inflytande över bolagen på olika sätt och bestämmer de 
grundläggande spelreglerna. Bolagsrättsligt kommer kommunens inflytande till 
uttryck genom reglerna om aktieägarrättigheter i aktiebolagslagen och 
bolagsordningen. Kommunen kan utöva sitt ägande på olika sätt. Det är viktigt att 
komma överens om vilket organ som ska utöva ägarrollen.  
Det finns två huvudsakliga modeller för vilket organ som utöver ägarrollen: 
 Ägarrollen kan utövas av kommunstyrelsen, eventuellt genom ett ägarutskott.  
 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt 

holdingbolag/moderbolag. 
 

 

Lessebo kommun är idag en ”oäkta” koncern där kommunen äger samtliga aktier i 
bolagen AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo Fjärrvärme AB samt 
äger 51% av Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB. 

 

Helägda bolag 
2020 har det identifierats vissa brister i AB Lessebohus och AB Lessebo Fastigheter 
som inte har varit kända av kommunstyrelsen. Det har bland annat framkommit stora 
nedskrivningsbehov i befintliga fastigheter men även i nyproduktionen.  Det har inte 
heller gjorts någon riskanalys i bolagen. Som strukturen är uppbyggd idag i 
ägaranvisningarna under underställningsplikt ska kommunfullmäktige ta ställning 
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innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. Beslut kan avse ärenden som rör investeringsobjekt, som inte redovisats i 
bolagets årsbudget överstigande 300 prisbasbelopp. Vilket innebär att så länge 
bolagen har tagit investeringarna i årsbudget kan varken kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen ha invändningar. 
I ägaranvisningarna som antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 under ekonomi 
och ekonomisk rapportering står det: 
Investeringar överstigande 10 miljoner kronor  
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska 
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta 
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.  

Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av 
annan anledning ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Detta innebär att kommunstyrelsen kan yttra sig men inte besluta i frågan. Om 
samma skrivning finns från moderbolag till dotterbolag kan moderbolaget besluta 
om investeringen. 

 

Majoritetsägt bolag 
Beträffande Lessebo kommuns majoritetsägda bolag saknas det aktieägaravtal 
och/eller ägardirektiv sedan 2015. För Lessebo kommuns del finns det brister i 
uppsiktsplikten gällande ägarstyrningen av bolaget. Det har också tagits beslut i 
bolaget som strider mot de beslut som är fattade i Kommunstyrelsen. I dagsläget är 
det osäkert hur styrelsen i bolaget är bemannad. Det saknas en tjänsteperson som 
bör driva och utveckla bolagets verksamhet vidare tillsammans med styrelsen. 
Bolaget står inför stora utmaningar med lokaluthyrningen i Outlet. 
 
 
Minoritetsägda bolag 
Lessebo kommun har ett antal minoritetsägda bolag såsom Wexnet, SSAM, AB 
Glasriket med flera. Oftast lägger kommuner sina delägda bolag som ett direkt 
ägande under kommunstyrelsen även om kommunen har ett moderbolag då det inte 
uppnås några direkt fördelar med att låta ett moderbolag vara ägare av ett begränsat 
antal aktier i olika bolag ur ett ekonomiskt perspektiv.   
Det finns emellertid inget som hindrar att ett moderbolag innehar aktier i ett 
minoritetsägt bolag men arbetsbelastningen kommer att vara högre än nyttan. Vi 

13



6   

kommer bland annat att behöva ta in de minoritetsägda bolagen i 
koncernredovisningen. 
 
 
Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk 
Om en viss kommunal näringsverksamhet ska bedrivas på affärsmässiga principer 
måste den verksamheten hållas isär från övrig kommunal verksamhet. Det sker 
enklast genom att verksamheten bedrivs i bolagsform.  
Då kan avkastningskrav och liknande hanteras mer naturligt. Men det är möjligt att 
bedriva vinstdrivande verksamhet även i nämndform och det sker i olika omfattning.  
Men det hör däremot till vanligheterna att kommunen bedriver olika typer av 
näringsverksamhet utan vinstsyfte i direkt kommunal regi. Det är då angeläget att 
verksamheten kan särskiljas från övriga verksamhet då det inte annars går att 
bestämma självkostnadsprincipen för den aktuella tjänsten eller motsvarande som 
tillhandahålls.  
Utifrån att Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk ska bygga på 
självkostnadsprincipen men också vara arbetsmarknadsprojekt och stärka 
integrationen behöver vi inte bolagisera dessa verksamheter. 
En utredning är i sitt slutskede kring arbetsmarknadsavdelningen och kopplingen till 
ekonomiskt bistånd, myndighetsutövning samt samverkan med Lärcenter om 
utredningen landar i en gemensam organisation kan inte denna verksamhet vara 
bolagiserad. 
 
 
Konsekvenser av att bilda ett moderbolag utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  
Luminor Revision, som är det bolag som reviderar de helägda kommunala bolagen, 
har anlitats för att belysa skatte- och redovisningsmässiga aspekter som uppstår om 
ett moderbolag bildas. Några av konsekvenserna beskrivs nedan. 
 
Då det föreligger skattemässiga underskott i flera av de berörda bolagen kommer det 
att utlösas underskottsspärrar vid ägarförändringen. Detta dels i form av belopps-
spärren som innebär att underskott kan falla bort helt, dels i form av koncernbidrags-
spärren där gamla underskott inte kan dras av mot koncernbidrag från andra bolag 
inom koncernen under en sexårsperiod. 
 
I de kommunalt helägda bolagen föreligger skattemässiga underskott med samman-
lagt ca 14,5 mkr, vilka idag kan nyttjas mot framtida vinster. Om bolagen överförs till 
ett moderbolag uppkommer en ägarförändring. Vid ägarförändringar finns regler 
som begränsar rätten till avdrag för föregående års underskott. Beloppsspärren 
rörande rätt till avdrag för föregående års underskott i ett bolag innebär att man 
jämför föregående års inrullade underskott med den köpeskilling det nya 
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moderbolaget betalar för bolaget. Bedömningen ska göras för varje bolag för sig. Det 
går inte att betala mer än marknadsvärdet för aktierna för att få behålla så höga 
underskottsavdrag som möjligt. Beloppsspärren säger att det förvärvade bolaget 
endast får föra vidare gamla underskott till den del de motsvarar 200% av 
köpeskillingen. Överskjutande del faller bort för alltid.  
 
Om exv. Lessebo kommun istället skulle skjuta till aktierna i de kommunala bolagen 
såsom aktieägartillskott till det nya moderbolaget så förvärvar moderbolaget aktierna 
vederlagsfritt och Luminor Revision beskriver att det mest troliga i ett sådant fall är 
att moderbolaget inte får tillgodoräkna någon köpeskilling alls vid tillämpning av 
beloppsspärren och därmed faller föregående års underskott i de bolag som 
förvärvas bort i sin helhet. Det innebär att framtida vinster inte kan kvittas mot 
tidigare underskott utan vinsterna måste beskattas. Det skulle medföra en ökad 
skattekostnad om ca 3 mkr.  
 
Det finns även nya regler, från 2019, som begränsar företags rätt till ränteavdrag. 
Avdragsbegränsningen tar sikte på företag med negativa räntenetton (ränteintäkter 
minus räntekostnader). Det finns en lättnadsregel som innebär att negativa ränte-
netton upp till fem miljoner kronor alltid får dras av vilket samtliga bolag i Lessebo 
kommun kan använda sig av idag. Lättnadsregeln ska dock tillämpas gemensamt 
inom en intressegemenskap vilket innebär att i de fall som en verksamhet bedrivs 
genom en koncern med flera bolag, får koncernbolagen inte dra av mer än fem 
miljoner tillsammans i negativt räntenetto.  
 
Lättnadsregeln kan inte tillämpas i en framtid när en koncern bildats eftersom de 
sammanlagda negativa räntenettona uppgår till högre belopp än fem miljoner, för 
2020 uppgick de till 9,2 mkr. Då måste man istället titta på huvudregeln som innebär 
att avdrag kan yrkas för negativt räntenetto med ett belopp som motsvarar 30% av 
EBITDA-resultatet i varje bolag. Det finns indikationer som pekar på att det kan finnas 
risk att samtliga bolag inte kan yrka fullt avdrag för räntekostnaderna i en framtid 
med moderbolag. 
 
Ur ett rent skattemässigt perspektiv så är slutsatsen att det i dagsläget inte är 
fördelaktigt att skapa en bolagskoncern i Lessebo kommun då det sannolikt kommer 
innebära ökade skattekostnader. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 

  

1. Bildande av ett ägarutskott/råd 
o Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika ägarråd. Det ska inte finnas 

någon personunion i ägarrådet. 
o Inför nästa mandatperiod bildas ett ägarutskott. Det ska inte finnas 

någon personunion i ägarrådet. 
o  

2. Aktualisera bolagsordningar och ägardirektiv i helägda bolag. 
o  

3. Ta fram ett aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus 
o  

4. Ta fram riktlinjer för styrning av hel- och majoritetsägda bolag utifrån ett 
koncernperspektiv.  

o Gällande samverkan och effektivisering ur ett koncernperspektiv. 
o Planerings- och uppföljningssystem 
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OMVÄRLDSBEVAKNING 
 

KOMMUNAL VERKSAMHET OCH KOMMUNKONCERNEN 

Kommunens och kommunkoncernens verksamhet omfattar kommunens samarbete 
mellan kommunerna och övrig verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och 
finansiering. Kommunen och dess dottersammanslutningar bildar en 
kommunkoncern. En dottersammanslutning är en sammanslutning där kommunen 
har bestämmande inflytande enligt bokföringslagen. 

 

KONCERNSTYRNING 

Fullmäktige beslutar om principerna för ägarstyrningen och om koncerndirektivet. 
Styrelsen svarar för ägarstyrningen i kommunens verksamhet.  Koncernledningen 
svarar för koncernstyrningen, dvs. ägarstyrningen, genomförs i kommunkoncernen 
och att koncernövervakningen ordnas i enlighet med fullmäktiges beslut.  

Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka kommunen som ägare eller medlem 
medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan 
sammanslutning. Åtgärderna kan gälla till exempel avtal om bolagsbildning, 
bestämmelser i bolagsordningen, andra avtal, personval, anvisningar till personer som 
företräder kommunen i olika sammanslutningar eller annat utövande av kommunens 
bestämmande inflytande. Genom ägarstyrningen ska kommunen se till att 
kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamheten i kommunens 
dottersammanslutningar. I koncerndirektivet fastställs metoderna för ägarstyrningen. 

Till skillnad från tidigare kommunallag finns det i nuvarande bestämmelser om vad 
koncerndirektivet ska innehålla. Innehållet är mer omfattande än i den tidigare 
rekommendationen. Bland annat bestämmelserna om sammansättningen av 
dottersammanslutningarnas styrelser och god förvaltnings- och ledningspraxis för 
dottersammanslutningarna är nya. Rekommendationen har genomgående preciserats 
så att den motsvarar kraven och strukturen på koncerndirektivet enligt 
kommunallagen. 

Enligt 47 § i kommunallagens allmänna bestämmelser ska koncerndirektivet innehålla 
behövliga bestämmelser åtminstone om 

1. Planeringen och styrningen av kommunkoncernens ekonomi och investeringar, 
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2. Ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen, 

3. Informationen och tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att få 
upplysningar, 

4. Skyldigheten att inhämta kommunens åsikt före beslutsfattandet, 

5. Koncernens interna tjänster, 

6. Sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens 
dottersammanslutningar, 

7. En god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens 
dottersammanslutningar. 

 

KOMMUNKONCERN 

När en kommun direkt, helt eller delvis, äger bolag uppstår inte en koncern i 
aktiebolagslagens mening, eller enligt skattelagstiftningen. De olika bolagen som 
kommunen äger är från varandra helt fristående. De är således inga dotterbolag utan 
helägda bolag. Eller i förekommande fall delägda bolag med andra.  
Varje bolag är ett eget skattesubjekt. Och om ett bolag inte ingår i en koncern så kan 
inte bolaget resultatutjämna, lämna koncernbidrag eller vidta motsvarande åtgärder 
med ett annat bolag.  
I en koncern är det möjligt att resultatutjämna mellan bolagen om koncernbidragsrätt 
föreligger. Vilket är det normala om kommunen genom ett helägt moderbolag har 
helägda dotterbolag.  
Med helägt dotterbolag avses ur skattesynpunkt att moderbolaget äger minst 90 % 
av aktierna i dotterbolaget.  
Enligt aktiebolagslagen är definitionen en annan. Där räcker det med innehav av 
aktier överstigande hälften av bolagets aktier om det också medför att ägaren har 
mer än 50 % av rösterna i bolaget. Finns det A- och B-aktier räcker det således inte 
att äga mer än hälften av aktierna. Men denna form av koncern berättigar inte till 
koncernbidrag, resultatutjämning och så vidare.  
 
Oftast lägger kommuner sina delägda bolag som ett direkt ägande under 
kommunstyrelsen även om kommunen har ett moderbolag då det inte uppnås några 
direkt fördelar med att låta ett moderbolag vara ägare av ett begränsat antal aktier i 
olika bolag ur ett ekonomiskt perspektiv.   
Det finns emellertid inget som hindrar att ett moderbolag innehar aktier i bolag som 
inte är helägda.  
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Ur skattemässig synpunkt är det således en fördel att bedriva en verksamhet i en 
koncern då vinster och förluster kan utjämnas vilket kan reducera skattebelastningen. 
Vissa regler gäller vid bildandet av koncern där möjligheten till utjämning av vinst och 
förlust kan minimeras vid detta tillfälle. När det kommer till allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag så finns emellertid enbart koncernbidragsrätt med andra 
allmännyttiga bostadsaktiebolag såtillvida att bostadsbolaget inte kan ge 
koncernbidrag till andra typer av bolag. Bostadsbolaget kan emellertid ta emot 
koncernbidrag. Detsamma är det med utdelning som oavsett hur bostadsbolaget ägs 
måste förhålla sig till värdeöverföringsbegränsningarna i lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  
Däremot framstår det som möjligt att för ett bostadsbolag ge till exempel ett 
koncernbidrag till modern om modern återbetalar 79,4 % av bidraget. Det vill säga att 
bostadsbolaget inte behöver betala bolagsskatt på summan som utgör 
koncernbidrag utan modern kan sedan använda detta på bästa sätt. Och i och med 
att återbetalning sker med 79,4 % hamnar bostadsbolaget i samma läge som om 
bostadsbolaget hade haft summan som en beskattningsbar vinst. Bolagsskatten är för 
närvarande 20,6 %.  
Utdelningen inom en koncern är i allmänhet skattebefriad då moderbolagets innehav 
av aktier i döttrarna är ett så kallar näringsbetingat aktieinnehav. Utdelning till 
kommunen är alltid skattebefriad då kommunen inte är ett skattesubjekt. En annan 
sak är att vinster kan behöva skattas fram genom att erläggande av bolagsskatt.  
Upphandlingsreglerna öppnar upp för att vissa tjänster och varor kan köpas och 
säljas mellan kommunen och bolagen. Detta förändras inte av att ett moderbolag 
istället äger bolagen. Vidare kan helägda bolag under vissa förutsättningar köpa och 
sälja varor och tjänster av varandra. Inte heller detta påverkas av att en bolagskoncern 
bildas. Om något händer i denna del så är det möjligen något enklare med sådana så 
kallade horisontella transaktioner. Upphandling är emellertid ett kapitel för sig vilket 
kräver utredning och bedömning i de enskilda fallen. 
Det finns inte några skatte- eller kommunalrättsliga hinder att bilda en koncern. 
Försäljningen av kommunens aktier kan ske till moderbolaget utan 
skattekonsekvenser eftersom kommunen inte är skattskyldig för eventuell vinst. 
Försäljning av aktierna omfattas inte av EU: s statsstödsregler när det sker till bokfört 
värde. Försäljning av aktier omfattas inte heller av LOU:s bestämmelser.  
 

ÖVERGRIPANDE MÅLSTYRNING 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt finns kvar oavsett om ett moderbolag eller 
ägarutskott bildas eller inte. Däremot kan moderbolaget eller ägarutskott utöva 
kontrollfunktioner som kommunstyrelsen annars hade behövt utföra själv. Det 
förutsätter naturligen en strukturerad återrapportering.  
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I ett moderbolag kan med fördel ledamöter i KS/KSAU sitta och styrelsemöten kan 
samordnas med KS/KSAU:s sammanträden. Dock att de måste hållas före eller efter 
varandra och inte samtidigt. Vissa jävsfrågor kan uppstå i samband med ansvarsfrihet 
eller motsvarande men i övrigt så uppstår sällan eller aldrig jäv.  
Med ett moderbolag blir det enklare att vid behov hålla extra stämma i döttrarna då 
endast moderbolaget behöver kallas. Oftast något enklare än att kalla kommunen till 
stämma.  
Moderbolag kan vara bemannat eller obemannat. Avtal kan upprättas mellan 
moderbolag och kommun, även möjligt med direktägda bolag, om att moderbolaget 
ska betala för vissa koncernsamordnade tjänster. Kan till exempel vara viss del av 
ekonomichefens lön i den mån denna person också har ett uppdrag att hantera 
ekonomin i koncernen. Kan även vara del av kommunchefens lön om kommunchefen 
är VD i moderbolaget. Det finns emellertid viss momsproblematik som måste 
hanteras för att säkerställa att momsen kan lyftas. Eller väljer man att kommunen står 
helt för kostnaderna som det är idag. 
 
Vid bildande av en koncern tydliggörs ägarens roll genom att ett moderbolag bildas. 
Moderbolaget blir ett medel för kommunen att leda och samordna verksamheten i 
bolagskoncernen mot kommunens vision och mål. Moderbolaget har till uppgift att 
företräda kommunens strategiska intressen och utöva en aktiv ägarstyrning i 
kommunens hel- och majoritetsägda bolag. Moderbolaget eller ägarutskottet ska 
utföra den löpande uppsikten över de helägda dotterbolagen åt kommunstyrelsen.  
Styrelsen i moderbolaget eller ägarutskottet blir kommunens förlängda arm och bör 
till en övervägande del utgöras av ledamöter i kommunstyrelsen förslagsvis 
kommunstyrelsens presidium eller KSAU för att säkerställa kommunens inflytande i 
bolagen. Val av ledamöter, suppleanter, ordförande och lekmannarevisorer tas fram 
av valberedningen för beslut i kommunfullmäktige.  
Övergripande styrning kan även genomföras via ett ägarutskott/råd. Ett 
ägarutskott/råd bildas och med fördel är det kommunstyrelsens arbetsutskott. Det 
bör inte finnas någon personsunion i ägarutskottet/rådet d.v.s. en ledamot i 
ägarutskottet/rådet bör inte även vara ledamot i ett kommunalt bolag.  

Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att åstadkomma förbättrad 
ägarstyrning, skapa synergi- och samordningseffekter mellan bolagen och den 
kommunala förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida 
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens alla fastigheter. 
Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs gemensamt oavsett form mot de 
gemensamma mål som är tagna av kommunfullmäktige. 
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Vid ett bildande av ägarutskott/råd kan kommunen uppnå det mesta gällande syftet 
med att utredning. Vi kan uppnå förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och 
samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala förvaltningen men det blir 
inte möjligt med resultatutjämning. Gällande resultatutjämning så är det inte aktuellt 
inom överskådlig framtid. Genom ett ägarutskott/råd kan Lessebo kommun arbeta 
utifrån ett koncernperspektiv. 

 

ÄGARPOLITIK 

Ägarpolitiken är en del av kommunstrategin, som godkänns av fullmäktige och som 
är ett viktigt redskap för ledningen av kommunen. Ägarpolitiken anger riktlinjer bland 
annat för i vilka sammanhang kommunen deltar som ägare och placerare och vad 
kommunen eftersträvar med sitt ägande. 

En väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:  
 Ägaorganisation, vad som är kommunens övergripande syfte med 

bolagssektorn och hur de ska organiseras och styras. 
o Ägarrollen kan utövas av kommunstyrelsen genom ett ägarutskott/råd. 
o Ägarrollen kan utövas genom en styrelse i ett moderbolag.  

 Bolagsordning och ägaranvisning.  
 Planerings- och uppföljningssystem. 

KOMMUNENS MÖJLIGHET ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET 

LESSEBO KOMMUN 
Lessebo kommun startade Miljöverkstan 2017 med syfte att minska arbetslösheten 
och att arbeta med integrationsfrågorna. Det beslutades att Miljöverkstan skulle 
drivas under kommunstyrelsen på Arbetsmarknadsavdelningen under ett par år. 
Därefter ska strukturen för denna verksamhet ses över utifrån att kommunen i princip 
driver näringsverksamhet. 2021 startar kommunen ett Byggåterbruk i samverkan med 
SSAM med syfte på cirkulär ekonomi, återvinning och ur ett 
arbetsmarknadsperspektiv. Även ett tygåterbruk har startats upp under 2021 med 
samma syfte som Miljöverkstan och byggåterbruket. När vi nu ser över 
koncernstrukturen är det viktigt att även besluta om hur Miljöverkstan, 
Byggåterbruket och Tygåterbruket ska vara organiserat.  
 
GENERELLT GÄLLANDE NÄRINGSVERKSAMHET 
Kommunallagen är den lag som i första hand reglerar vad en kommun får ägna sig åt 
för verksamhet. I olika speciallagstiftningar regleras vilken typ av verksamhet som en 
kommun måste ägna sig åt.  
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Av 2 kap 2 och 7 §§ kommunallagen framgår följande:  
Uppgifter som andra ska ha hand om  
2 § Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart 
staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om.  
Kommunal näringsverksamhet  
7 § Kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte 
och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna.  
 
2 § gör att kommuner får ägna sig åt sådan verksamhet som visserligen även andra 
ägnar sig åt så länge det inte finns viss utpekad organisation som är satt att förvalta 
verksamheten i fråga.  
När det gäller näringsverksamhet är kommunernas möjlighet än mer begränsade 
genom 7 §. Där behandlas sådan näringsverksamhet som kommuner fritt kan 
engagera sig i. Dessa verksamheter kännetecknas av att de går ut på att tillhandahålla 
allmännyttiga anläggningar och tjänster åt medlemmarna. Lagtexten vill förmedla 
intrycket av det som kan kallas sedvanlig kommunal affärsverksamhet. De mest 
välkända exemplen på sådan verksamhet finner man inom kommunikationsväsendet, 
energiförsörjningen och lägenhetsbestånd. Området har vuxit fram genom tradition 
och rättspraxis. Av lag följer också undantag från att verksamheter inte får bedrivas i 
vinstsyfte. Till exempel energibolag och bostadsbolag. Och inte nog med det, dessa 
ska dessutom bedrivas affärsmässigt vilket innebär att de ska generera vinst och 
tillämpa marknadsmässiga villkor. Det anses också i praxis vara möjligt för kommuner 
som äger fastigheter att hyra ut lokaler på affärsmässiga villkor.                            
Ytterligare undantag finns och nya undantag tillkommer i takt med 
samhällsutvecklingen. I lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter regleras 
ytterligare en mängd undantag från kommunallagen. Då särskilt att viss verksamhet 
ska bedrivas affärsmässigt.                                                                                                            
Även i socialtjänstlagen (2001:453) står det:                                                                
Sysselsättning för personer med funktionshinder  
1 § Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med 
funktionshinderanställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få 
lämpliga anställningar på annat sätt.  
 
KONKURRENS 
Huvudregeln är sålunda att en kommun endast får bedriva näringsverksamhet utan 
vinstsyfte för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. I den mån det även finns en 
fungerande marknad uppstår ett uppenbart problem. Kommunens tjänster ska då 
tillhandahållas till självkostnad medan ett företags motsvarande tjänster ska generera 
vinst. Kommunens närvaro på en sådan marknad riskerar uppenbarligen att snedvrida 
konkurrensen och det kan vara olagligt. Det är då ett tecken på att kommunen inte 
bör bedriva verksamheten i fråga.  
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I motsvarande mån måste en kommun, där verksamheten ska bedrivas affärsmässigt, 
säkerställa att verksamheten bedrivs enligt marknadsmässiga villkor exempelvis AB 
Lessebohus. Omotiverade subventioner och investeringsbeslut bör således inte 
förekomma. Om det däremot till exempel är fråga om att tillhandahålla bostäder och 
det inte finns någon privat aktör som bygger nya bostäder kan det i någon mån 
sägas vara affärsmässigt och i vart fall allmännyttigt för en kommun att bygga 
bostäder även om det är förenat med risk och hyra inte sätts till en nivå som borde 
vara fallet vid konkurrens.  
 
KOMMUNENS KOMPETENS, BOLAG ELLER FÖRVALTNING? 
När kommunallagen, andra lagar eller praxis reglerar att en kommun får bedriva 
näringsverksamhet så tar inte detta sikte på i vilken organisationsform verksamheten 
ska bedrivas. Där förhåller sig lagstiftaren neutral.  
Detta innebär att kommunens kompetens att bedriva näringsverksamhet alltid är 
densamma. Om det sker i nämnd, bolag, förening eller på annat sätt spelar ingen roll. 
Det är alltså inte möjligt att bedriva annan verksamhet än vad lag och praxis medger 
bara för att den bedrivs i formen av till exempel ett aktiebolag. 
 
 
 

DIALOG MED ANDRA KOMMUNER 

 
VÄXJÖ KOMMUN 
Växjö kommun arbetar med koncernstyrning både politiskt och tjänstemannamässigt. 

Växjö Kommunföretag AB, VKAB, är moderbolag till följande helägda dotterbolag; 
Videium AB, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB samt Växjö 
Fastighetsförvaltning AB. Växjö kommunföretags uppgift är att se till så att 
dotterbolagens verksamhet bedrivs effektiv, bland annat genom att arbeta med 
samordnings- och utvecklingsfrågor inom koncernen.  

”Genom den struktur som finns i koncernen har medarbetare lättare att se 
helheten och hur koncernen tillsammans kan nå och verkställa sina mål. 
Strukturen gör också att kommunen använder de totala resurserna på ett så 
effektivt sätt som möjligt, vilket är viktigt för att kunna ge bästa service till 
Växjö kommuns invånare, framtida invånare, företag och besökare. 

Växjö kommunkoncern arbetar aktivt med koncernstyrning för att säkerställa en 
effektiv leverans till dem vi är till för. Genom koncernens styrmodell som spänner 
över såväl politisk som verkställande styrning tydliggörs helheten och ansvaret att nå 
de koncerngemensamma målen. Genom att styrmodellen verkar från den högsta 
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politiska ledningen, via nämnder, styrelser och direktion ut till enskilda enheter i 
samtliga förvaltningar, bolag och förbund skapas förutsättningar för en tydlig och 
stringent styrning.  

Växjö kommunkoncern arbetar med tvådimensionell styrning av verksamheten. 
Styrningen sker å ena sidan genom den politiska styrningen av respektive förvaltning, 
bolag och förbund och å andra sidan genom styrning av gränsöverskridande 
huvudprocesser. Den politiska styrningen av huvudprocesserna sker genom Växjö 
kommuns budget. I den verkställande styrningen av huvudprocesserna skapas 
synergi- och skalfördelar genom strategisk och operativ samverkan och vi undviker 
dubbelarbete och arbete som inte skapar värde för dem vi är till för.  

Genom att aktivt arbete med såväl koncernstyrning som metod och med en 
koncerngemensam styrmodell blir planering, genomförande och uppföljning 
enhetligt och tydligt för såväl politiker som chefer och medarbetare. ” 

 
ALVESTA KOMMUN 
Alvesta kommun arbetar med koncernstyrning både politiskt och 
tjänstemannamässigt.  
Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Alvesta Kommunföretag AB. 
Moderbolaget äger de fyra verksamhetsbedrivande dotterbolagen. Ägaridén kan 
sammanfattas med: 

 Alvesta Kommunföretag skall arbeta för att uppnå ett optimalt 
resursutnyttjande 

 Plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen 

Moderbolaget Alvesta kommunföretag AB ansvarar för att styra, leda och samordna 
de helägda dotterbolagen mot vision 2027 och kommunens inriktningar genom både 
formell styrning och informell styrning.  

Alvesta kommunkoncern arbetar gemensamt med ekonomiavdelning, HR, IT, 
administration och kundtjänst för att uppnå största möjliga kostnadseffektiviseringar.  

”Den stora potentialen som finns i de koncerngemensamma resurserna i form av 
personal, kompetens och kunskap är grunden för en god kommunal service till 
Alvesta kommuns invånare. Hela kommun-koncernen är till för att skapa största 
möjliga värde för dem vi är till för och därmed också skapa största möjliga nytta med 
de resurser vi har att förfoga över. För att det ska lyckas implementeras under 2021 
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en ny styrmodell, med arbetssätt och metoder så att kommunen levererar en god och 
jämn kvalitet utifrån kommunens uppdrag”. 
  
I både budget 2020 och 2021 finns ett särskilt uppdrag att arbeta mot ökad 
samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen för att uppnå en mer 
effektiv kommunkoncern och undvika silos eller stuprör. Målet är främst att skapa en 
modern och effektiv kommunkoncern som ska säkerställa en god och kvalitativ 
service för kommuninvånare oavsett förvaltning eller bolag.  
 
 
TINGSRYDS KOMMUN 
Tingsryds kommun arbetar med koncernstyrning både politiskt och 
tjänstemannamässigt. 
Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Tingsryds kommunföretag AB. 
Moderbolaget äger Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 
Tingsrydsbostäder, Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsryds Industristiftelse. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta 
aktier i Tingsryds kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens 
verksamheter. Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå ökad effektivisering och 
ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser. 
 
Anledning till koncernbildning i Tingsryd är: 

 Tydligare ägarstyrning 
o Genom koncernbildning blir kommuns roll som ägare tydligare då 

moderbolaget blir ett forum för att samordnat hantera ägarskapet. 
Styrelsen i moderbolaget blir kommunens förlängda arm. Moderbolaget 
utgör koncernledning och svarar för att samtliga bolag drivs enligt 
kommunens mål och riktlinjer. 

 Samordning 
o En tydlig ägarstruktur skapar förutsättningar för samordning av 

gemensamma administrativa tjänster. 
 Snabbare beslutsprocess 
 Resultatutjämning 

 

 
UPPVIDINGE KOMMUN 
Uppvidinge kommun hade ett moderbolag UppMod AB där AB Uppvidingehus och 
UppCom AB ingick. Motiveringen vid bildande av koncernen var att 
koncernbidragsregler skulle bli tillämpbara för att kvitta vinster och förluster mellan 
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bolagen inom koncernen. Eftersom AB Uppvidingehus är ett allmännyttigt 
bostadsbolag finns det regler som begränsar möjlighet för värdeöverföring från 
bolaget. Sedan koncernbildningen har UppMod AB, som då hade upparbetade 
förluster, i stället varit ett vinstdrivande bolag. Bolaget uppfyller inte de av ägaren 
givna direktiven och de skäl som angavs vid bildandet av bolagskoncernen samt att 
administration av en bolagskoncern kostar en del i både tid och pengar.  
 
Därför tog kommunfullmäktige 2018 beslut om att avveckla UppMod AB. 
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ALTERNATIVA FÖRSLAG 

 
Utifrån en omvärldsbevakning hur andra kommuner organiserar sina bolag finns det 
förutom det alternativet vi har idag ytterligare fyra alternativ. 
 
 

Alternativ 1 

 
Bilda ett moderbolag som äger Lessebohus/Lessebofastigheter (bör beslutas om nytt 
namn för bolaget), Lessebo Fjärrvärme AB samt Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus 
ABtill 51%. De minoritetsägda bolagen kan ligga under moderbolaget eller som idag 
under kommunfullmäktige. AB Kyrkebyn som är ett dotterbolag till Lessebo 
Fastigheter bör fusioneras in i Lessebohus/Lessebo fastigheter. 
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Alternativ 2 
 

 
Bilda ett moderbolag som äger AB Lessebohus, AB Lessebofastigheter, Lessebo 
Fjärrvärme AB samt Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB till 51%. De 
minoritetsägda bolagen kan ligga under moderbolaget eller som idag under 
kommunfullmäktige. AB Kyrkebyn som är ett dotterbolag till Lessebo Fastigheter AB 
kommer att fusioneras in i Lessebohus/Lessebo fastigheter. 
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Alternativ 3

 
 
Bilda ett moderbolag som äger AB Lessebohus, AB Lessebofastigheter, Lessebo 
Fjärrvärme AB samt Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB till 51%. Detta förslag 
innebär att Lessebo kommun bildar ytterligare ett helägt bolag 
Arbetsmarknadsutveckling. De minoritetsägda bolagen kan ligga under 
moderbolaget eller som idag under kommunfullmäktige. AB Kyrkebyn som är ett 
dotterbolag till Lessebo Fastigheter AB kommer att fusioneras in i 
Lessebohus/Lessebo fastigheter. 
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Alternativ 4 

 
Inför nästa mandatperiod bilda ett ägarutskott direkt under kommunstyrelsen. 
Ägarutskottet består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Under 2022 bildas ett 
ägarråd som ska arbeta fram rutiner för planering- och uppföljningssystem. 
Ägarrådet bör ha cirka sex möten per år där följande frågor diskuteras tillsammans 
med bolagen: 

 Ekonomi 
o Årsredovisning 
o Prognoser 
o Budget 
o Investeringar 
o Avkastningskrav och soliditetsmått 

 Personal 
 Samverkansformer 
 Intern kontroll 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 Energi-, klimat- och miljöfrågor 
 Kommunens rutiner och riktlinjer 
 Framtida möjligheter och utmaningar 
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NULÄGET I LESSEBO KOMMUN 
 

POLITISK ORGANISATION I LESSEBO KOMMUN 
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De kommunala bolagen ligger direkt under kommunfullmäktige där 
kommunstyrelsen har uppsiktsplikten för bolagen.  Ägarstyrning sker i form av 
bolagsordning och ägaranvisning. 

 

TJÄNSTEMANNAORGANISATION I LESSEBO KOMMUN 

 
Kommunfullmäktige tog beslut 2016-10-24 om ett förvaltningsavtal där dåvarande 
tekniska förvaltningen ska utföra yttre skötsel och lokalvård får AB Lessebohus 
räkning. Vissa förändringar har gjorts sedan beslutet togs exempelvis har lokalvården 
och fastighetsförvaltning återgått till AB Lessebohus. AB Lessebohus faktureras de 
utförda uppdragen såsom grönyteskötsel månadsvis. Lessebo kommun och AB 
Lessebohus ska tydliggöra sina samverkansområden genom avtal så att båda parter 
har full kontroll på samtliga transaktioner. Det är av stor vikt att Lessebo kommun och 
bolagen har gemensamma system. När vi tydligt har reglerat avtalen mellan Lessebo 
kommun och dess helägda bolag kommer det att bli en effektivisering av 
administrationen. 

Vid behov använder Lessebohus sig av HR avdelningen, detta regleras inte 
ekonomiskt. Lessebo kommun har en timanställd som utför vissa utredningar för 
Lessebohus del exempelvis dialog kring nybyggnation och marknadsvärdering av 
fastigheter, detta regleras inte ekonomiskt. 

Lessebohus har egen organisation för ekonomi, förvaltning och reception/växel men 
ingen organisation för HR, IT, byggnation och fastighetsutveckling. Organisationen 
står inför en organisationsförändring 2021. AB Lessebohus köper idag konsulttid 
gällande ekonomikompetens. Denna kompetens finns i Lessebo kommun och skulle 
minska kostnaden i AB Lessebohus vid en samverkan. 

Lessebo kommun och de helägda bolagen är i behov av att se över den 
administrativa organisationen för en ökad samverkan. Syftet är att arbeta med 
samordnings- och utvecklingsfrågor inom kommunkoncernen. De 
verksamhetsområden som inledningsvis bör ses över i syfte att samverka är: 

 Ekonomifunktionen 
 HR-funktionen 
 Fastighetsutveckling 
 Kommunikation och marknadsföring 
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 Reception/växel 

Ett arbete har inletts med att se över hur tjänsteorganisationen ska se ut i de helägda 
bolagen i syfte att öka samverkan med kommunen. Ökad samverkan ska bidra till 
ökad kompetens, effektivisering och ökad specialiseringen inom några 
verksamhetsområden. När utredningen är klar ska organisationen tydliggöras genom 
avtal mellan kommunen och bolagen.  

Samverkan kan ske på olika sätt. I och med att moms på kostnader som är direkt 
kopplade till bostäder är avdragsgilla med 0% och kostnader som är direkt kopplade 
till lokaler som hyrs ut med moms är 100% avdragsgilla. Ett alternativ är att 
personalen är anställd av AB Lessebohus men arbetar i Lessebo kommun genom ett 
avtal. 

 

LESSEBO KOMMUNS HEL- OCH MAJORITETSÄGDA BOLAG SAMT 
ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN. 

Helägda bolag 
2020 har det identifierats vissa brister i AB Lessebohus och AB Lessebo Fastigheter 
som inte har varit kända av Kommunstyrelsen. Det har bland annat framkommit stora 
nedskrivningsbehov i befintliga fastigheter men även i nyproduktionen. Det är inte 
heller gjorts någon riskanalys i bolagen. Som strukturen är uppbyggd idag i 
ägaranvisningarna under underställningsplikt ska kommunfullmäktige ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. Beslut kan avse ärenden som rör investeringsobjekt, som inte redovisats i 
bolagets årsbudget överstigande 300 prisbasbelopp. Vilket innebär att så länge 
bolagen har tagit investeringarna i årsbudget kan varken kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen ha invändningar. 
I ägaranvisningarna som antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 under ekonomi 
och ekonomisk rapportering står det: 
Investeringar överstigande 10 miljoner kronor  
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska 
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta 
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.  

Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av 
annan anledning ska godkännas av kommunfullmäktige. 
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Detta innebär att kommunstyrelsen kan yttra sig men inte besluta i frågan. Om 
samma skrivning finns från moderbolag till dotterbolag kan moderbolaget besluta 
om investeringen. 

 

Majoritetsägt bolag 
Beträffande Lessebo kommuns majoritetsägda bolag saknas det aktieägaravtal 
och/eller ägardirektiv sedan 2015. För Lessebo kommuns del finns det brister i 
uppsiktsplikten gällande ägarstyrningen av bolaget. Det har också tagits beslut i 
bolaget som strider mot de beslut som är fattade i Kommunstyrelsen. Det saknas en 
tjänsteperson som bör driva och utveckla bolagets verksamhet vidare tillsammans 
med styrelsen. Bolaget står inför stora utmaningar med lokaluthyrningen i Outlet. 
 
 
Minoritetsägda bolag 
Lessebo kommun har ett antal minoritetsägda bolag såsom Wexnet, SSAM, AB 
Glasriket med flera. Bolagen ligger direkt under kommunfullmäktige med 
uppsiktsplikt av kommunstyrelsen.  
 
 
Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk 
Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk bygger på självkostnadsprincipen men 
också vara arbetsmarknadsprojekt och stärka integrationen. 
Under året kommer det att starta en utredning kring arbetsmarknadsavdelningen och 
kopplingen till ekonomiskt bistånd, myndighetsutövning samt samverkan med 
Lärcenter om utredningen landar i en gemensam organisation kan inte denna 
verksamhet vara bolagiserad. 
 
 
AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter samt AB Kyrkebyn 
AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo Fjärrvärme AB är helägda bolag 
där AB Kyrkebyn är dotterbolag till Lessebo Fastigheter AB. 
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Lessebo kommun 

 

Till Christina Nyquist 

Från  Björn Book, Lars Johansson, Thomas Olofsson 

Angående Omstrukturering av kommunala bolag 

Datum 2020-05-25 

 

 

1 Bakgrund 

Lessebo kommun utövar viss del av sin verksamhet genom aktiebolag. Dessa ägs idag direkt av 

kommunen och är verksamma inom olika områden. För närvarande innehar Lessebo kommun 

fyra rörelsedrivande dotterbolag.  

AB Lessebohus – Bostadsbolag. Ägarandel om 100%. 

AB Lessebo Fastigheter – Fastighetsförvaltning. Ägarandel om 100% 

Lessebo Fjärrvärme AB – Energibolag. Ägarandel om 100%.  

Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB – Fastighetsförvaltning. Ägarandel om 51%. 

I tillägg till ovanstående ska sägas att AB Lessebo Fastigheter i sin tur har ett helägt dotterbolag, 

AB Kyrkebyn 3, som är fastighetsförvaltande.  

Sålunda föreligger följande koncernbild för Lessebo kommuns kommunala bolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planer finns nu på att göra en omstrukturering där de kommunala bolagen samlas under ett 

gemensamt moderbolag. Lessebo kommun planerar således att bilda ett nytt aktiebolag som ska  

 

AB Lessebohus 
AB Lessebo 

Fastigheter 

Lessebo 

Fjärrvärme AB 
Fastighetsbolaget 

Kosta Köpmanshus AB 

Lessebo 

Kommun 

AB Kyrkebyn 3 

100% 100% 100% 

100% 

51% 
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fungera som moderbolag till de idag direktägda rörelsebolagen. Vi kallar detta nya moderbolag 

framgent för Lessebo Kommunföretag AB.  

För det fall omstruktureringen med bildande av moderbolag genomförs, kommer 

koncernstrukturen att se ut enligt nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom omstruktureringen går Lessebo kommun från ett direkt ägande av dotterbolagen till ett 

indirekt ägande via Lessebo Kommunföretag AB. Frågor har uppkommit om skatte- och 

redovisningsmässiga aspekter på att bilda ett moderbolag. Det kan även bli aktuellt att 

genomföra fusioner (sammanslagningar) av två eller flera bolag, dock först efter det att 

moderbolaget har etablerats. I denna pm redogörs översiktligt även för skattereglerna avseende 

fusion.  

Redogörelsen nedan är upprättad utifrån gällande lagstiftning vid tiden för upprättandet av 

denna pm. Vi berör där inte momsmässiga frågeställningar. Detta eftersom det inte utgår moms 

på aktieöverlåtelser. Det kan uppkomma momsmässiga frågeställningar beroende på hur den 

nya koncernen organiseras. Sådana frågor bör dock hanteras separat när det står klart hur 

bolagen ska administreras i den nya strukturen. Det finns vidare momsmässiga aspekter att 

beakta inför genomförandet av en fusion. Då det ännu är oklart huruvida fusioner kan komma 

att genomföras framgent, utelämnas dock momsfrågorna i denna pm. Dessa frågor bör dock 

belysas för det fall man väljer att gå vidare med att genomföra fusioner.  

Vidare berör denna pm endast inkomstskattemässiga och redovisningsmässiga frågor. Den 

aktuella omstruktureringen kan säkerligen aktualisera frågor inom andra juridiska områden, 

vilka bör utredas särskilt.  
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2 Bildande av moderbolag 

Det finns en rad skattemässiga aspekter att beakta då de fyra bolagen överförs till det nya 

moderbolaget. Vi delar upp redogörelsen nedan beroende på vilket område som behandlas.  

 

2.1 Överlåtelse av de kommunala bolagen till nybildat moderbolag 

När det nya bolaget (Lessebo Kommunföretag AB) har bildats ska de rörelsedrivande bolagen 

överföras dit från kommunen. Detta kan ske genom att Lessebo kommun säljer de kommunala 

bolagen till Lessebo Kommunföretag AB. Denna transaktion får ingen skatteeffekt hos Lessebo 

kommun. Detta då kommuner inte utgör skattesubjekt. Eventuell vinst som uppkommer vid 

försäljningen är alltså skattefri. På motsvarande sätt uppkommer ingen avdragseffekt hos 

kommunen vid en eventuell förlust.  

Lessebo Kommunföretag AB får ett anskaffningsvärde på köpta aktier motsvarande den 

köpeskilling som betalas. Dotterbolagsaktierna kommer emellertid att utgöra så kallade 

näringsbetingade (skattefria) andelar hos Lessebo Kommunföretag AB, mer om detta nedan.  

Man kan även tänka sig att de kommunala bolagen överförs till Lessebo Kommunföretag AB 

genom att kommunen skjuter till dotterbolagsaktierna såsom aktieägartillskott. Detta får enligt 

vår bedömning samma skattemässiga utkomst som ovan där kommen säljer aktierna. 

Kommunen är alltjämt ett skattebefriat subjekt och för Lessebo Kommunföretag AB utgör inte 

aktieägartillskottet en skattepliktig intäkt. Tillskottet bokförs inte heller via resultaträkningen 

utan såsom ökning av eget kapital.  

 

2.2 Koncernbidrag och utdelningar 

I nuvarande ägarstruktur har inte de kommunala bolagen, med undantag för AB Lessebo 

Fastigheter och AB Kyrkebyn 3, inbördes koncernbidragsrätt. De kan alltså inte utjämna sina 

skattemässiga resultat genom att lämna och ta emot koncernbidrag. Detta beror på att Lessebo 

kommun, som ett skattebefriat subjekt, äger bolagen direkt.  

I den framtida strukturen kommer dock de kommunala bolagen att vara samlade under ett 

gemensamt aktiebolag (Lessebo Kommunföretag AB). Detta innebär att det framgent kommer 

att uppstå koncernbidragsrätt mellan bolagen. Som nämndes tidigare innebär 

koncernbidragsrätten att bolagen skattemässigt kan utjämna sina resultat. Ett skattemässigt 

överskott i ett av bolagen kan alltså kvittas mot ett underskott i ett annat bolag, vilket gör det 

möjligt att lindra skattekostnaden jämfört med nuvarande struktur där sådan rätt inte 

föreligger. Dock ska noteras att flera av de kommunala bolagen i nuläget har tämligen stora 

underskottsavdrag.  

Koncernbidrag kan ges till/från bolag där ägarandelen överstiger 90%, vilket i detta 

sammanhang räknas som ett helägt dotterbolag. Detta innebär således att koncernbidragsrätt 

inte kommer att föreligga mellan Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB och övriga 

koncernen. Dessutom måste dotterbolaget ha varit helägt under både givarens och mottagarens 

hela beskattningsår. Om den nya koncernen bildas under 2021, kommer koncernbidragsrätten 

mellan Lessebo Kommunföretag AB och dess helägda dotterbolag således att uppstå tidigast i  
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bokslutet 2022-12-31. Koncernbidragsrätten mellan AB Lessebo Fastigheter och AB Kyrkebyn 3  

kommer dock att bestå under 2021, givet att AB Kyrkebyn 3 kvarstår som ett dotterbolag till AB 

Lessebo Fastigheter under återstoden av 2021.  

Det ska nämnas att ett koncernbidrag inte endast är en skattemässig disposition som kan göras i 

de börda bolagens inkomstdeklarationer. Ett koncernbidrag kräver även att det görs en 

motsvarande värdeöverföring från lämnande till mottagande bolag. För att avdrag för 

koncernbidrag ska medges ett visst år, måste värdeöverföringen ske senast det datum då det 

aktuella bolaget ska lämna inkomstdeklaration. 

För det fall de rörelsedrivande bolagen framgent lämnar utdelningar upp till Lessebo 

Kommunföretag AB, är sådan utdelning skattefri för moderbolaget. Detta då aktierna i 

dotterbolagen utgör näringsbetingade andelar. Dock finns alltjämt begränsningar enligt andra 

regelverk för hur stor utdelning (samt även koncernbidrag) som får lämnas. Framför allt gäller 

detta för det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget AB Lessebohus. På motsvarande sätt är 

en eventuell förlust vid avyttring av aktierna ej avdragsgill. Detsamma gäller för det fall att 

dotterbolagsaktierna skulle bli föremål för en nedskrivning.  

 

2.3 Föregående års underskott 

I flera av de kommunala rörelsebolagen förekommer skattemässiga underskottsavdrag, vilka 

kan utnyttjas mot framtida vinster. Om bolagen överförs till Lessebo Kommunföretag AB, 

uppkommer en ägarförändring. Vid ägarförändringar finns i sin tur regler som begränsar rätten 

till avdrag för föregående års underskott.  

Först måste avgöras om överföring av dotterbolag från kommunen till moderbolaget utgör en 

sådan ägarförändring som påverkar underskottsavdragen hos dotterbolagen. I 

underskottsreglerna finns undantagsregler som säger att underskotten förblir intakta vid 

ägarförändringar inom en och samma koncern. Dock räknas inte en kommun som ett 

moderföretag, varför man i underskottsreglerna inte betraktar nuvarande ägarstruktur som en 

koncern. Om Lessebo kommun överför aktieinnehaven i rörelsebolagen till Lessebo 

Kommunföretag AB, utgör detta därför en ägarförändring som påverkar avdragsrätten för 

föregående års underskott. Detta har prövats i ett rättsfall från Kammarrätten, se KRNJ 2007-03-

20, mål nr 4277-06. 

Vid Lessebo Kommunföretag AB:s förvärv av rörelsebolagen inträder dels en beloppsspärr och 

dels en koncernbidragsspärr i fråga om föregående års underskott. Notera härvidlag att det 

endast är gamla underskott som påverkas. Underskott som uppstår under ägarförändringsåret 

påverkas inte.  

Beloppsspärren innebär att man jämför föregående års underskott i ett bolag (inrullat 

underskott) med den köpeskilling som Lessebo Kommunföretag AB betalar för bolaget. 

Bedömningen ska göras för varje bolag för sig. Beloppsspärren säger då att det förvärvade 

bolaget endast får föra vidare gamla underskott till den del de motsvarar 200% av 

köpeskillingen. Överskjutande del faller bort för alltid. Om vi som exempel antar att AB 

Lessebohus har ett inrullat underskott om 1 mkr, och Lessebo Kommunföretag AB betalar 200 

tkr för aktierna, får AB Lessebohus behålla 400 tkr (2 x köpeskillingen) av underskottet emedan 

600 tkr faller bort. Notera härvidlag att köpeskillingen ska minskas med kapitaltillskott som  
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gjorts till underskottsföretaget under ägarförändringsåret samt de två föregående 

beskattningsåren. Om det skulle ha gjorts kapitaltillskott till AB Lessebohus om 100 tkr under  

nämnda period, ska alltså förvärvsutgiften minskas från 200 tkr till 100 tkr. Allt annat lika får 

bolaget då endast föra vidare 200 tkr av föregående års underskott.  

Ifråga om beloppsspärren och den förvärvsutgift som underskottet ska jämföras med, torde det 

inte vara möjligt för kommunen att sälja de kommunala bolagen för ett pris överstigande 

marknadsvärdet i syfte att behålla så stora underskottsavdrag som möjligt. I den mån Lessebo 

Kommunföretag AB betalar ett ”överpris” för något bolag, kan enligt vår bedömning det vederlag 

som utgår utöver marknadsvärdet inte medräknas vid tillämpning av beloppsspärren. 

Det går även att tänka sig att Lessebo kommun skjuter till aktierna i de kommunala bolagen 

såsom aktieägartillskott till Lessebo Kommunföretag AB. Aktieöverlåtelsen sker alltså inte som 

en försäljning utan Lessebo Kommunföretag AB förvärvar aktierna vederlagsfritt. Enligt vår 

bedömning förefaller det mest troligt att Lessebo Kommunföretag AB inte får tillgodoräkna 

någon köpeskilling alls vid tillämpning av beloppsspärren i en sådan situation. Detta då bolaget 

inte har haft någon utgift för att förvärva aktier. Föregående års underskott i de bolag som 

förvärvas faller då bort i sin helhet. Det finns visserligen fall där bolag som nyemitterat aktier 

som betalning för ett företag har fått tillgodoräkna värdet på de emitterade aktierna såsom 

anskaffningsutgift. Dock finner vi det som mest troligt att så inte är fallet om ett bolag förvärvas 

genom att aktieägaren skjuter till bolaget som ett aktieägartillskott.  

Till den del underskott inte faller bort enligt beloppsspärren inträder en så kallad 

koncernbidragsspärr. Detta innebär förenklat att underskottbolaget fritt kan utnyttja 

underskottet mot framtida egengenererade vinster. Dock kan underskottet inte utnyttjas mot 

koncernbidrag från annat koncernbolag gentemot vilket spärren gäller. Koncernbidragsspärren 

gäller under en sexårsperiod, dvs under ägarförändringsåret och ytterligare fem beskattningsår. 

Om någon del av det spärrade underskottet kvarstår efter denna tid, kan underskottet utnyttjas 

mot koncernbidrag från andra bolag gentemot vilka spärrtiden har löpt ut och 

koncernbidragsrätt föreligger. 

Om vi återigen tar AB Lessohus som exempel och antar att de får behålla hela sitt underskott om 

1 mkr vid tillämpning av beloppsspärren. Bolaget kan då kvitta underskottet mot egna vinster 
redan under ägarförändringsåret. Däremot kan underskottet inte dras av mot koncernbidrag 

från andra kommunala bolag till dess att spärrperioden om sex år löpt ut. Förenklat kan alltså 

sägas att underskottet inte kan kvittas mot vinster i de andra bolagen. Notera att spärren gäller 

mot samtliga koncernbolag, sålunda inte endast mot Lessebo Kommunföretag AB. Detsamma 

kommer gälla för övriga kommunala bolag som har inrullade underskott det år 

ägarförändringen sker.  

Det är värt att notera att det inte kommer att uppkomma någon koncernbidragsspärr mellan AB 

Lessebo Fastigheter och AB Kyrkebyn 3 givet att denna underkoncern (moder-/dotterföretag) 

består intakt både före och efter ägarförändringen.  

 

2.3.3 Underprisöverlåtelser 

Att det bildas en koncern underlättar i många fall omstruktureringar på så sätt att tillgångar kan 

flyttas mellan bolag utan omedelbara skattekonsekvenser. Om man exempelvis vill flytta en  
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tillgång från ett bolag till ett annat, görs detta oftast genom en så kallad underprisöverlåtelse. 

Med detta menas att tillgången överlåts till ett pris understigande marknadsvärdet. Genom 

inkomstskattelagens underprisregler kan detta göras utan att hela marknadsvärdet på  
tillgången behöver skattas fram (så kallad uttagsbeskattning). Förekomsten av 

underskottsavdrag kan dock göra att underprisreglerna inte kan tillämpas. I stället kan 

tillgångar endast överlåtas till marknadsvärdet, trots att tillgångarna flyttas mellan bolag i 

samma koncern. 

Förenklat kan sägas att en underprisöverlåtelse (med skattemässig verkan) inte kan ske om 

köpande bolag har ett underskott som är koncernbidragsspärrat gentemot säljaren. Då många 

av de kommunala bolagen har skattemässiga underskott, kommer det sannolikt att finnas 

koncernbidragsspärrade underskott hos bolagen om den nya koncernen bildas. Detta innebär 

att det kommer att föreligga begränsningar beträffande möjligheter att överlåta tillgångar till 

underpris mellan koncernens bolag, åtminstone under den tid som koncernbidragsspärren 

gäller. Det ska nämnas att det i vissa fall är möjligt att företa underprisöverlåtelser trots 

förekomsten av underskottsavdrag. Dock kräver detta att köparen eller annat koncernbolag 

avstår rätten att utnyttja underskottet, vilket så klart också är en skattemässig nackdel.  

 

2.4 Ränteavdrag 

Sedan 2019 gäller nya regler som begränsar företags rätt till ränteavdrag. Innan kunde 

avdragsrätten för ränta begränsas ifråga om vissa koncerninterna lån som skapats i syfte att 

uppnå skattefördelar. Sådana riktade avdragsbegränsningar för intressegemenskaper finns i viss 

utsträckning kvar. I de nya reglerna finns dock även generella regler som begränsar 

avdragsrätten för ränta på alla typer av lån, såväl koncerninterna som externa. 

Avdragsbegränsningen tar sikte på företag med negativa räntenetton, dvs ränteintäkter minskat 

med räntekostnader. För det fall räntenettot är positivt, berörs företaget inte av reglerna. Alla 

räntekostnader får då dras av i sin helhet. Om bolagets räntekostnader däremot är högre än 

ränteintäkterna, kan viss del av räntekostnaderna bli ej avdragsgilla. 

De generella reglerna begränsar avdragsrätten för räntor beroende på företagets resultat. 

Förenklat kan sägas att det beräknas ett avdragsunderlag som består av företagets EBITDA-
resultat, dvs resultat före avskrivningar, räntor och skatt. Detta avdragsunderlag (EBITDA-

resultatet) bestämmer sedan hur stor del av företagets räntenetto som får dras av. 

Lagstiftningen säger då att företaget som mest kan yrka avdrag för negativt räntenetto med ett 

belopp motsvarande 30% av EBITDA-resultatet. Om det negativa räntenettot är högre än så, får 

överskjutande del återföras som en ej avdragsgill kostnad. Viktigt att nämna i sammanhanget är 

att med EBITDA förstås det skattemässiga EBITDA-resultatet. Sålunda utgår man ifrån det 

skattemässiga resultatet och skattemässiga (ej bokförda) avskrivningar på 

anläggningstillgångar. Vidare påverkar mottagna och lämnade koncernbidrag det skattemässiga 

EBITDA-resultatet.  

EBITDA-regeln enligt ovan kan sägas utgöra en huvudregel. Det finns emellertid en lättnadsregel 

innebärande att negativa räntenetton upp till fem miljoner kronor alltid får dras av. 

Lättnadsregeln ska dock tillämpas gemensamt på en intressegemenskap. I de fall en verksamhet 

bedrivs genom en koncern med flera bolag, får koncernbolagen gemensamt alltså inte dra av 

mer än fem miljoner kronor i negativt räntenetto.  
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Såsom ägarstrukturen ser ut idag, där Lessebo kommun äger rörelsebolagen direkt i stället för 

indirekt via ett moderbolag, kan lättnadsregeln (5 mkr) enligt vår bedömning tillämpas på varje 

bolag för sig. Man behöver således inte räkna samman det negativa räntenettot i samtliga bolag  
 

för att avgöra om femmiljonersgränsen överskrids. Detta eftersom de kommunala bolagen inte  

ingår i samma intressegemenskap. Anledningen till detta är att Lessebo kommun inte räknas 

som ett moderföretag enligt det aktuella regelverket. Notera att undantag gäller för AB Lessebo 

Fastigheter och AB Kyrkebyn 3. Dessa två bolag måste vid tillämpning av lättnadsregeln räkna 

samman sitt räntenetto för att se om femmiljonersgränsen överskrids.  

Om de kommunala bolagen däremot samlas under ett gemensamt moderbolag, kommer 

lättnadsregeln/femmiljonersregeln att tillämpas gemensamt på samtliga kommunala bolag. 

Även Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB kommer att ingå här, trots att ägarandelen endast 

uppgår till 51%.  Man kommer alltså behöva räkna samman samtliga negativa räntenetton i de 

kommunala bolagen för att se om de överstiger fem miljoner kronor. Om så skulle vara fallet, 

måste bolagen ha tillräckligt höga EBITDA-resultat för att fullt ränteavdrag ska kunna medges. 

Alternativt får viss del av räntenettot återläggas som ej avdragsgillt.  

Det ska sägas att ovanstående redogörelse av de nya ränteavdragsreglerna är förenklad och att 

det finns vissa möjligheter inom en koncern att utjämna och fördela möjligheterna till 

ränteavdrag. Exempelvis kan koncernbidrag lämnas i syfte att mottagande bolag ska få ett högre 

avdragsutrymme (EBITDA). Dessutom kan ett negativt räntenetto kvittas emot ett annat 

företags positiva räntenetto. Vår bedömning är dock att de kommunala bolagen på ett mer 

påtagligt sätt måste förhålla sig till de nya reglerna för det fall det nya moderbolaget etableras. 

Detta eftersom lättnadsregeln (femmiljonersregeln) kommer att behöva tillämpas på samtliga 

bolag gemensamt, vilket ska jämföras med nuvarande situation där nästan alla bolag kan 

tillämpa regeln var för sig.  

 

2.4.1 Reversskuld mot Lessebo kommun? 

Det nämndes tidigare att det fortfarande finns särskilda, dvs riktade ränteavdragsregler, som 

begränsar avdragsrätten för ränta på lån mellan juridiska personer i intressegemenskap. Innan 
2019 kan sägas att dessa riktade regler skapade problem inom kommunsektorn eftersom ränta 

på lån från en kommun till ett kommunalt dotterbolag som regel inte var avdragsgill. Detta med 

tanke på att man ville förhindra att aktiebolaget fick avdrag för en räntekostnad samtidigt som 

motsvarande ränteintäkt inte beskattades hos kommunen (som är skattebefriad).  

Avdragsförbudet för ränta inom intressegemenskaper finns som sagt kvar. Emellertid har 

bestämmelsen lindrats, varför det numera bör finnas större möjligheter för kommunala bolag att 

ta upp lån hos en kommun och samtidigt ha avdragsrätt för räntan. Reglerna säger numera att 

räntor på lån mellan företag i intressegemenskap inte får dras av om skuldförhållandet 

uteslutande eller så gott som uteslutande att har uppkommit för att intressegemenskapen ska få 

en väsentlig skatteförmån. Lagtexten antyder alltså att det rör sig om missbrukssituationer där 

det mer eller mindre inte finns några affärsmässiga skäl till lånemellanhavandet vid sidan av 

skattefördelen som ränteavdraget medför. Då reglerna är relativt nya saknas dock än så länge 

rättspraxis som ger vägledning. 
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Därutöver finns ytterligare en regel som begränsar avdragsrätten för ränta på lån mellan företag 

i intressegemskap. Regeln tar sikte på aktieöverlåtelser inom en intressegemenskap där 

förvärvet finansieras med lån. Vi kan åskådliggöra detta med exempel. Vi antar att Lessebo 
Kommunföretag AB har bildats och att Lessebo kommun säljer in ett av de kommunala bolagen 

till Lessebo Kommunföretag AB för 10 mkr. Vi antar vidare att förvärvet finansieras genom att 

Lessebo Kommunföretag AB utfärdar en revers på hela köpeskillingen. För enkelhets skull utgår  

vi ifrån att det är AB Lessebohus som överlåts, även om bedömningen är densamma oavsett 

vilket bolag det rör sig om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående struktur har Lessebo Kommunföretag AB en skuld till Lessebo kommun om 10 

mkr, vilken belöper med ränta. Fråga uppkommer då om avdragsgillhet för denna ränta. Här 

finns en regel som säger att räntekostnaden får dras av endast om aktieförvärvet är väsentligen 

affärsmässigt motiverat. Vad denna bestämmelse innebär är oklart, då det ännu saknas 

vägledande rättspraxis på området. Dock finns det en uppenbar risk för att Lessebo 

Kommunföretag AB inte kommer att erhålla avdrag för sådan ränta som belöper på skuld som 

avser aktieförvärv från Lessebo kommun.   

 

2.5 Redovisningsfrågor 

I nuläget utgör Lessebo kommun moderföretag till de kommunala bolagen. Företagsgruppen 

konsolideras idag därför hos kommunen som upprättar en koncernredovisning enligt 

kommunala redovisningsregler. 

I och med att Lessebo Kommunföretag AB etableras som ett moderbolag blir ett nytt regelverk 

tillämpligt ifråga koncernredovisning. Lessebo Kommunföretag AB kommer, till skillnad från 

kommunen, att definieras som ett moderföretag enligt årsredovisningslagen. Enligt 7 kap 1-3 a 

§§ ÅRL föreligger krav för ett moderföretag att upprätta koncernredovisning om mer än en av  

nedanstående förutsättningar är uppfyllda.  

- Mer än 80 mkr i nettoomsättning 

- Mer än 40 mkr i balansomslutning 

- Fler än 50 anställda 

Lessebo 

Kommun 

Lessebo 

Kommunföretag 

AB 

AB Lessebohus 

AB Lessebohus 

Aktieköpet finansieras med revers. 

Lessebo Kommunföretag AB får därmed 

en skuld om 10 mkr till Lessebo Kommun. 

AB Lessebohus 

Lessebo kommun säljer AB Lessebohus till 

Lessebo Kommunföretag AB för 10 mkr. 

AB Lessebohus 
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Det förfaller troligt att Lessebo Kommunföretag AB kommer att överskrida gränsvärdena för 

omsättning samt balansomslutning. För sådant fall föreligger också en skyldighet att upprätta 

koncernredovisning. Detta ska ske enligt redovisningsregelverket K3 – BFNAR 2012:1. 

Skyldigheten att upprätta koncernredovisning kan sägas föranleda ett administrativt merarbete 

jämfört med nuvarande situation. Å andra sidan ligger denna funktion nu hos Lessebo kommun. 

I och med att den nya koncernen bildas kan sägas att Lessebo Kommunföretag AB, åtminstone 

delvis, övertar denna funktion från kommunen. Konsolideringen av kommunens bolag kan 

således i första hand sägas ske hos ett aktiebolag snarare än hos kommunen.  

 

2.6 Sammanfattning 

- En överlåtelse av de kommunala verksamhetsbolagen till ett nybildat moderbolag 

(Lessebo Kommunföretag AB) utlöser ingen beskattning hos kommunen eller hos 

Lessebo Kommunföretag AB. Detta oaktat om överlåtelsen sker genom försäljning eller 

såsom tillskott. 

 

- Det kommer framgent att uppstå koncernbidragsrätt (skattemässig resultatutjämning) 

mellan samtliga kommunala bolag med undantag för Fastighetsbolaget Kosta 

Köpmanshus AB. Om omstruktureringen sker under 2021 uppkommer 

koncernbidragsrätten tidigast 2022-12-31.  

 

- Utdelningar från dotterbolagen upp till Lessebo Kommunföretag AB utgör skattefri 

intäkt där. 

 

- Då det föreligger skattemässiga underskott i flera av de berörda bolagen kommer det att 

utlösas underskottsspärrar vid ägarförändringen. Detta dels i form av beloppsspärren 

där underskott kan falla bort helt, dels i form av koncernbidragsspärren där 

underskotten inte kan dras av mot koncernbidrag från andra bolag. 

 

- Förekomsten av koncernbidragsspärrade underskott kan förhindra 

underprisöverlåtelser av tillgångar mellan koncernens bolag. 

 

- Lättnadsregeln som tillåter max 5 mkr i ränteavdrag kommer att behöva tillämpas på 

samtliga bolag i den nya koncernen. Detta till skillnad från nuvarande situation där 

vardera bolag (med undantag för AB Lessebo Fastigheter/AB Kyrkebyn 3) har ett 

”fribelopp” om 5 mkr vardera i avdragsrätt för negativt räntenetto. 

 

- Om Lessebo Kommunföretag AB förvärvar de kommunala bolagen mot revers, föreligger 

osäkerhet beträffande Lessebo Kommunföretag AB:s avdragsrätt för ränta som belöper 

på skulden till kommunen. 

 

- Lessebo Kommunföretag AB kommer sannolikt att överskrida gränsvärdena för att 

upprätta koncernredovisning enligt ÅRL och K3-regelverket. 
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3 Fusion mellan bolag 

I detta avsnitt ska kort redogöras för skattereglerna kring fusioner, dvs sammanslagning av 

bolag. Detta då fusioner kan bli aktuellt mellan vissa kommunala bolag i framtiden.  

Vid en fusion övergår alla tillgångar och skulder i ett bolag (överlåtande bolag) till ett annat 

bolag (övertagande bolag). Det överlåtande bolaget upplöses genom fusionen utan någon 

föregående likvidation. Övertagande bolag träder fullt ut in i överlåtande bolags situation ifråga 

om tillgångar och skulder samt rättigheter och förpliktelser. Fusion kan ske dels genom att ett 

bolag övertar ett annat bolag genom absorption. Alternativt kan två eller flera bolag slås 

samman till ett nybildat bolag genom kombination. Aktieägare i överlåtande bolag får som regel 

fusionsvederlag i form av aktier i övertagande bolag. Fusionsförfarandet är omgärdat av en rad 

regler vilka framgår av 23 kap aktiebolagslagen.  

Vid fusioner gäller som utgångspunkt skattemässig kontinuitet. Med detta förstås att det 

övertagande bolaget träder in i överlåtande bolags skattemässiga situation. Det bolag som 

upplöses (överlåtande bolag) redovisar inget resultat för fusionsåret. Resultatet tas i stället upp 

av det övertagande bolaget och skattas där. Vidare övertas skattemässiga värden på tillgångar. I 

fråga om anläggningstillgångar, såsom fastigheter och inventarier, övertas de skattemässiga 

avskrivningsplaner som tillämpades i överlåtande bolag. Som utgångspunkt gäller även att 

skattemässiga underskottsavdrag får tas över (se dock undantag nedan). Detsamma gäller 

eventuella obeskattade reserver såsom periodiseringsfonder och överavskrivningar.  

Det ska noteras att kontinuiteten gäller just de skattemässiga värdena. Övertagande bolag tar 

således över skattemässiga värden på tillgångar, även om så inte är fallet bokföringsmässigt. Om 

någon tillgång, exempelvis en fastighet, skulle få ett annat bokfört värde i övertagande bolag 

jämfört med det överlåtande (fusionsdifferenser), får detta inget genomslag skattemässigt. 

Oaktat vad som sker i bokföringen fortsätter således det övertagande bolaget på de 

skattemässiga avskrivningsplaner som tillämpades hos överlåtande företag. Ett undantag gäller 

dock för inventarier, se nedan.  

Som utgångspunkt kan alltså sägas att det är tämligen fördelaktiga skatteregler vid fusion mellan 

företag. För att den skattemässiga kontinuiteten ska gälla krävs dock fusionen utgör en 

kvalificerad fusion enligt 37 kap inkomstskattelagen. Villkoren för detta framgår nedan. 

- Det överlåtande företaget ska omedelbart före fusionen vara skattskyldigt för inkomst av 

åtminstone en del av näringsverksamheten.  

 

- Det övertagande företaget ska omedelbart efter fusionen vara skattskyldigt för inkomst av 

sådan näringsverksamhet som det överlåtande företaget beskattats för. 

 

- Om det övertagande företaget vid en fusion inte äger samtliga andelar i det överlåtande 

företaget, får fusionsvederlag betalas bara till andra andelsägare i detta företag än det 

övertagande företaget. 

 

- Beskattningsåret för den överlåtna näringsverksamheten får inte komma att överstiga arton 

månader genom fusionen. 
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Enligt vår bedömning bör en eventuell framtida fusion av två eller flera kommunala bolag 

uppfylla ovanstående förutsättningar och således räknas som en kvalificerad fusion. Dock finns 

det ett antal undantagsregler som måste beaktas, se vidare nedan 

En annan fördel med fusioner är att stämpelskatt (lagfartskostnad) inte utgår då en fastighet 

byter ägare genom fusionen. Vid andra fastighetsförvärv, såsom exempelvis köp, utgår 

stämpelskatt med 4,25% beräknat på det högsta av köpeskillingen för fastigheten och dess 

taxeringsvärde.  

 

3.1 Föregående års underskott 

Det nämndes i tidigare avsnitt att det kommer uppstå underskottsspärrar då Lessebo 

Kommunföretag AB förvärvar de kommunala bolagen från kommunen. Även vid fusioner utlöses 

underskottsspärrar. Dessa regler är komplicerade och återges endast kortfattat här. En eventuell 

fusion bör dock föregås av en mer omfattande analys över hur avdragsrätten för eventuella 

underskottsavdrag påverkas.  

Även vid fusioner tillämpas som utgångspunkt beloppsspärren i fråga om underskottsavdrag. 

Fusionsvederlaget (aktier i övertagande bolag) jämförs då med underskottet i överlåtande bolag, 

varvid underskott motsvarande högst 2 x fusionsvederlaget får behållas. Här finns dock vissa 

undantagsregler vid fusioner inom koncern.   

Därutöver kan underskott vid fusioner bli föremål för så kallad fusionsspärr, vilket gäller 

underskott både i överlåtande och övertagande bolag. Om det finns underskott i något av 

bolagen, innebär fusionsspärren att dessa underskott blir ”låsta” under en period om sex år efter 

fusionen. Underskotten faller således inte bort för evigt. Däremot kan de inte utnyttjas alls mot 

överskott under spärrtiden om sex år. Fusionsspärren liknar således koncernbidragsspärren, 

dock med den betydelsefulla skillnaden att underskotten inte kan utnyttjas alls under 

spärrtiden, inte ens mot egna överskott.  

Undantag från fusionsspärren görs om det föreligger koncernbidragsrätt mellan de fusionerade 

bolagen under året före fusionsåret. Om underskotten i berörda bolag omfattas av 

koncernbidragsspärr, blir underskotten i regel ändock fusionsspärrade fram till det år som 

koncernbidragsspärren hade gått ut.  

Sammantaget kan sägas att underskottsreglerna vid fusion är komplicerade. Det är dock viktigt 

att vara medveten om att underskottsavdrag kan låsas in och inte utnyttjas under ett antal år vid 

fusioner. Denna fråga är således av stor vikt inför ett eventuellt genomförande av fusion.  

 

3.2 Maskiner och inventarier 

Ifråga om fusioner gäller en särskild skattemässig regel ifråga om inventarier. De flesta företag 

tillämpar så kallad räkenskapsenlig avskrivning på innehav av maskiner och inventarier. Detta 

innebär att bokförda och skattemässiga avskrivningar på tillgångarna måste överensstämma. 

För de företag som har olika bokförda och skattemässiga värden/avskrivningar på inventarier, 

tillämpas i stället restvärdesmetoden. I det senare fallet har man en helt separat hantering av 

avskrivningar i bokföring respektive deklaration.  
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Det nämndes tidigare att när tillgångar överförs från ett bolag till ett annat vid fusion, kan det 

hända att tillgångarna får ett annat bokfört värde i övertagande bolag jämfört med överlåtande 

bolag, så kallade fusionsdifferenser. Om en sådan differens uppstår på inventarier, kan en 
skattemässig justering behöva göras om bolagen tillämpar räkenskapsenlig avskrivning. Om 

inventarierna får ett högre bokfört värde i övertagande bolag jämfört med i överlåtande bolag, 

måste mellanskillnaden skattas fram såsom intäkt om företaget ska behålla rätten till 

räkenskapsenlig avskrivning. Om mellanskillnaden inte tas upp till beskattning, är företaget 

hänvisat till så kallad restvärdesavskrivning ifråga om inventarier. Den intäkt som ska tas upp 

kan dock, om företaget så begär, fördelas med lika belopp över tre beskattningsår.  

 

 

3.3 Sammanfattning 

- Vid fusioner gäller som utgångspunkt skattemässig kontinuitet, dvs att övertagande bolag 

träder in i överlåtande bolags skattemässiga situation. Övertagande bolag tar alltså upp 

resultatet för det upplösta bolaget under fusionsåret samt övertar skattemässiga 

avskrivningsplaner och restvärden på tillgångar.  

 

- Om en fastighet övergår (byter ägare) i samband med en fusion, utgår ingen stämpelskatt 

(lagfartskostnad). 

 

- Underskottsavdrag kan, beroende på hur en fusion genomförs, komma att falla bort eller 

låsas in och inte kunna utnyttjas förrän en spärrtid på upp till sex år har förflutit.  

 

- Om det uppkommer fusionsdifferenser på inventarier, kan övertagande bolag komma att 

behöva skatta fram skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde på inventarierna om 

räkenskapsenlig avskrivning ska behållas.  

 

 

 

Björn Book  Lars Johansson 

Skattejurist  Skattekonsult  

Mobil 070-979 37 11  Mobil 076-226 63 88 

E-post bjorn.book@luminor.se   E-post lars.johansson@luminor.se  

Adress           Norrgatan 15, 352 31 Växjö   Adress Norrgatan 15, 352 31 Växjö 

 

 

 

Thomas Olofsson 

Auktoriserad revisor 

Mobil 070-337 43 43 

E-post thomas.olofsson@luminor.se  

Adress Norrgatan 15, 352 31 Växjö  

 

46

mailto:bjorn.book@luminor.se
mailto:lars.johansson@luminor.se
mailto:thomas.olofsson@luminor.se


  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-07

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 175 Dnr 2021/212-10.10.4 
 

Ansökan om särskilt bidrag från Ekeberga 
hembygdsförening 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 140 tkr från KS 
budgeterade förfogandemedel år 2021 till Kultur och Fritid för att ge 
bidrag till Ekeberga hembygdsförening samt att 21 tkr tas ur Kultur 
och Fritids ordinarie budget. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
omdisponera sitt budgeterade förfogandemedel år 2021 om 100 tkr 
till Kultur och Fritid för bidrag till Ekeberga hembygdsförening. 

 
Ärendebeskrivning 
Ekeberga hembygdsförening ansöker om 261 000 kr för renovering av 
museet Gamla Kosta. Föreningen planerar bl.a. att byta tak och 
renovera fasaden. Jordbruksverket beräknas bidra med 60% av 
kostnaderna som uppgår till c:a 870 000 kr. Fastigheten ägs av 
bruket men verksamheten bedrivs av Ekeberga hembygdsförening. 
  
Taket och fasaden är under pågående förfall och ser illa ut i den 
annars idylliska omgivningen. Kultur- och fritidsutskottet bedömer 
att kulturvärdet är mycket stort och att det är viktigt att rädda det 
som går inför framtiden.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ansökan 2021-06-08 och beslutade 
då att återremittera ärendet för att klargöra hyres- och 
markförhållanden samt beredning av möjlig finansiering. Avtal har 
nu upprättats och kultur- och fritidsutskottet har vid möte 2021-08-
25 ställt sig positiva till ansökan och ekonomichef har i 
tjänsteskrivelse   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2021-09-02 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2021-08-25 § 26 
Ansökan om särskilt bidrag 
Komplettering till ansökan om särskilt bidrag 
Foton av museet Gamla Kosta 
 
Yrkande 
Ordförande lade fram förslag till beslut i enlighet med 
ekonomichefens tjänsteskrivelse. Marcus Dackling (M) yrkar på att 
räntefritt lån ges istället för bidrag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut mot Dacklings yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens 
förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-07

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Ekeberg hembygdsförening 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-02

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Medelsanvisning för bidrag Ekeberga 
hembygdsförening 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 140 tkr från KS 
budgeterade förfogandemedel år 2021 till Kultur och Fritid för att 
ge bidrag till Ekeberga hembygdsförening. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
omdisponera sitt budgeterade förfogandemedel år 2021 om 100 tkr 
till Kultur och Fritid för bidrag till Ekeberga hembygdsförening. 
 
Resterande 21 tkr tas ur Kultur och Fritids ordinarie budget. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekeberga Hembygdsförening driver museet Gamla Kosta på 
glasbruksområdet i Kosta. Föreningen planerar att byta tak, 
renovera fasaden mm samt måla om museibyggnaden och 
tillhörande magasin. Föreningen har ansökt om bidrag för 
delfinansiering från Lessebo kommun med 261 000 kronor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om särskilt bidrag från Ekeberga hembygdsförening 
Beslut KUFU 2021-08-25 Ansökan om särskilt bidrag från 
Ekeberga Hembygdsförening 
 

 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kultur- och fritidsutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2021-08-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 26 Dnr 2021/212-10.10.4 
 

Ansökan om särskilt bidrag från Ekeberga 
hembygdsförening 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positiva till ansökan men ser 
gärna att det istället finns en längre avtalstid. Kultur- och 
fritidsutskottet beslutar att skicka ärendet vidare för beslut till 
kommunstyrelsen.   
 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidschefen har varit i kontakt med Ekeberga 
hembygdsförening samt på studiebesök. Fastigheten ägs av bruket 
men verksamheten av Ekeberga hembygdsförening. 
Ekeberga hembygdsförening är lovade ett lån inför 
bidragsutbetalningarna från Länsstyrelsen/Jordbruksverket. 
Utbetalningarna sker inte förrän uppvisande av betald faktura. 
Ansökan ser rimlig ut utifrån offerter som inkommit. Vid dialog med 
Länsstyrelsen/Jordbruksverket bedömer de att ansökan är stor men 
inte orimlig, att byggnaderna behöver åtgärdas akut.  
Taket och fasaden är under pågående förfall och ser illa ut i den 
annars idylliska omgivningen. Vi bedömer att kulturvärdet är mycket 
stort och att det är viktigt att rädda det som går inför framtiden.  
 
Ekeberga hembygdsförening har ett nytt avtal om hyres och 
markförhållanden som löper i 5-årsperioder. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-06-08 
Ansökan om särskilt bidrag 
Komplettering till ansökan om särskilt bidrag 
Foto av museet_Gamla Kosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-08-18

 

 

 
 
 

Ansökan om särskilt bidrag från Ekeberga 
hembygdsförening 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet skickar vidare ärendet till 
kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidschefen har varit i kontakt med Ekeberga 
hembygdsförening samt på studiebesök. Fastigheten ägs av bruket 
men verksamheten av Ekeberga hembygdsförening. 

Ekeberga hembygdsförening är lovade ett lån inför 
bidragsutbetalningarna från Länsstyrelsen/Jordbruksverket. 
Utbetalningarna sker inte förrän uppvisande av betald faktura. 
Ansökan ser rimlig ut utifrån offerter som inkommit. Vid dialog 
med Länsstyrelsen/Jordbruksverket bedömer de att ansökan är 
stor men inte orimlig, att byggnaderna behöver åtgärdas akut.  

Taket och fasaden är under pågående förfall och ser illa ut i den 
annars idylliska omgivningen. Vi bedömer att kulturvärdet är 
mycket stort och att det är viktigt att rädda det som går inför 
framtiden.  

 

Ekeberga hembygdsförening har ett nytt avtal om hyres och 
markförhållanden som löper i 5-årsperioder. 

 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-06-08 
Ansökan om särskilt bidrag 
Komplettering till ansökan om särskilt bidrag 
Foto av museet_Gamla Kosta 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
Jenny Ramnér 
Chef kultur och fritid Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 140 Dnr 2021/212-10.10.4 
 

Ansökan om särskilt bidrag från Ekeberga 
hembygdsförening 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att klargöra 
hyres- och markförhållanden samt beredning av möjlig finansiering.  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidschefen har varit i kontakt med Ekeberga 
hembygdsförening samt på studiebesök. Ekeberga hembygdsförening 
ansöker om 261 000 kr för renovering. Fastigheten ägs av bruket men 
verksamheten av Ekeberga hembygdsförening. 
De har god dialog och är muntligt lovade ett lån inför 
bidragsutbetalningarna från Länsstyrelsen/Jordbruksverket. 
Utbetalningarna sker inte förrän uppvisande av betald faktura. 
Ansökan ser rimlig ut utifrån offerter som inkommit. Vid dialog med 
Länsstyrelsen/Jordbruksverket bedömer de att ansökan är stor men 
inte orimlig, att byggnaderna behöver åtgärdas akut.  
Taket och fasaden är under pågående förfall och ser illa ut i den 
annars idylliska omgivningen. Kultur- och fritidsutskottet bedömer 
att kulturvärdet är mycket stort och att det är viktigt att rädda det 
som går inför framtiden.  
 
Kultur- och fritidsutskottet har vid möte 2021-05-31 sänt ansökan 
vidare till kommunstyrelsen då utskottet ej förfogar över medel i 
denna omfattning. Kultur och fritidsutskottet rekommenderar dock 
att förutsättningen bör vara att det upprättas ett avtal om hyres- och 
markförhållanden mellan bruket och hembygdsföreningen innan 
Lessebo kommun kan ta upp frågan om medel till renovering.  
 
Angelica Karlsson (C) redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottet 2021-05-31 § 18 
Ansökan 2021-04-25 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
 
Yrkanden 
Angelica Karlsson (C) yrkar på återremiss av ärendet för att klargöra 
hyres- och markförhållanden samt beredning av möjlig finansiering. 
 
 

 
 
Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidsutskottet 
Kultur- och fritidschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-07

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 185 Dnr 2021/218-2.6.1 
 

Trafikupphandling 2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Godkänna avtal för skolskjutsar och avtal för överlåtelse av ansvar 

för färdtjänst och riksfärdtjänst – Förnyelse. 
2. Godkänna att Lessebo kommun i avtalet inkluderar de valbara 

trafikslagen:  
a. Fritidsskjuts,  
b. Arbetsresor daglig verksamhet,  
c. Mattransporter  

3. Uppdra till kommunstyrelsen att utse politiker med ersättare som 
ska delta i politisk styrgrupp för skolskjuts respektive 
färdtjänst/riksfärdtjänst.  

4. Uppdra till kommunchefen att utse tjänstepersoner med ersättare 
som ska delta i beredande tjänstemannagrupp för skolskjuts 
respektive färdtjänst/riksfärdtjänst.  

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen (Region Kronoberg) fattade 2021-06-22 beslut om 
att godkänna förslag till avtal för:  
1.Upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik  

2. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst  
3. Regionstyrelsen beslutade även att påbörja arbetet med 
trafikupphandling 2025 i enlighet med innehållet i avtalen.  
 
Avtalsversioner för respektive kommun har därefter upprättats. 
Avtalen ska vara Region Kronoberg tillhanda senast 2021-09-30. Om 
Lessebo kommun inte önska ingå avtal ska vi återkoppla även med 
detta besked. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-31 § 136 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Förslag till avtal för skolskjutstrafik 
Förslag till avtal för överlåtelse av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
Följebrev till avtal med expediering av regionstyrelsens beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-08-31

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 136 Dnr 2021/218- 
 

Trafikupphandling 2025 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Godkänna avtal för skolskjutsar och avtal för överlåtelse av ansvar 

för färdtjänst och riksfärdtjänst – Förnyelse. 
2. Godkänna att Lessebo kommun i avtalet inkluderar de valbara 

trafikslagen:  
a. Fritidsskjuts,  
b. Arbetsresor daglig verksamhet,  
c. Mattransporter  

3. Uppdra till kommunstyrelsen att utse politiker med ersättare som 
ska delta i politisk styrgrupp för skolskjuts respektive 
färdtjänst/riksfärdtjänst.  

4. Uppdra till kommunchefen att utse tjänstepersoner med ersättare 
som ska delta i beredande tjänstemannagrupp för skolskjuts 
respektive färdtjänst/riksfärdtjänst.  

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen (Region Kronoberg) fattade 2021-06-22 beslut om 
att godkänna förslag till avtal för:  
1.Upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik  

2. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst  
3. Regionstyrelsen beslutade även att påbörja arbetet med 
trafikupphandling 2025 i enlighet med innehållet i avtalen.  
 
Avtalsversioner för respektive kommun har därefter upprättats. 
Avtalen ska vara Region Kronoberg tillhanda senast 2021-09-30. Om 
Lessebo kommun inte önska ingå avtal ska vi återkopplar även med 
detta besked. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Förslag till avtal för skolskjutstrafik 
Förslag till avtal för överlåtelse av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
Följebrev till avtal med expediering av regionstyrelsens beslut 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-08-25

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Trafikupphandling 2025 
 
Förslag till beslut 
1. Godkänna avtal för skolskjutsar och avtal för överlåtelse av 

ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst - Förnyelse 
2. Godkänna att Lessebo kommun i avtalet inkluderar de valbara 

trafikslagen:  
a. Fritidsskjuts,  
b. Arbetsresor daglig verksamhet,  
c. Mattransporter  

3. Utse politiker med ersättare som ska delta i politisk styrgrupp 
för skolskjuts respektive färdtjänst/riksfärdtjänst.  

4. Utse tjänstepersoner med ersättare som ska delta i beredande 
tjänstemannagrupp för skolskjuts respektive 
färdtjänst/riksfärdtjänst.  

 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikupphandling 2025 - Erbjudande om avtal.  
Region Kronobergs regionstyrelse fattade 2021-06-22 beslut om 
att godkänna förslag till avtal för:  
1.Upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik 

2. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst  
3. Regionstyrelsen beslutade även att påbörja arbetet med 
trafikupphandling 2025 i enlighet med innehållet i avtalen.  
Avtalsversioner för respektive kommun har därefter upprättats. 
Avtalen ska vara Region Kronoberg tillhanda senast 2021-09-30. 
Om Lessebo kommun inte önska ingå avtal ska vi återkopplar även 
med detta besked. 
 
Bakgrund 
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken 
Kronberg) upphandlar och samordnar idag resor och 
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt 
skolskjutsar på uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, 
Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För att Region Kronoberg 
fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa trafikslag behöver 
nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha god 

65



Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-08-25

 

framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens 
gång. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till avtal 
 

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg, trafiknämnden 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningsförvaltningen 
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Dnr: 21RGK287 

 

 

Kommunstyrelserna i Kronoberg 

 

Trafikupphandling 2025 -  
Erbjudande om avtal  
Region Kronobergs regionstyrelse fattade 2021-06-22 (§ 139/2021) beslut om att god-
känna förslag till avtal för: 
 
1.Upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik med tillhörande bila-
gor 
 
2. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – tillkommande kommun med 
tillhörande bilagor 
 
3. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande 
bilagor 
 
Regionstyrelsen beslutade även att påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlig-
het med innehållet i avtalen, att utse Region Kronbergs representanter i de politiska 
styrgrupperna samt att fastställa direktiv för de politiska styrgrupperna för styrgruppens 
roll, arbetsmodell och befogenheter. 
 
En avtalsversion för respektive kommun har därefter upprättats och en version för er 
kommun bifogas för er att ta ställning till. Beslut om att ingå avtal ska tas av kommun-
fullmäktige alternativt den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige enligt gäl-
lande delegationsordning eller reglemente har delegerat beslutet till. Om ni önskar ingå 
avtal behöver underskrivna avtal och ifyllda bilagor vara Region Kronoberg tillhanda 
senast 2021-09-30. Om ni inte skulle önska ingå avtal ser vi gärna att ni återkopplar 
även med detta besked. 
 
 
Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess: 

-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021. 

-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-05-05. 

 -Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommu-
nalt forum 2021-05-07. 

-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat förslag 
senast 2021-05-28. Region Kronoberg har gått igenom samtliga inkomna synpunkter 
och gjort en bedömning av om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad 
som bedöms vara det bästa för helheten och samtliga uppdragsgivares intressen. I do-
kumentet ”Trafikupphandling 2025 – Inkomna synpunkter från kommunerna” har Reg-
ion Kronoberg sammanställt och besvarat de synpunkter som inkommit. 
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Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern advo-
kat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.  
 
 
Fortsatt process och tidplan 
Arbetet med kravställning i upphandlingen kommer att startas upp i beredande tjänste-
mannagrupper och politiska styrgrupper i oktober förväntas pågå till juni 2022. Mötes-
schema för hela perioden bifogas. Mötesdagarna planeras att ha följande upplägg för 
att vara så tidseffektiva som möjligt: 
 
9-11 Frågor avseende delområde Serviceresor (färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor). 
11-12 Gemensamma frågor som berör båda delområdena 
13-15 Frågor avseende delområde skolskjuts 
 
När gemensamma frågor som berör båda delområdena hanteras så sammanträder alltså 
samverkansgrupperna för delområde skolskjuts och delområde Serviceresor samtidigt. 
 
För de kommuner som tecknar avtal återkommer vi med kallelse och agenda till ut-
sedda ledamöter och ersättare senast 5 dagar innan respektive möte. 
 
Det aktuella smittläget kommer att få avgöra om möten kommer att hållas digitalt eller 
om det är möjligt att träffas fysiskt. 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Jessica Gunnarsson som är projektle-
dare för upphandlingen. Kontaktuppgifter: mail jessica.gunnarsson@kronoberg.se eller 
telefon 0470-58 33 62. 
 
 
Vi önskar er en trevlig sommar och hoppas att vi syns till hösten! 
 

Med vänlig hälsning 

 
Växjö 2021-06-24 

Länstrafiken Kronoberg 

 

Carina Bengtsson (C)  Jessica Gunnarsson 
Trafiknämndens ordförande  Projektledare  
                                                                               Trafikupphandling   2025 
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Mellan uppdragsgivaren Lessebo kommun (”Kommunen”), och uppdragstagaren Region 
Kronoberg (”RK”), genom Länstrafiken Kronoberg träffas följande avtal om villkor för uppdrag 
att upphandla och samordna resor avseende skolskjutstrafik (”Avtalet”).  
 

1 Bakgrund och syfte 
 
Kommunen ansvarar enligt Skollagen (2010:800) för att tillhandahålla skolskjuts för barn i 
grundskolan. Det står Kommunen fritt att arrangera skolskjutsen på ett för Kommunen lämpligt 
sätt. Kommunen har därför valt att delta i RK:s gemensamma upphandling samt samordning av 
resor avseende: 
 
- Delområde Skolskjutstrafik: I delområde Skolskjutstrafik ingår upphandling och samordning av 
skolskjutstrafik samt valbara trafikslag enligt punkt 6 nedan. Tjänsterna för samordning av resor 
inom delområde Skolskjutstrafik utförs av Länstrafiken Kronoberg, som är en förvaltning inom 
RK.  
 
- Delområde Serviceresor: I delområde Serviceresor ingår upphandling och samordning av resor 
avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt valbara trafikslag.  
 
Delområdena Skolskjutstrafik och Serviceresor ska ingå i samma upphandling av trafik som ska 
börja genomföras under 2025. Upphandlingen ska resultera i att RK ingår trafikeringsavtal med de 
upphandlade trafikföretagen (”Trafikeringsavtal”). Villkor för genomförandet av upphandlingen 
och samordning av resor avseende delområde Serviceresor framgår av separat avtal. I detta Avtal 
regleras endast villkoren för upphandlingen och samordning av resor avseende delområde 
Skolskjutstrafik.  
 
Syftet med detta Avtal är att:  
 

i) Reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för att upprätta en samverkan mellan 
Kommunen och RK gällande skolskjutstrafik; 

ii) reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och RK avseende skolskjutstrafik; 
samt  

iii) reglera villkoren för kommande upphandling avseende delområde Skolskjutstrafik.  
 
 

2 Samverkan 
 

2.1 Om samverkan mellan Kommunen och RK  
 
Under den period då den gemensamma upphandlingen genomförs sker samverkan mellan 
Kommunen och RK i samverkansgrupper bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en 
politisk styrgrupp. I den beredande tjänstemannagruppen sker samverkan mellan Kommunen och 
RK även under hela avtalsperioden för Trafikeringsavtalen.   
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2.2 Den beredande tjänstemannagruppens uppdrag 

Under upphandlingen bereder den beredande tjänstemannagruppen frågor till den politiska 
styrgruppen. Samverkan kring Trafikeringsavtalen sker sedan fortlöpande i den beredande 
tjänstemannagruppen under hela avtalsperioden. Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare per deltagande nämnd/förvaltning till den beredande tjänstemannagruppen, i enlighet 
med vad som följer av Bilaga 1. RK utser valfritt antal ledamöter. I den beredande 
tjänstemannagruppen ingår även ledamöter som utses av övriga kommuner som deltar i 
upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. 

2.3 Den politiska styrgruppens uppdrag 

Under upphandlingen ansvarar den politiska styrgruppen för att ta ställning till strategiskt viktiga 
frågeställningar och kravställningar och enas om förslag till beslut för fastställande i RK:s 
trafiknämnd (”TN”). Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare per deltagande 
nämnd/förvaltning till den politiska styrgruppen, i enlighet med vad som följer av Bilaga 2. I den 
politiska styrgruppen ingår även TN:s presidium och ledamöter som utses av övriga kommuner 
som deltar i upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. TN:s ordförande är ordförande 
för den politiska styrgruppen. 

2.4 Kommunens ansvar för samverkan 

Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp och politisk styrgrupp i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1 samt Bilaga 
2. Kommunen ansvarar för att ledamöter eller ersättare deltar i samtliga samverkansmöten som 
RK kallar till.  
 
Kommunen ansvarar även för att utse en kontaktperson för skolskjuts, som ska ha det 
övergripande ansvaret för Kommunens kontakt med RK avseende frågor hänförliga till skolskjuts 
under trafikeringsavtalsperioden. För det fall kontaktpersonen byts ut under avtalsperioden 
ansvarar Kommunen för att till RK anmäla en ny kontaktperson för skolskjutsfrågor. Ansvarig på 
Kommunen för att till RK meddela kontaktperson är förvaltningschef för 
grundskoleverksamheten. 

2.5 RK:s ansvar för samverkan 
 
RK ansvarar för att bereda frågor och för att sammankalla till samverkansmöten i respektive 
samverkansgrupp. RK ansvarar för att samverkan sker i enlighet med detta Avtal. RK ansvarar 
även för att protokollföra möten och delge protokollet till Kommunen samt till övriga deltagande 
kommuner. 

 

3  Upphandling av transporttjänster 
 

3.1  Kommunens ansvar 
 

3.1.1 Ansvar för kostnader 
 
Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för upphandlingen i enlighet med vad som 
framgår av punkt 5 nedan. 
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3.1.2 Tillvarata Kommunens specifika intressen 
 
Kommunen ansvarar för att tillvarata Kommunens specifika intressen under upphandlingsarbetet. 
Vid beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar ska Kommunen genomföra 
eventuella nödvändiga interna utredningar (utöver de utredningar RK ansvarar för på 
uppdragsövergripande nivå) inom Kommunen inför ställningstagande i den politiska styrgruppen. 

3.1.3 Ansvar för underlag mm 
 
Kommunen ansvarar för att ta fram underlag som krävs för genomförandet av upphandlingen 
avseende delområde Skolskjutstrafik, så som exempelvis skolförteckning, elevunderlag (både 
aktuellt och prognos), läsårstider och fordonsbehov. 

3.2  RK:s ansvar 

3.2.1 Beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar 
 
RK ansvarar för att identifiera, utreda och presentera beslutsunderlag för strategiskt viktiga frågor 
och kravställningar på en uppdragsövergripande nivå. Det kan exempelvis handla om avtalstid, 
ersättningsmodell, garantivolymer, paketering av trafik, miljökrav, drivmedelskrav, fordonskrav, 
krav på förare/utförande av uppdraget, krav på arbetsvillkor och liknande. 

 
3.2.2 Upprättande av upphandlingsdokument 
 
RK ansvarar för att upprätta och besluta om detaljerat innehåll i upphandlingsdokument i enlighet 
med de beslut som har beretts i den politiska styrgruppen och fastställts av TN. RK ansvarar även 
för att upphandlingsdokumenten kvalitetssäkras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv av den 
upphandlingsjurist som RK ska upphandla för att bistå med juridisk rådgivning i upphandlingen. 
 
3.2.3 Juridisk rådgivning 
 
RK ansvarar för att upphandla juridisk rådgivning inför genomförandet av upphandlingen.  
 
3.2.4 Upphandlingsprocessen 
 
RK ansvarar för hela upphandlingsprocessen från annonsering till avtalstecknande och för att 
genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, så som annonsering, kvalificering av anbudsgivare, 
publicering av upphandlingsdokument, besvarande av frågor under anbudstiden, utvärdering av 
anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. 
RK ansvarar för att tillvarata Kommunens intressen under upphandlingen men även för att beakta 
helheten och samtliga deltagande kommuners intressen. 
 

 

4 Uppdrag under Trafikeringsavtalsperioden 
 

4.1  Kommunens ansvar 

4.1.1 Ansvar för kostnader 
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Kommunen ansvarar för sin andel av kostnader i enlighet med punkt 5 nedan. 
 
4.1.2 Kommunens ansvar gentemot skola/föräldrar/elever 
 
Kommunen ansvarar för att: 
 
- Ha kontakt med skolan och dess personal angående skolskjutstrafiken; 
- ha kontakt med föräldrar och elever angående skolskjutstrafiken; 
- pröva ansökningar och bevilja skolskjuts för elever; 
- bestämma vilken hållplats en elev ska åka till/från; och 
- begränsa antalet elever per rutt till antalet godkända platser i fordonet som ska köra rutten. 

4.1.3 Kommunens ansvar gentemot RK 
 
Kommunen ansvarar för att: 
 
- Beställa skolskjutstrafiken genom RK; 
- alltid ha en namngiven kontaktperson till RK avseende skolskjutstrafiken; 
- meddela RK i god tid när fordonsförändringar ska göras; 
- i god tid meddela RK om större förändringar inom verksamheten som påverkar 
skolskjutstrafiken; 
- följa de storlovstider som RK använder i sin linjetrafik för att undvika ökade kostnader för 
skolskjutstrafiken;  
- ge ruttlistor med innehåll enligt RK:s specifikation till RK; 
- ge ruttlistor till RK inför höstterminen senast 31 maj varje kalenderår; 
- inför och under termin ha minst 1 veckas framförhållning vid justering av ruttlistor; 
- ta fram ordningsregler för eleverna utanför skolfordonen; och 
- kontrollera underlag och fakturor från RK och snarast påtala eventuella felaktigheter. 

4.1.4 Kommunens ansvar internt 
 
Det är Kommunens ansvar att: 
 
- Bestämma placering av hållplats för abonnerad skolskjuts;  
- i god tid bestämma skolornas start- och sluttider; och 
- hantera elev- och ruttlistor i därtill avsett program. 
 

4.2  RK:s ansvar 

4.2.1 RK:s ansvar gentemot trafikföretagen 
 
RK ansvarar för att: 
 
- Ha kontakt med trafikföretagen och dess personal angående skolskjutstrafiken; 
- följa upp trafikföretagens efterlevnad av Trafikeringsavtalet under hela avtalsperioden; 
- hantera utbetalningar till trafikföretagen; 
- fatta eventuella beslut angående viten; 
- göra vitesavdrag till trafikföretagen; 
- skicka ut rutter och trafikföretagens register från skolskjutsplaneringsverktyget; och 
- genomföra en produktionsberäkning inför varje läsår. 
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4.2.2 RK:s ansvar gentemot Kommunen 
 
RK ansvarar för att: 
 
- till Kommunen specificera hur ruttlistorna ska utformas; 
- fördela trafikeringsuppdraget åt/bland trafikföretagen; 
- skicka ut ruttlistor till trafikföretagen; 
- fakturera Kommunen; 
- utbetala  ersättning till Kommunen för de vitesavdrag som gjorts under den aktuella månaden; 
- terminsvis ge Kommunen en redovisning av utdömda viten; 
- ha det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten; 
- alltid ha en namngiven kontaktperson till Kommunen avseende skolskjutstrafiken; 
- genomföra en produktionsberäkning inför varje läsår; 
- innan Trafikeringsavtalet träder i kraft meddela Kommunen om de storlovstider som RK 
kommer att använda i sin linjetrafik under Trafikeringsavtalets löptid; 
- erbjuda säkerhetsutbildning enligt separat villkorsbilaga, se Bilaga 3; 
- ta fram ordningsregler ombord på fordonen som genomför skolskjutstrafik; samt  
- erbjuda tjänsten ”Bokabuss” enligt separat villkorsbilaga, se Bilaga 4. 
 

4.2.3 RK:s ansvar internt 
 
Det är RK:s ansvar att: 
 
- Bestämma placering av hållplats i linjetrafiken;  
- vara huvudansvarig för ett skolskjutsplaneringsverktyg som Kommunen kan ansluta sig till; 
samt 
- hantera fordons-, kostnads-, period- och trafikföretagsregistren i skolskjutsplaneringsverktyget.  
 
 
4.3  Personuppgiftsansvar 
 
Kommunen och RK åtar sig att reglera personuppgiftsansvaret avseende de personuppgifter som 
kommer att behandlas i samband med upphandling och anordnande av skolskjutstrafiken i enlighet 
med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.  

4.4 Ansvarsfördelning avseende krav på ersättning 
 
För det fall att krav på ersättning riktas mot någon part för skada som har drabbat den andra parten 
eller tredje man till följd av detta Avtal, av Trafikeringsavtal eller genomförandet av den 
gemensamma upphandlingen ska den part som ansvarar för skadans eller kravets uppkomst ansvara 
för att ersätta den skadelidande. Part som inte ansvarar för skadan ska hållas skadeslös från samtliga 
krav på ersättning med anledning av skadan eller kravet. För det fall att myndighetskrav riktas mot 
någon part till följd av en del av Avtalet eller den gemensamma upphandlingen som den andra 
partens ansvarar för så ska den ansvariga parten ersätta den part som fått myndighetskravet riktat 
mot sig. För tydlighets skull innebär det att för det fall den part som inte ansvarar för skadan eller 
kravet drabbas av någon kostnad till följd av skadan ska den part som ansvarar för skadan ersätta 
dessa kostnader. Exempelvis ska RK stå för kostnaderna för det fall att RK under upphandlingen 
inte följer upphandlingsrättslig lagstiftning och detta leder till skadestånd, upphandlingsskadeavgift 
eller rättegångskostnader. För det fall att Kommunen orsakar kostnader genom exempelvis felaktig 
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hantering av personuppgifter eller genom att underlåta att informera RK om en omständighet, och 
detta leder till att till exempel en brukare av trafiken eller tillsynsmyndighet framför krav, så ska 
Kommunen stå för kostnaderna. 
 

5 Ekonomi/Kostnadsfördelning 

5.1  Kostnader under upphandlingen 
 
5.1.1 Kostnader för utförandet av upphandlingen 
 
Med begreppet ”kostnader för utförande av upphandlingen” menas kostnader för tjänstemannatid 
och kostnader för juridisk rådgivning. 
 
5.1.1.1 Kostnader för tjänstemannatid 
Med begreppet ”kostnader för tjänstemannatid” menas kostnader för den tid som RK:s tjänstemän 
som ansvarar för och utför arbetet med genomförande av upphandlingen lägger ned på 
upphandlingen. Den totala summan för tjänstemannatid som avser delområde Skolskjutstrafik är 
750 000 kr. 
 
5.1.1.2 Kostnader för juridisk rådgivning 
Med begreppet ”kostnader för juridisk rådgivning” menas kostnader för den upphandlingsjurist 
som RK ansvarar för att upphandla för juridisk rådgivning avseende upphandlingen inklusive 
eventuell överprövning. 
 
5.1.2 Fördelning av kostnader 
  
5.1.2.1 Fördelning av kostnader för tjänstemannatid   
Kostnader för tjänstemannatid och juridisk rådgivning avseende upphandlingen och delområde 
Skolskjutstrafik fördelas på uppdragsgivarna enligt följande fördelningsmodell: 
 
-25% av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare. 
 
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare inom respektive 
kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning under hela 
avtalsperioden och är följande: 
 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 

 
För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller 
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas 
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enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande 
kommunens invånarantal beaktas.  
 
5.1.2.2 Fördelning av kostnader för juridisk rådgivning  
Kostnader för juridisk rådgivning för upphandlingen fördelas jämnt mellan delområde 
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Delområde Skolskjutstrafiks andel av kostnaden 
fördelas därefter enligt samma fördelningsmodell som anges i punkt 5.1.2.1 ovan. 
 
5.1.2.3 Fakturering av kostnader 
Kostnad för tjänstemannatid periodiseras jämnt för hela upphandlingsperioden oktober 2021 t o 
m juni 2023. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel 
av kostnaderna för tjänstemannatid. 
 
Kostnader för juridisk rådgivning faktureras utifrån faktiska kostnader. RK fakturerar halvårsvis (i 
juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel av kostnaderna för juridisk rådgivning. 
 

5.2 Kostnader under Trafikeringsavtalen 
 
5.2.1 Kostnader för utförandet av trafikuppdraget  
 
5.2.1.1 Trafikkostnader 
Med begreppet ”trafikkostnader” menas samtliga ersättningar som utbetalas till trafikföretagen i 
enlighet med Trafikeringsavtalen. 
 
5.2.1.2 Kostnader för administration 
Med begreppet ”kostnader för administration” menas RK:s kostnader under 
Trafikeringsavtalsperioden för personal och programvaror. Dessa kostnader fördelas enligt punkt 
5.2.2 och faktureras enligt punkt 5.2.3. Den sammanlagda årliga administrativa kostnaden under 
Trafikeringsavtalsperioden är 1 550 000 kr, förutsatt att samtliga länets åtta kommuner deltar i 
denna upphandling. Om någon eller några kommuner inte deltar i denna upphandling minskas 
denna kostnad med 5 % per kommun som inte deltar, förutom om det gäller Växjö kommun, då 
kostnaden minskas med 25 %. 
 
Kostnaden indexregleras inför varje läsår, det vill säga årligen i augusti, med Labour cost index för 
tjänstemän (preliminärt), privat sektor (LCI tjm), 2008M01=100 efter näringsgren SNI 2007 och 
månad, kolumn B-S samtliga näringsgrenar.  
 
Basindex kvartal 4 2020 är 144,2. 
 
Kostnaden första läsåret 2025/2026 innebär att baspriset indexregleras genom att basindex kvartal 
4 2020 (144,2) jämförs med index för kvartal 4 2024.  
 
Kostnaden andra läsåret 2026/2027 innebär att baspriset indexregleras genom att basindex kvartal 
4 2020 (144,2) jämförs med index för kvartal 4 2025. Indexering ska sedan ske på detta sätt årligen 
under hela avtalsperioden.  
 
5.2.1.3 Kostnader för juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen 
Med kostnader för juridisk rådgivning menas de kostnader som under Trafikeringsavtalsperioden 
uppkommer vid behov av juridisk rådgivning gällande Trafikeringsavtalen avseende tolkningar av 
Trafikeringsavtalen, avtalsbrott, krav från trafikföretag samt tredje parter och tvister med 
trafikföretag. 
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RK anlitar upphandlad jurist för den juridiska rådgivningen. Fördelning av kostnaderna sker enligt 
punkt 5.2.2 och fakturering sker enligt punkt 5.2.3. Önskar enskild eller enskilda kommuner att RK 
driver en process, står denna eller dessa kommuner själva för kostnaden för den juridiska 
rådgivningen. RK kommer i sådana fall att fakturera Kommunen för samtliga kostnader hänförliga 
till den juridiska rådgivningen som uppstått till följd av processen.  
 
 
5.2.2 Fördelning av kostnader  
 
5.2.2.1 Fördelning av trafikkostnader 
Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaden som avser de transporter som 
uppdragsgivaren har betalningsansvar för. 
 
5.2.2.2 Fördelning av kostnader för administration och juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen 
Kostnader för administration och juridisk rådgivning under Trafikeringsavtalsperioden avseende 
Trafikeringsavtalen och delområde Skolskjutstrafik fördelas på uppdragsgivarna enligt följande 
fördelningsmodell. 
 
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare. 
 
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. Invånarantalet 
den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning under hela avtalsperioden och är följande: 
 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 

 
För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller 
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas 
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande 
kommunens invånarantal beaktas.  
 
5.2.3 Fakturering av kostnader  
 
5.2.3.1 Fakturering av trafikkostnader     
RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens trafikkostnader. Innan slutlig 
trafikproduktion är fastställd för respektive läsår sker à conto-fakturering. En delreglering görs efter 
höstterminens slut. Slutreglering av Kommunens trafikkostnader sker efter varje läsår, det vill säga 
årligen i juni. 
 
5.2.3.2 Fakturering av kostnader för administration 
RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av kostnader för administration och 
juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen med trafikföretagen. 
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5.2.4 Årlig uppföljning 
   
RK ansvarar för att en gång per år erbjuda ansvarig nämnd i Kommunen genomgång av årlig 
uppföljning av uppdraget vid ordinarie nämndssammanträde. 
 

6 Övriga valbara trafikslag 
 
Utöver skolskjuts kan Kommunen välja att inkludera följande trafikslag i detta Avtal: 
 
- Fritidsskjuts 
- Arbetsresor daglig verksamhet 
- Mattransporter 
 
Val att inkludera ett eller flera av dessa trafikslag görs i Bilaga 5. I Bilaga 5 finns även en 
beskrivning av respektive trafikslag. Kommunens val avseende övriga valbara trafikslag kommer 
inte att påverka Kommunens ansvar eller andel av de kostnader som framgår av detta Avtal.  
 

7 Bokabuss – tjänst för bokning av tillfälliga transporter under 
skoldagen 

 
Som en del av detta Avtal erbjuder RK tjänsten ”Bokabuss” för offertförfrågan och bokning av 
tillfälliga transporter under skoldagen. Med tillfälliga transporter under skoldagen menas 
transporter som skolorna beställer till elevernas aktiviteter under skoldagen. Det kan till exempel 
vara transporter till språk, hemkunskap, idrott, musik, teaterföreställningar, simhallar, friluftsdagar 
och liknande aktiviteter. Dessa tillfälliga transporter under skoldagen ingår inte i den gemensamma 
upphandlingen utan varje enskild resa direktupphandlas. Villkor för tjänsten framgår av Bilaga 4. 
 

8 Avtalstid 
 
8.1  Ikraftträdande och upphörande  

 
Detta Avtal gäller från dagen för båda parters undertecknande och löper fram till dess att 
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag för utförande av trafikuppdrag rörande 
Skolskjutstrafik och Serviceresor upphör att gälla. Det innebär, för tydlighets skull, att Avtalet och 
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag ska ha samma upphörandetidpunkt.  

 
8.2  Kommunens möjlighet till uppsägning 
 
Kommunen har fram till och med 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp detta Avtal och därmed 
välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. En 
sådan uppsägning ska ske skriftligen och vara RK tillhanda senast 31 maj 2022. För det fall 
Kommunen väljer att säga upp Avtalet i förtid och inte delta i den fortsatta gemensamma 
upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik ska Kommunen ersätta RK för de kostnader 
som uppstått till följd av Kommunens deltagande i den gemensamma upphandlingen fram till och 
med upphörandedagen. Ersättningen ska beräknas utifrån Kommunens andel av de upplupna 
kostnaderna för upphandlingen enligt den modell som följer av punkt 5.1 ovan. 
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Av detta Avtal har två likalydande exemplar upprättats och undertecknats varav vardera parten 
erhåller sitt exemplar. 
 
 
För Lessebo kommun        Lessebo den      /       
 
 
 
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Lars Altgård (S)   Christina Nyquist 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef   
 
 
 

 
 
För Region Kronoberg        Växjö den     /      
 
 
 
--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Mikael Johansson (M)   Martin Myrskog 
Regionstyrelsens ordförande  Regiondirektör 
 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp  
 
Bilaga 2 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp  
 
Bilaga 3 Säkerhetsutbildning  
 
Bilaga 4 Villkor för tjänsten Bokabuss  
 
Bilaga 5 Val av valbara trafikslag 
 
Bilaga 6 Regionstyrelsens beslut avseende godkännande av innehåll i detta Avtal 
 
Bilaga 7.1 Kommunfullmäktiges beslut att ingå detta Avtal  
 
Bilaga 7.2 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av ordinarie ledamot och ersättare till 
politisk styrgrupp  
 
Bilaga 7.3 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av valbara trafikslag. 
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp 
 
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen 
 
Val av ordinarie ledamot 
 
 

 
 
 
Val av ersättare 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 

 
Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande 
tjänstemannagruppen under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av 
kommunchefen alternativt den förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till. 
Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.  

   

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp från ytterligare deltagande förvaltningar 
 
Om Kommunen har valt att inkludera valbara trafikslag i Avtalet och dessa valbara trafikslag 
omfattar flera förvaltningar så har Kommunen rätt att välja ytterligare en ordinarie ledamot och en 
ersättare per deltagande förvaltning. Val av dessa representanter till den beredande 
tjänstemannagruppen görs i sådant fall nedan. 
 
 
 
Deltagande nämnd:  
 
Val av ordinarie ledamot 
  
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
Val av ersättare 
 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Deltagande nämnd:  
 
Val av ordinarie ledamot 
 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
Val av ersättare 
 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
 
Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande 
tjänstemannagruppen även avseende de tillkommande representanterna från övriga nämnder under 
Avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunchefen alternativt den 
förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter meddelas till RK:s 
sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.   
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 
 
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen 
 
Val av ordinarie ledamot  
 

 
 
Val av ersättare 
 

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 

 
Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen under 
Avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunfullmäktige alternativt 
den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter 
meddelas till RK:s sammankallande för den politiska styrgruppen.  

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 
från ytterligare deltagande nämnder 
 
Om Kommunen har valt att inkludera valbara trafikslag i Avtalet och dessa omfattar flera nämnder 
så har Kommunen rätt att välja ytterligare en ordinarie ledamot och en ersättare per deltagande 
nämnd. Val av dessa representanter till den politiska styrgruppen görs i sådant fall nedan. 
 
 
Deltagande nämnd:  
 
Val av ordinarie ledamot 
  
 

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
Val av ersättare 
 
 

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Deltagande nämnd:  
 
Val av ordinarie ledamot 
 
 

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
Val av ersättare 
 
 

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
 
Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen även 
avseende tillkommande nämnder under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska 
fattas av kommunfullmäktige alternativt den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige 
delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den politiska 
styrgruppen. 
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1 Villkor för säkerhetsutbildning 
 
Som del av Avtalet erbjuder RK Kommunen möjlighet att få säkerhetsinformation på skolorna. 
Säkerhetsinformation ges genom säkerhetsutbildning och innebär att RK:s personal kommer ut till 
Kommunens skolor och informerar eleverna om trafiksäkerhet, skolskjuts, gällande regelverk för 
skolskjuts och liknande. Denna information planeras att kompletteras med säkerhetsinformation 
som ska tillhandahållas av trafikföretagen som utför skolskjutstrafik, genom att det i Trafikavtalen 
skrivs in krav på att trafikföretagen ska tillhandahålla säkerhetsinformation inför varje termins- eller 
läsårsstart. 
 

2 Beställning av säkerhetsutbildning 
 
Säkerhetsutbildningen kan komma att ske med olika intervall. Det är Kommunen som beställer 
säkerhetsutbildningen av RK. Kommunen och RK bestämmer sedan gemensamt exakta dagar och 
tider för när säkerhetsutbildningen ska hållas. RK:s personalresurser för genomförande av 
säkerhetsutbildning är begränsade. Alla kommuner kommer således inte kunna ha 
säkerhetsutbildning samma termin. Kommunen bör därför i god tid boka in säkerhetsutbildningar. 
Om RK är uppbokade en termin då Kommunen önskar säkerhetsutbildning ska RK hänvisa till 
närmast möjliga termin för när säkerhetsutbildning kan hållas. 

 
3 Genomförande av säkerhetsutbildning 
 
Utbildning för eleverna planeras att ske enligt följande: RK:s personal ska åka ut till skolor runt om 
i Kronoberg för att genomföra säkerhetsutbildningen om hur elever åker buss på ett säkert sätt till 
och från skolan. Informationen till eleverna berör säkerhet i samband med skolskjutstrafik och är 
uppdelad i tre steg: 1) före resan 2) under resan och 3) efter resan. Resultatet av 
säkerhetsutbildningen ska vara att eleverna får information om hur de ska agera på ett säkert sätt 
när de använder sig av skolskjutstrafik. 

 
4 Kommunens ansvar 
 
Kommunen ansvarar för att tillhandahålla lokal där säkerhetsutbildningen kan hållas, att vuxen 
personal från skolan finns på plats under hela tiden då säkerhetsutbildningen genomförs och att 
eleverna informerats om RK:s besök i förväg. 
 

5 Kostnad och fakturering 
 
RK fakturerar Kommunen 2 000 kr per hel arbetsdag (>=4 timmar) eller 1 500 kr per halv 
arbetsdag (<4 timmar) då personal från RK är på plats i skolorna för genomförande av beställd 
säkerhetsutbildning. Kostnaden indexregleras enligt samma index och princip som finns beskrivet 
i punkt 5.2.1.2 i Avtalet.  
 
Faktureringen görs utan påslag för administrativa kostnader eller fakturaavgifter. 
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1 Villkor för tjänsten Bokabuss 
 
Som en del av Avtalet tillhandahåller RK en webbaserad lösning (nedan kallad ”Bokabuss”) där 
Kommunen kan beställa tillfälliga transporter under skoldagen, vilket följer av punkt 7 i Avtalet. 
Kommunen väljer själv om man vill använda Bokabuss och/eller göra sina beställningar på annat 
sätt. 
 

2 Tillfälliga transporter som ingår i tjänsten Bokabuss 
  
Bokabuss får endast användas för tillfälliga transporter som görs av grundskolans elever och 
personal tillsammans. De tillfälliga transporterna ska ske under skoldagen. Andra typer av tillfälliga 
transporter - exempelvis klassresor med övernattning, personalresor, resor för förskoleelever 
och/eller gymnasieelever - omfattas inte. För sådana tillfälliga transporter som inte omfattas av 
tjänsten Bokabuss hänvisas Kommunen till att genomföra beställningar på annat sätt. 

 
3 Villkor för användarkonto 
 
RK är administratör av Bokabuss. Kommunen får tillgång till systemet genom att ansöka om 
inloggningsmöjligheter och rättigheter hos RK samt anmäla e-postadress, namn, skola och 
telefonnummer till den kontaktperson på varje skola inom Kommunen som ska nyttja tjänsten 
Bokabuss eller den gemensamma administratör som ansvarar för bokningar via Bokabuss. RK 
instruerar vid behov användarna i systemet. 

 
4 Villkor för offertförfrågan, bokning och avbokning 
 
När Kommunen lagt in en beställning i Bokabuss gör RK ett offertförfarande där Kommunen 
erbjuds bästa möjliga offert. Kommunen svarar sedan ja eller nej till denna offert. Varje resa ska 
direktupphandlas. Utvärdering sker på inkomna anbud och tilldelning sker till det trafikföretag som 
erbjudit lägst pris. Erhålls ingen offert från någon det trafikföretag ska RK skyndsamt meddela 
Kommunen om detta. 
 
En bokning ska alltid göras med minst fem arbetsdagar mellan beställningsdag och resdag. 
Avbokningar ska göras med minst två arbetsdagar mellan avbokningsdag och resdag. Avbokningar 
som görs i tid enligt ovan bestämmelse, krediteras Kommunen i sin helhet. Avbokningar som inte 
görs i tid enligt ovan, debiteras Kommunen i sin helhet. 
 

5 Fakturering 
 
RK fakturerar Kommunen löpande för de resor Kommunen beställt. Faktureringen görs enligt vid 
varje enskilt tillfälle offererade priser, utan påslag för administrativa kostnader eller fakturaavgifter. 
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Bokabuss innebär att Kommunens skolor, utan några extra avgifter, får möjlighet att enkelt beställa 
tillfälliga transporter för grundskoleelever och personal. Tjänsten innebär även att Kommunen får 
en tydlig överblick över bokade och genomförda tillfälliga transporter. 
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Val av valbara trafikslag 
 
Kommunen väljer att inkludera följande valbara trafikslag i Avtalet: 
 
 
      Fritidsskjuts 
Persontransporter till/från fritids. Transporterna ligger utanför ordinarie skoltid och kan utföras 
både skoldagar och lovdagar. 
 
      Arbetsresor daglig verksamhet 
Persontransporter till/från daglig verksamhet. Transporterna utförs under hela kalenderåret.  
 
 
      Mattransporter 
Mattransporter till skolor, förskolor och äldreboende. Transporterna kan utföras när fordonen 
inte utför persontransporter. 
 
 
 
 
 
Om Kommunen har valt att inte inkludera något av ovanstående valbara trafikslag i Avtalet, 
bekräfta nedan att 
 
      Kommunen väljer att inte inkludera några av ovanstående valbara 
trafikslag i Avtalet. 
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Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst - förnyelse 
 
Mellan uppdragsgivaren Lessebo kommun (”Kommunen” och uppdragstagaren Region 
Kronoberg (”RK”), träffas följande avtal (”Avtalet”) med anledning av Kommunens beslut att 
förnya sitt överlåtande av ansvaret för anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst, enligt Lag 
(1997:736) om färdtjänst (”lag om färdtjänst”) och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst (”lag om 
riksfärdtjänst”), till RK. 
 

1 Bakgrund och syfte 
 
Enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst får Kommunen, efter överenskommelse med 
regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter för 
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst som följer av samma lagar till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i länet.  
 
Regionförbundets styrelse beslutade 2008 att kommuner inom RK ska beredas möjlighet att lämna 
över myndighetsutövningen och ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundets verksamhet har därefter övertagits av RK, som är 
regional kollektivtrafikmyndighet. Vid tiden för detta Avtals ingående har sex av länets kommuner 
överlåtit sitt ansvar för anordnande av färdtjänst (enligt lag om färdtjänst) och riksfärdtjänst (enligt 
lag om riksfärdtjänst) till RK. 
 
Kommunen överförde den 29 juni 2012 sina uppgifter för anordnandet av färdtjänst och 
riksfärdtjänst för sina invånare till RK i enlighet med vad som följer av lag om färdtjänst samt lag 
om riksfärdtjänst. 
   
RK ska genomföra en gemensam upphandling avseende utförandet av trafikeringsuppdrag för 
delområdena Skolskjutstrafik och Serviceresor, där färdtjänst och riksfärdtjänst ingår. 
Upphandlingen ska resultera i att RK ingår trafikeringsavtal med de upphandlade trafikföretagen 
(”Trafikeringsavtal”). Villkoren för upphandlingen avseende delområde Serviceresor framgår av 
Bilaga 1. I samband med genomförandet av upphandlingen har RK, tillsammans med de 
kommuner som överlämnat sina uppgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till RK, beslutat 
att uppdatera innehållet i den befintliga överenskommelsen om överförande av ansvar för 
anordnandet av färdtjänst och riksfärdtjänst.  
 
Den nu befintliga överenskommelsen om överlåtelse av ansvar mellan Kommunen och RK om 
överförande av ansvar för anordnande av särskild kollektivtrafik ska upphöra och ersättas med 
detta Avtal.  
 
Detta Avtal ingås mellan Kommunen och RK i syfte att: 
 

i) Fortsatt överföra ansvar och myndighetsutövning avseende färdtjänst och 
riksfärdtjänst från Kommunen till RK; 

ii) reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för att upprätta en samverkan mellan 
Kommunen och RK gällande anordnandet av färdtjänst och riksfärdtjänst;  

iii) reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för överlämnandet av ansvar för 
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst; samt 
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iv) reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och RK avseende anordnandet av 
färdtjänst och riksfärdtjänst.  
 

Det noteras att en välfungerande färdtjänst samt riksfärdtjänst för Kommunens invånare är en 
gemensam angelägenhet för Kommunen och RK. Båda parter åtar sig att verka för en långsiktig 
utveckling för färdtjänst och riksfärdtjänst genom att föra en kontinuerlig dialog avseende 
anordnandet av färdtjänst samt riksfärdtjänst.  

 
2 Överlåtelse av huvudmannaskap 
 
Det nu befintliga avtalet mellan Kommunen och RK om överförande av ansvar för anordnande av 
särskild kollektivtrafik ska upphöra och ersättas med detta Avtal. Kommunen och RK är överens 
om att Kommunen fortsatt, i enlighet med 4 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst, 
överlåter sina uppgifter enligt lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst till RK. RK övertar 
därför, i enlighet med 5 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst, Kommunens ansvar för 
att utföra uppgifterna enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.  
 
Eftersom RK har övertagit huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst från Kommunen 
är RK tillståndsgivare avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. RK ansvarar fortsatt för 
tillståndsgivning, samtlig handläggning och prövning av ansökningar avseende färdtjänst och 
riksfärdtjänst som inkommer till RK. Villkor för fördelning av kostnader i samband med 
tillståndsgivning följer av Bilaga 2.  
 

3 Samverkan 
 

3.1 Om samverkan mellan RK och Kommunen 

Samverkan mellan de kommuner som överlåtit sitt ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst och RK 
avseende överlåtandet av ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst ska ske i samverkansgrupper 
bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp. Kommunen och RK åtar 
sig att genomföra samverkan i enlighet med Kommunens och RK:s respektive uppdrag som 
beskrivs nedan. Varje deltagande kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare till respektive 
samverkansgrupp.  
 

3.2 Den beredande tjänstemannagruppens uppdrag 

Den beredande tjänstemannagruppen ska bereda frågor till den politiska styrgruppen både under 
upphandlingen av trafikeringsuppdraget som ska omfatta bland annat utförande av färdtjänst och 
riksfärdtjänst och även fortsatt under hela avtalsperioden. Även annan samverkan kring Avtalet 
sker fortlöpande i den beredande tjänstemannagruppen under hela avtalsperioden. Kommunen 
utser en ordinarie ledamot och en ersättare till den beredande tjänstemannagruppen, i enlighet med 
vad som följer av Bilaga 3. Övriga ledamöter ska tillsättas av RK samt övriga deltagande 
kommuner. 
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3.3 Den politiska styrgruppens uppdrag 

Under den kommande upphandlingen av trafikeringsuppdraget avseende bland annat utförande av 
färdtjänst och riksfärdtjänst ansvarar den politiska styrgruppen för att ta ställning till strategiskt 
viktiga frågeställningar och kravställningar och rekommendera förslag till beslut för fastställande i  
RK:s trafiknämnd (”TN”). 

Under avtalsperioden ska samråd ske i den politiska styrgruppen inför fastställande i RK:s politiska 
instanser avseende följande frågor: 

- Årlig budget för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna; 

- årlig budget för driften av Serviceresors beställningscentral (”BC”) och förutsättningar för denna; 
samt 
 
- revidering av taxor samt regelverk för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. 
 
Den politiska styrgruppen ska årligen följa upp resultatet för tillståndsgivningen och driften av BC. 
Kommunen utser en ordinarie ledamot och en ersättare till den politiska styrgruppen, i enlighet 
med vad som följer av Bilaga 4. Övriga ledamöter ska tillsättas av RK och av motsvarande 
ledamöter från övriga deltagande kommuner. TN:s ordförande är ordförande för den politiska 
styrgruppen. 
 

3.4 Kommunens ansvar för samverkan 

Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp och till politisk styrgrupp, i enlighet med vad som framgår av Bilaga 3 och 
Bilaga 4. Det är Kommunens ansvar att tillse att antingen ordinarie ledamot eller ersättare deltar i 
samtliga samverkansmöten som RK kallar till.  
 
Kommunen ansvarar även för att utse en kontaktperson för färdtjänst samt riksfärdtjänst, som ska 
ha det övergripande ansvaret för Kommunens kontakt med RK avseende frågor hänförliga till 
färdtjänst och riksfärdtjänst. För det fall att kontaktpersonen byts ut under avtalsperioden ansvarar 
Kommunen för att anmäla en ny kontaktperson för färdtjänst och riksfärdtjänst.  

 
3.5 RK:s ansvar för samverkan 

RK ansvarar för att bereda frågor och sammankalla till samverkansmöten i respektive 
samverkansgrupp och att samverkan sker i enlighet med detta avtal. Vidare ansvarar RK för att, 
utöver TN:s ordförande, utse valfritt antal representanter till den politiska styrgruppen och för att 
utse valfritt antal ledamöter till den beredande tjänstemannagruppen. RK ska sammankalla till 
samverkansmöten i den politiska styrgruppen vid minst två tillfällen per år. För det fall RK 
uppmärksammas på att ytterligare samverkansmöten är nödvändiga i någon samverkansgrupp ska 
RK sammankalla till sådant ytterligare samverkansmöte. RK ansvarar även för att protokollföra 
möten och delge protokollet till Kommunen samt till övriga deltagande kommuner. 
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4 Ansvarsfördelning mellan Kommunen och RK 

 
4.1 Kommunens ansvar 
 
Kommunens ansvar och villkor avseende tillståndsgivning, upphandling och samordning av resor 
för färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i Bilaga 1 och Bilaga 2. Kommunen ansvarar även för att 
anmäla övriga valbara trafikslag till RK i samband med ingåendet av detta Avtal i enlighet med vad 
som framgår av Bilaga 5. 
 

4.2 RK:s ansvar 

4.2.1 Regelverk 
 
RK ansvarar för att fastställa regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst genom beslut av 
regionfullmäktige efter samråd med de kommuner som har överlåtit ansvaret för anordnande av 
färdtjänst och riksfärdtjänst till RK. Regelverket ska användas som ett levande dokument och 
utvärdering ska ske kontinuerligt under hela avtalsperioden på RK:s initiativ. 

4.2.2 Taxa/egenavgift 
 
RK ansvarar för att fastställa taxa för färdtjänst genom beslut i regionfullmäktige efter samråd med 
de kommuner som har överlåtit ansvaret för anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst till RK. 
Taxa för riksfärdtjänst fastställs av regeringen enligt lag om riksfärdtjänst. 

4.2.3 Trafikförsörjningsprogram 
 
RK ansvarar för att upprätta trafikförsörjningsprogram för Kommunen enligt vad som anges i 2 
kap. 10 § punkt 6 lag (2010:1065) om kollektivtrafik.  

4.2.4 Tillståndsgivning 

RK ansvarar för tillståndsgivning, vilket innebär att RK ska ansvara för den myndighetsutövning 
som följer av lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst, enligt vad som är reglerat i Bilaga 2. 

4.2.5 Upphandling samt anordnande av resor 
 
RK ska ansvara för att genomföra upphandlingen avseende delområde Serviceresor samt för 
anordnande av resor, vilket inkluderar ansvar för att genomföra upphandling av trafik och för 
samordning av resor, enligt vad som är reglerat i Bilaga 1. 

4.2.6 Övrigt ansvar 
 
RK ansvarar för personal, IT-utrustning, resor, fordon, kommunikation med resande och 
trafikföretag, för administration samt för information avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. RK 
ansvarar även för att statistik ska inkomma till av staten särskilt beslutad myndighet med de 
tidsintervaller som följer av vid var tid gällande lagstiftning och myndighetsföreskrift.  
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4.3  Personuppgiftsansvar 

Kommunen och RK åtar sig att reglera personuppgiftsansvaret för den behandling av 
personuppgifter som kan komma att uppstå i samband med anordnandet av färdtjänst och 
riksfärdtjänst i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.  

4.4 Ansvarsfördelning avseende krav på ersättning 
 
För det fall att krav på ersättning riktas mot någon part för skada som har drabbat den andra parten 
eller tredje man till följd av detta Avtal, av Trafikeringsavtal eller genomförandet av den 
gemensamma upphandlingen ska den part som ansvarar för skadans eller kravets uppkomst ansvara 
för att ersätta den skadelidande. Part som inte ansvarar för skadan ska hållas skadeslös från samtliga 
krav på ersättning med anledning av skadan eller kravet. För det fall att myndighetskrav riktas mot 
någon part till följd av en del av Avtalet eller den gemensamma upphandlingen som den andra 
partens ansvarar för så ska den ansvariga parten ersätta den part som fått myndighetskravet riktat 
mot sig. För tydlighets skull innebär det att för det fall den part som inte ansvarar för skadan eller 
kravet drabbas av någon kostnad till följd av skadan ska den part som ansvarar för skadan ersätta 
dessa kostnader. Exempelvis ska RK stå för kostnaderna för det fall att RK under upphandlingen 
inte följer upphandlingsrättslig lagstiftning och detta leder till skadestånd, upphandlingsskadeavgift 
eller rättegångskostnader. För det fall att Kommunen orsakar kostnader genom exempelvis felaktig 
hantering av personuppgifter eller genom att underlåta att informera RK om en omständighet, och 
detta leder till att till exempel en brukare av trafiken eller tillsynsmyndighet framför krav, så ska 
Kommunen stå för kostnaderna. 
 

5 Kostnader för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst  
 
Villkor för fördelning av kostnader för överlåtande av ansvar för anordnandet, samt övriga 
kostnader som kan uppstå till följd av färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i Bilaga 1 och Bilaga 
2. 
 

6 Avtalstid 
 
6.1 Ikraftträdande och upphörande 
 
Detta Avtal ersätter den tidigare överenskommelsen om överlämnande av huvudmannaskap som 
ingicks mellan RK och Kommunen den 29 juni 2012. Avtalet gäller från dagen för båda parters 
undertecknande och löper fram till dess att det Trafikeringsavtal som ska ingås mellan RK och 
upphandlade trafikföretag för utförande av trafikuppdrag rörande Skolskjutstrafik och Serviceresor 
upphör att gälla. Det innebär, för tydlighets skull, att Avtalet och Trafikeringsavtal mellan RK och 
upphandlande trafikföretag ska ha samma upphörandetidpunkt.  
 
6.2 Kommunens möjlighet till uppsägning 
 
Kommunen har fram till och med 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp detta Avtal och därmed 
välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen avseende delområde Serviceresor eller att 
överlämna sina uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst till RK. En sådan 
uppsägning ska ske skriftligen och vara RK tillhanda senast 31 maj 2022. För det fall Kommunen 
väljer att säga upp Avtalet i förtid och inte delta i den fortsatta gemensamma upphandlingen 
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avseende delområde Serviceresor ska Kommunen ersätta RK för de kostnader som uppstått till 
följd av Kommunens deltagande i den gemensamma upphandlingen fram till och med 
upphörandedagen. Ersättningen ska beräknas utifrån Kommunens andel av de upplupna 
kostnaderna för upphandlingen som framgår av punkt 5.1 i Bilaga 1. 
 
 
 
 
Av detta Avtal har två likalydande exemplar upprättats och undertecknats varav vardera parten 
erhåller sitt exemplar. 
 
 
För Lessebo kommun           Lessebo den      /       
 
 
 
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Lars Altgård (S)   Christina Nyquist 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef   
 
 
För Region Kronoberg        Växjö den     /      
 
 
 
--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Mikael Johansson (M)   Martin Myrskog 
Regionstyrelsens ordförande  Regiondirektör 
 
 

 
Bilagor 
 
 
Bilaga 1 Villkor för upphandling och samordning av resor 
 
Bilaga 2 Villkor för tillståndsgivning  
 
Bilaga 3 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 
 
Bilaga 4 Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp 
 
Bilaga 5 Val av valbara trafikslag 
 
Bilaga 6 Regionstyrelsen beslut avseende godkännande av innehållet i detta Avtal. 
 
Bilaga 7.1 Kommunfullmäktiges beslut avseende överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten  
 
Bilaga 7.2 Kommunfullmäktiges beslut avseende godkännande av detta Avtal 
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Bilaga 7.3 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av ledamot och ersättare till politisk 
styrgrupp 
 
Bilaga 7.4 Kommunchefens beslut avseende val av ledamot och ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp 
 
Bilaga 7.5 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av valbara trafikslag 
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1. Bakgrund 
 
RK erbjuder samtliga kommuner i Kronobergs län gemensam upphandling samt samordning av 
resor avseende delområde Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor, där bland annat färdtjänst 
och riksfärdtjänst ingår. Upphandlingen ska resultera i att RK ingår Trafikeringsavtal med 
trafikföretag. Villkoren för upphandlingen avseende färdtjänst och riksfärdtjänst framgår av denna 
Bilaga 1 till Avtalet. 

 
2. Samverkan 

Villkor för samverkan mellan Kommunen och RK avseende upphandlingen och samordning av 
resor för delområde Serviceresor regleras i punkt 2 i Avtalet. 
 

3. Upphandling av transporttjänster 

 
3.1   Kommunens ansvar 
 
3.1.1 Ansvar för kostnader 
 
Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för upphandlingen i enlighet med vad som 
framgår av punkt 5 nedan. 
 
3.1.2 Tillvarata Kommunens specifika intressen 
 
Kommunen ansvarar för att tillvarata Kommunens specifika intressen i upphandlingsarbetet. Vid 
beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar är det upp till Kommunen att göra 
eventuella nödvändiga interna utredningar (utöver de utredningar RK ansvarar för på 
uppdragsövergripande nivå) inom Kommunen inför ställningstaganden i den politiska styrgruppen. 
 
 
3.2 RK:s ansvar 

3.2.1 Beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar 
 
RK ansvarar för att identifiera, utreda och presentera beslutsunderlag för strategiskt viktiga frågor 
och kravställningar på en uppdragsövergripande nivå. Det kan exempelvis handla om avtalstid, 
ersättningsmodell, garantivolymer, paketering av trafik, miljökrav, drivmedelskrav, fordonskrav, 
krav på förare/utförande av uppdraget, krav på arbetsvillkor och liknande. 
 
3.2.2 Upprättande av upphandlingsdokument 
 
RK ansvarar för att upprätta och besluta om detaljerat innehåll i upphandlingsdokument i enlighet 
med de beslut som har beretts i den politiska styrgruppen och fastställts av TN. RK ansvarar även 
för att upphandlingsdokumenten kvalitetssäkras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv av den 
upphandlingsjurist som RK ska upphandla för att bistå med juridisk rådgivning i upphandlingen. 
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3.2.3 Juridisk rådgivning 
 
RK ansvarar för att upphandla juridisk rådgivning för upphandlingen.  
 
3.2.4 Upphandlingsprocessen 
 
RK ansvarar för hela upphandlingsprocessen från annonsering till avtalstecknande och för att 
genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, så som annonsering, kvalificering av anbudsgivare, 
publicering av upphandlingsdokument, besvarande av frågor under anbudstiden, utvärdering av 
anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. 
RK ansvarar för att tillvarata Kommunens intressen under upphandlingen men även för att beakta 
helheten och samtliga deltagande kommuners intressen. 
 
 

4 Samordning av transporttjänster 

 
4.1   Kommunens ansvar 
 
Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för samordning av transporttjänster, i enlighet 
med vad som framgår av punkt 5 nedan. 

4.2 RK:s ansvar 

4.2.1 Ansvar för drift av BC 
 
RK ansvarar för drift av BC, vilket omfattar beställningsmottagning, samordning av resor, 
trafikledning, administration av periodkort och eventuella resor i annan kommun, hantering av 
kundsynpunkter-/avvikelser och dialog med trafikföretagen. Driften ska ske på ett effektivt sätt 
och med hög kvalitet utifrån gällande trafikavtal, regelverk och beslutade mål för verksamheten. 
 
4.2.2 Ansvar för kundnöjdhetsmätningar 
 
RK ansvarar för att kundnöjdhetsundersökning genomförs dagligen. 
 
4.2.3 Ansvar för utbildningar i enlighet med Trafikeringsavtal 
 
RK ansvarar för genomförande av de utbildningar som RK enligt Trafikeringsavtalen ansvarar för 
gentemot trafikföretagen och dess medarbetare. 
 
4.2.4 Ansvar för uppföljning av Trafikeringsavtal 
 
RK ansvarar för att Trafikeringsavtalen med trafikföretagen följs upp på ett systematiskt sätt. 
 

5 Ekonomi/Kostnadsfördelning 

 
5.1 Kostnader under upphandlingen 
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5.1.1 Kostnader för utförandet av upphandlingen 
 
Med ”kostnader för utförande av upphandlingen” menas kostnader för tjänstemannatid och 
kostnader för juridisk rådgivning. 
 
5.1.1.1 Kostnader för tjänstemannatid    
Med ”kostnader för tjänstemannatid” menas kostnader för den tid som RK:s tjänstemän som 
ansvarar för och utför arbetet med genomförande av upphandlingen lägger ned på upphandlingen. 
Den totala summan för kostnader för tjänstemannatid om avser delområde Serviceresor är 750 000 
kr. 
 
5.1.1.2 Kostnader för juridisk rådgivning 
Med ”kostnader för juridisk rådgivning” menas kostnader för den upphandlingsjurist som RK 
ansvarar för att upphandla för juridisk rådgivning avseende upphandlingen inklusive eventuell 
överprövning.  
 
5.1.1.3 Kostnader för externa konsultutredningar 
Med ”kostnader för externa konsultutredningar” menas de kostnader som uppstår om det under 
upphandlingsprocessens gång skulle identifieras ett behov av en extern konsultutredning i en 
specifik strategiskt viktig fråga. Denna kostnad uppstår endast om ett sådant behov skulle 
identifieras av RK. 
 
5.1.2 Fördelning av kostnader 
  
5.1.2.1 Fördelning av kostnader för tjänstemannatid  
 Kostnader för tjänstemannatid, kostnader för juridisk rådgivning och kostnader för eventuella 
externa konsultutredningar avseende upphandlingen och delområde Serviceresor fördelas på 
uppdragsgivarna, det vill säga Kommunerna och RK, enligt följande fördelningsmodell: 
 
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare. 
 
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad 
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet 
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning 
under hela avtalsperioden och är följande: 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 
Kronoberg 202 263 

 
För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller 
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nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas 
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande 
kommunens invånarantal beaktas.  
 
5.1.2.2 Fördelning av kostnader för juridisk rådgivning  
Kostnader för juridisk rådgivning för upphandlingen fördelas jämnt mellan delområde 
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Delområde Serviceresors andel av kostnaden fördelas 
därefter enligt samma fördelningsmodell som framgår av punkt 5.1.2.1 ovan. 
 
5.1.2.3 Fakturering av kostnader 
Kostnad för tjänstemannatid periodiseras jämnt över hela upphandlingsperioden oktober 2021 t o 
m juni 2023. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel 
av kostnaderna för tjänstemannatid. 
 
Kostnader för juridisk rådgivning faktureras utifrån faktiska kostnader under 
upphandlingsperioden. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för 
Kommunens andel av kostnaderna för juridisk rådgivning. 

 
5.2 Kostnader under Trafikeringsavtalen 
 
5.2.1 Kostnader för utförandet av trafikuppdraget  
 
5.2.1.1 Trafikkostnader    
Med begreppet ”trafikkostnader” menas samtliga ersättningar som utbetalas till trafikföretagen i 
enlighet med det upphandlade Trafikeringsavtalen samt rörliga systemkostnader per utförd resa. 
 
5.2.1.2 Kostnader för administration och drift av BC 
Med ”kostnader för administration och drift av BC” menas BC:s samtliga kostnader exklusive 
trafikkostnader, så som personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av inventarier, kostnader 
för IT-system, telefonkostnader, förbrukningsmaterial, kundnöjdhetsmätningar, utbildningar för 
trafikföretagen och liknande kostnader. 
  
I kostnader för administration och drift av BC ingår även kostnader för juridisk rådgivning som 
avser delområde Serviceresor. Med kostnader för juridisk rådgivning menas de kostnader som 
uppkommer vid behov av juridisk rådgivning gällande Trafikeringsavtalen avseende tolkningar av 
Trafikeringsavtalen, avtalsbrott, krav från trafikföretag samt tredje parter och tvister med 
trafikföretag. 
 
 
5.2.2 Fördelning av kostnader  
 
5.2.2.1 Fördelning av trafikkostnader 
Varje uppdragsgivare (det vill säga de kommuner som överlåtit huvudmannaskapet till RK samt 
RK) betalar den del av transportkostnaden som avser de transporter som uppdragsgivaren har 
betalningsansvar för. Avdrag ska göras för de egenavgifter som RK uppbär och som tillhör 
respektive uppdragsgivare.  
 
BC ansvarar för att kostnaderna för respektive transport fördelas på rätt uppdragsgivare samt för 
att fördelning av transportkostnaderna görs på ett korrekt sätt mellan uppdragsgivarna för de 
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Dnr:                                  2021-   - 
Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Bilaga 1 Villkor för upphandling och samordning av resor 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 6 av 7 

 

transporter som har resenärer från flera uppdragsgivare. Denna fördelning ska ske i förhållande till 
respektive uppdragsgivares andel av transporten.  
 
Utöver ovanstående trafikkostnader tillkommer en rörlig systemkostnad per utförd resa som 
betalas av respektive uppdragsgivare. 
 
5.2.2.2 Fördelning av kostnader för administration och drift av BC 
Kostnader för administration och drift av BC, inklusive kostnader för juridisk rådgivning avseende 
Trafikeringsavtalen och delområde Serviceresor, fördelas på uppdragsgivarna enligt följande 
fördelningsmodell. 
 
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare. 
 
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad 
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet 
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning 
under hela avtalsperioden och är följande: 
 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 
Kronoberg 202 263 

 
För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller 
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas 
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande 
kommunens invånarantal beaktas.  
 
5.2.3 Fakturering av kostnader  
 
5.2.3.1 Fakturering av trafikkostnader 
RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av trafikkostnaderna utifrån 
föregående månads genomförda resor. Eventuella trafikkostnader för resor i annan kommun 
fakturerar RK respektive uppdragsgivare för kvartalsvis. 
 
5.2.3.2 Fakturering av kostnader för administration och drift av BC 
RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av kostnader för administration och 
drift av BC utifrån fastställd budget för respektive år. 
 
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras avvikelsen på den sista fakturan 
för respektive år. 
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Dnr:                                  2021-   - 
Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Bilaga 1 Villkor för upphandling och samordning av resor 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 7 av 7 

 

 
6 Övriga valbara trafikslag 
 
Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst kan Kommunen välja att inkludera följande trafikslag i 
upphandlingen och samordningen av resor: 
 
- Kommunresa Personal  
- Kommunresa Förflyttning   
- Kommunresa Gods   
 
Val att inkludera ett eller flera av dessa trafikslag görs av Kommunen i Bilaga 5. I Bilaga 5 finns 
även en beskrivning av respektive trafikslag. Kommunens val avseende övriga valbara trafikslag 
kommer inte att påverka Kommunens ansvar eller andel av de kostnader som framgår av denna 
Bilaga 1.  
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Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst- förnyelse  

Bilaga 2 
Villkor för tillståndsgivning  
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  REGION KRONOBERG 
 

  Sida 2 av 3 

 

 
Villkor för tillståndsgivning - förnyelse 
 

 
1 Kommunens ansvar 
 
Kommunen ansvarar för samtliga administrativa kostnader avseende tillståndsgivningen i enlighet 
med vad som följer av punkt 3 nedan.  
 
 
2 RK:s ansvar 
 
RK ansvarar för att tillståndsgivning utförs av behörig personal på avdelningen för färdtjänst och 
riksfärdtjänst, som är en del RK:s förvaltning Länstrafiken Kronoberg. 
 
RK ansvarar till fullo för tillståndsgivning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Det innebär att 
RK ansvarar för att ansökningar om tillstånd för färdtjänst respektive riksfärdtjänst bereds, prövas 
och beslutas enligt de förutsättningar som följer av lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst. 
RK ska säkerställa att tillståndsgivning utförs på ett professionellt sätt, i enlighet med vid var tid 
gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis samt i enlighet med av RK fastställda regelverk.  
 
 
3 Kostnader 
 
3.1 Kostnader för tillståndsgivning 
 
Med ”kostnader för tillståndsgivning” menas samtliga kostnader för administration av 
tillståndsgivning så som personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av inventarier, kostnader 
för IT-system, telefonkostnader, förbrukningsmaterial, informationsmaterial och liknande 
kostnader som kan komma att uppstå vid tillståndsgivning. 
 
3.2 Fördelning av kostnader 
 
De löpande administrativa kostnaderna för tillståndsgivning fördelas på uppdragsgivarna enligt 
följande fördelningsmodell. 
 
- 25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antalet uppdragsgivare. 
 
- 75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad 
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet 
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning 
under hela avtalsperioden och är följande: 
 
 
Alvesta 20 224 
Lessebo 8 655 
Ljungby 28 401 
Markaryd 10 373 
Tingsryd 12 369 
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  REGION KRONOBERG 
 

  Sida 3 av 3 

 

Uppvidinge 9 498 
Växjö 94 859 
Älmhult 17 884 
Kronoberg 202 263 

 
 
För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller 
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas 
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande 
kommunens invånarantal beaktas. 
 

 
3.3 Fakturering av kostnader 
  
RK fakturerar månadsvis Kommunen för dennes andel av kostnader för administration av 
tillståndsgivningen utifrån fastställd budget för respektive år. 
 
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras detta på den sista fakturan för 
respektive år. 
 
3.4 Årlig uppföljning   
 
I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska den politiska styrgruppen årligen följa upp resultatet för 
tillståndsgivningen. 
 
3.5 Årlig budget   
 
I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska samråd ske i den politiska styrgruppen avseende årlig budget 
för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna inför budgetens fastställande i RK:s politiska 
instanser. 
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Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
 
Bilaga 3 
Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp 
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Dnr:                                   2021-   - 
Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst  
Bilaga 3 Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 2 av 2 

 

 
 

Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande 
tjänstemannagrupp 
 
Kommunen har valt följande representanter till den beredande tjänstemannagruppen. 
 
Val av ordinarie ledamot 
 

 
 
 
Val av ersättare 
 
 

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande 
tjänstemannagruppen under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av 
kommunchefen alternativt den förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till. 
Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen. 
   

Namn: 
 
Titel/funktion: 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
 
Bilaga 4 
Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 
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Dnr:                              2021-    - 
Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst  
Bilaga 4 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 2 av 2 

 

 
 

Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp 
 
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen 
 
Val av ordinarie ledamot  
 

 
 
Val av ersättare 
 

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
 

 
 
Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen under 
avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunfullmäktige alternativt 
den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter 
meddelas till RK:s sammankallande för den politiska styrgruppen. 

Namn: 
 
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen: 
 
 
 
E-post: 
 
Mobiltelefon: 
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Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
 
Bilaga 5 
Val av valbara trafikslag 
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Dnr:                       2021- - 
Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst  
Bilaga 5 Val av valbara trafikslag 

 
REGION KRONOBERG 

 

  Sida 2 av 2 

 

 
 

Val av valbara trafikslag 
 
Kommunen väljer att inkludera följande valbara trafikslag i Avtalet 
 
 
      Kommunresa - Personal 
Persontransport för personal exempelvis återresa från vårdbesök eller liknande. 
 
      Kommunresa - Förflyttning 
Persontransport mellan eller till/från kommunala boenden. 
 
      Kommunresa - Gods   
Godstransport exempelvis transport av rullstol i anslutning till en befintlig eller planerad resa. 
 
 
 
 
Om Kommunen har valt att inte inkludera något av ovanstående valbara trafikslag i Avtalet, 
bekräfta nedan att 
 
      Kommunen väljer att inte inkludera några av ovanstående valbara 
trafikslag i Avtalet. 
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-06-22

§ 139 Trafikupphandling 2025 – Godkännande 
av innehåll i avtal med kommunerna 
(21RGK287)

Beslut
Regionstyrelsen beslutar att

1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till kommunerna i 
Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för 
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för 
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande

6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för 
avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av 
resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst 
och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-06-22

Sammanfattning
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar idag 
resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på uppdrag av 
kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För dessa 
kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg även i uppdrag att 
samordna skolskjutstrafik.

Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas med sjukresor som Region Kronoberg är 
huvudman för. Samordning av resorna sker genom en beställningscentral som drivs i 
Region Kronobergs egen regi. Samtliga av ovan nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 
2018-01 som sträcker sig fram till 30 juni 2025.

För att Region Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa trafikslag 
behöver nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha god 
framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång.

Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning mellan 
Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med framtagande 
av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region Kronoberg och 
kommunerna, former för samverkan och en kostnadsfördelning som gör samarbetet till 
en bra och hållbar affär för samtliga avtalsparter.

Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess:

-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.

-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-05-05.

-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt 
forum 2021-05-07.

-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat förslag 
senast 2021-05-28.

Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern advokat 
med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.

Trafiknämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2021-06-14 (§ 41/2021) och har 
lämnat förslag till beslut till regionstyrelsen.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att

1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-06-22

2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – 
förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till kommunerna i 
Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för 
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för 
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande

6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för 
avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av 
resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst 
och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut - Trafikupphandling 2025 - Godkännande av innehåll i avtal med 

kommunerna_rs
 Tjänsteskrivelse - Godkännande av innehåll i avtal med kommunerna_rs
 Projektorganistation Trafikupphandling 2025
 Tidplan Trafikupphandling 2025
 Informationsbrev till kommunstyrelserna
 Presentation Trafikupphandling 2025 Kommunalt forum 210507
 Inkomna synpunkter från kommunerna
 Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik
 Avtal för överlåtande av ansvar för  färdtjänst och riksfärdtjänst - tillkommande 

kommuner
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-06-22

 Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst - förnyelse
 Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 

riksfärdtjänst
 Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal om upphandling och samordning av resor 

avseende skolskjutstrafik
 Dnr 13/0306-26
 §41 TN Trafikupphandling 2025 – Godkännande av innehåll i avtal med 

kommunerna

Paragrafen är justerad
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287

Handläggare: Jessica Gunnarsson, 
Datum: 2021-06-17

Sida 1 av 3

Regionstyrelsen

Trafikupphandling 2025 – Godkännande av innehåll i 
avtal med kommunerna

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:

1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor 
avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande 
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-
09-30.

2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande bilagor och 
skickar erbjudande om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista 
svarsdatum 2021-09-30.

3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande 
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-
09-30.

4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i 
avtalet för skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk 
styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande

6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk 
styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287

Handläggare: Jessica Gunnarsson, 
Datum: 2021-06-17

Sida 2 av 3

- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och 
samordning av resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, 
arbetsmodell och befogenheter.

8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar 
för färdtjänst och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och 
befogenheter.

Sammanfattning
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar 
idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på 
uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och 
Tingsryd. För dessa kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg 
även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik. 

Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas med sjukresor som Region 
Kronoberg är huvudman för. Samordning av resorna sker genom en 
beställningscentral som drivs i Region Kronobergs egen regi. Samtliga av ovan 
nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig fram till 30 juni 
2025.

För att Region Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa 
trafikslag behöver nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha 
god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång.

Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning 
mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med 
framtagande av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region 
Kronoberg och kommunerna, former för samverkan och en kostnadsfördelning 
som gör samarbetet till en bra och hållbar affär för samtliga avtalsparter.

Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess:
-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-
05-05.
 -Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid 
kommunalt forum 2021-05-07.
-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat 
förslag senast 2021-05-28.

Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern 
advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.

Trafiknämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2021-06-14 (§ 41/2021).
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Mikael Johansson (M) Martin Myrskog
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör

Beslutsunderlag: 1. Tjänsteskrivelse - Godkännande av avtal med kommunerna 
inför Trafikupphandling 2025
2. Projektorganisation
3. Tidplan
4. Informationsbrev till kommunstyrelserna
5. Presentation från kommunalt forum 210507
6. Inkomna synpunkter från kommunerna 
7. Dnr 13/0306-26
8. Avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor.
9.Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande 
bilagor.
10. Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor
11.Direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och 
samordning av resor avseende skolskjutstrafik. Den poliska 
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
12. Direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av 
ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst. Den poliska 
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
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Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Godkännande av avtal med 
kommunerna inför Trafikupphandling 2025

Bakgrund
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar 
idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på 
uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och 
Tingsryd. För dessa kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg 
även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik. 

Regionförbundets styrelse beslutade 2008 att kommuner inom Region Kronoberg 
ska beredas möjlighet att lämna över myndighetsutövning och ansvar för färdtjänst 
och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundets 
verksamhet har därefter övertagits av Region Kronoberg där regionstyrelsen idag är 
regional kollektivtrafikmyndighet. 

Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas idag i Kronobergs län med sjukresor 
som Region Kronoberg är huvudman för. Samordning av resorna sker genom en 
beställningscentral som drivs i Region Kronobergs egen regi. 

Kommunerna ansvarar enligt Skollagen (2010:800) för att tillhandahålla skolskjuts 
för barn i grundskolan. Det står kommunerna fritt att arrangera skolskjutsen på ett 
för kommunen lämpligt sätt. Kommunerna i Kronobergs län kan därför välja att 
ingå i Region Kronobergs gemensamma upphandling samt samordning av dessa 
resor.

Samtliga av ovan nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig 
fram till 30 juni 2025. 

Beredning
Beredning av ärendet har hanterats av Länstrafiken Kronbergs projektgrupp för 
trafikupphandling 2025 och följande delar har ingått i beredningsprocessen:

-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.

-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-
05-05.

 -Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid 
kommunalt forum 2021-05-07.

-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat 
förslag senast 2021-05-28.
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Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern 
advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.

Ärendebeskrivning

Kommunerna i Kronobergs län kan till Region Kronoberg överlåta sina uppgifter 
enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst i enlighet 
med villkoren i de här avtalen. 

Kommunerna i Kronobergs län kan också välja att ingå i Region Kronobergs 
gemensamma upphandling samt samordning av skolskjutstrafik i enlighet med 
regleringen i Skollagen (2010:800) och villkoren i avtalet.

I Lag (2010:1065) om kollektivtrafik står det även följande under ”Övriga 
uppgifter för den regionala kollektivtrafikmyndigheten”: 

12 §   Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och 
samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen 
ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Lag (2019:950).

Dagens avtal mellan Region Kronoberg och kommunerna sträcker sig fram till 30 
juni 2025 (när nuvarande trafikavtal går ut). För att Region Kronoberg ska kunna 
erbjuda ny upphandling och fortsatt samordning av dessa trafikslag behöver nu 
arbetet med ny trafikupphandling påbörjas. Detta för att kunna ha god 
framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång. Detta 
första steget in denna process är att Region Kronoberg och kommunerna ingår nya 
avtal för en ny avtalsperiod.

Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning 
mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med 
framtagande av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region 
Kronoberg och kommunerna, former för samverkan och en ny modell för 
kostnadsfördelning som ska var tydlig, lätt att förstå och enkelt att administrera.

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Region Kronberg som regional kollektivtrafikmyndighet erbjuder samtliga 
kommuner i länet en gemensam upphandling och samordning av resor vilket ska 
leda till en lägre kostnad för både kommunerna och Region Kronberg. Detta 
jämfört med om varje kommun och regionen själv hade upphandlat och 
samordnat resorna var för sig i egen regi. Målet är att avtalen och den nya 
modellen för kostnadsfördelning som har tagits fram, ska resultera i en bra och 
hållbar affär för samtliga avtalsparter. Den föreslagna modellen där 25% av 
kostnaden fördelas jämnt mellan samtliga uppdragsgivare och 75% fördelas utifrån 
invånarantal (i kommunen för respektive kommun och i Kronoberg för Region 
Kronoberg) är en ”gyllene medelväg” för att vara tilltalande för både små och 
stora kommuner.
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Motivering till förslag
Enligt beskrivet i stycket ”Ekonomiska effekter/konsekvenser” ska en gemensam 
upphandling och samordning av resor leda till en lägre kostnad för både 
kommunerna och Region Kronberg jämfört med om varje kommun och regionen 
själv hade upphandlat och samordnat resorna var för sig i egen regi. Detta 
stämmer väl in på ekonomiperspektivet i Region Kronobergs värdegrund:
  ”Vi bryr oss om och tar ansvar för att våra resurser används där de kommer kronobergarna 
bäst tillgodo. Vi strävar efter en hållbar, långsiktig utveckling – ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt.”

Förslag till beslut
Trafiknämnden har lämnat följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen beslutar att:

1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till 
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar 
erbjudande om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 
2021-09-30.

3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal 
till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.

4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för 
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

5.utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk 
styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande

6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk 
styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:

- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

128



Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK287

Handläggare: Jessica Gunnarsson, 
Datum: 2021-06-17

Sida 4 av 4

7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning 
av resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och 
befogenheter.

8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för 
färdtjänst och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

 

Martin Myrskog

Regiondirektör
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Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal för 
överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

Den politiska styrgruppen för ” Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst” utgörs av 

-Trafiknämndens ordförande
-Trafiknämndens 1:e vice ordförande
-Trafiknämndens 2:e vice ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden 1:e vice ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden 2:e vice ordförande
-En ledamot och en ersättare per deltagande kommun  för de kommuner som har 
ingått avtal med Region Kronoberg för ”Avtal för överlåtande av ansvar för 
färdtjänst och riksfärdtjänst”  

Den politiska styrgruppens roll
Den politiska styrgruppen ska:

Under kommande upphandlingen av trafikeringsuppdraget: 
”Trafikupphandling 2025” under perioden 2021-10-01 t o m 2023-06-30

 Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska 
fattas avseende trafikupphandling 2025 av Region Kronbergs trafiknämnd 
fram till och med 2023-06-30.

 I beredning av strategiskt viktiga frågor avseende trafikupphandling 2025 
beakta Region Kronobergs styrande dokument (Region Kronobergs 
övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet, Hållbarhetsprogram, 
Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren) samt motsvarande 
styrande dokument för de deltagande kommunernas räkning.

Under resten av avtalsperioden 2023-07-01 och fram till dess att det 
Trafikeringsavtal som ska ingås mellan RK och upphandlade trafikföretag 
för utförande av trafikuppdrag rörande Skolskjutstrafik och Serviceresor 
upphör att gälla. 

 Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska 
fattas Region Kronbergs beslutande politiska instanser avseende följande 
frågor:

- Årlig budget för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna;
- årlig budget för driften av Serviceresors beställningscentral (”BC”) och 
förutsättningar för denna; samt
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- revidering av taxor samt regelverk för färdtjänst, riksfärdtjänst och 
sjukresor.

- Den politiska styrgruppen ska årligen följa upp resultatet för 
tillståndsgivningen och driften av BC.

 I beredning av frågorna beakta Region Kronobergs styrande dokument 
(Region Kronobergs övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet, 
Hållbarhetsprogram, Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren) 
samt motsvarande styrande dokument för de deltagande kommunernas 
räkning.

Den politiska styrgruppens befogenheter
Den politiska styrgruppen är beredande inför beslut som sedan fattas av Region 
Kronbergs beslutande politiska instanser enligt gällande reglemente och 
delegationsordningar. Den politiska styrgruppen ansvarar vidare för att arbetet 
med samtliga frågor sker ändamålsenligt och i enlighet med gällande 
styrdokument och lagstiftning. Den politiska styrgruppen godkänner framtagna 
förslag efter avrapportering från projektledare och projektägare för 
trafikupphandling 2025.

Den politiska styrgruppens arbetsmodell
Under perioden 2021-10-01 t o m 2022-06-30 planeras sammanträde löpande var 
fjärde vecka. Ett preliminärt mötesschema för hela perioden tas fram av 
projektgruppen för trafikupphandling 2025 och bifogas utskick av erbjudande om 
avtal till kommunerna. För perioden 2022-07-01 och framåt planeras möten att 
hållas minst 2 gånger per år. Trafiknämndens ordförande är sammankallande i den 
politiska styrgruppen och beslutar om eventuellt extra sammanträden för 
styrgruppen. Den beredande tjänstemannagruppen ska sammanträda med samma 
tidsintervall ca en vecka innan den politiska styrgruppen för beredning till den 
politiska styrgruppen.

Den politiska styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet och dialog. Styrgruppen 
bör föra dialog med samtliga nämnders presidier vars ansvarsområden berörs. 

Styrgruppen får från Region Kronoberg tjänstepersonsstöd av projektledare och 
projektägare för trafikupphandling 2025.

Styrgruppen får löpande information och återkoppling på arbetet med 
trafikupphandling 2025, minst månadsvis under perioden 2021-10-01 t o m 2022-
06-30. För perioden 2022-07-01 och framåt ska återkoppling ske minst två gånger 
per år. Återkoppling sker främst under ordinarie sammanträde med styrgruppen.

Arvode
Respektive huvudman ansvarar för arvodering av de förtroendevalda som ingår 
styrgruppen.

131



Datum: 2021-06-07 
Diarienr: 21RGK287

Handläggare: Jessica Gunnarsson

Sida 3 av 3

För Region Kronobergs förtroendevalda ingår uppdraget i det fasta arvodet för 
presidierna och inget extra arvode utgår för uppdraget.
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Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal om 
upphandling och samordning av resor avseende 
skolskjutstrafik 

Den politiska styrgruppen för ”Avtal om upphandling och samordning av resor 
avseende skolskjutstrafik” utgörs av 

-Trafiknämndens ordförande
-Trafiknämndens 1:e vice ordförande
-Trafiknämndens 2:e vice ordförande
-En ledamot och en ersättare per deltagande nämnd för de kommuner som har 
ingått avtal med Region Kronoberg för ”Avtal om upphandling och samordning 
av resor avseende skolskjutstrafik”  

Den politiska styrgruppens roll
Den politiska styrgruppen ska:

 Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska 
fattas avseende trafikupphandling 2025 av Region Kronbergs trafiknämnd 
fram till och med 2023-06-30.

 I beredning av strategiskt viktiga frågor avseende trafikupphandling 2025 
beakta Region Kronobergs styrande dokument (Region Kronobergs 
övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet, Hållbarhetsprogram, 
Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren) samt motsvarande 
styrande dokument för de deltagande kommunernas räkning.

Den politiska styrgruppens befogenheter
Den politiska styrgruppen är beredande inför beslut som sedan fattas av Region 
Kronbergs trafiknämnd enligt gällande reglemente och delegationsordningar. Den 
politiska styrgruppen ansvarar vidare för att arbetet med beredning av strategiskt 
viktiga frågor sker ändamålsenligt och i enlighet med gällande styrdokument och 
lagstiftning. Den politiska styrgruppen godkänner framtagna förslag efter 
avrapportering från projektledare och projektägare för trafikupphandling 2025.

Den politiska styrgruppens arbetsmodell
Under perioden 2021-10-01 t o m 2022 -06-30 planeras sammanträde löpande var 
fjärde vecka. Ett preliminärt mötesschema för hela perioden tas fram av 
projektgruppen för trafikupphandling 2025 och bifogas utskick av erbjudande om 
avtal till kommunerna. Trafiknämndens ordförande är sammankallande i den 
politiska styrgruppen och beslutar om eventuellt extra sammanträden för 
styrgruppen. Den beredande tjänstemannagruppen ska sammanträda med samma 
tidsintervall ca en vecka innan den politiska styrgruppen för beredning till den 
politiska styrgruppen.

Den politiska styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet och dialog. Styrgruppen 
bör föra dialog med samtliga nämnders presidier vars ansvarsområden berörs. 
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Styrgruppen får från Region Kronoberg tjänstepersonsstöd av projektledare och 
projektägare för trafikupphandling 2025.

Styrgruppen får löpande information och återkoppling på arbetet med 
trafikupphandling 2025, minst månadsvis under perioden 2021-10-01 t o m 2022-
06-30. Återkoppling sker främst under ordinarie sammanträde med styrgruppen.

Arvode
Respektive huvudman ansvarar för arvodering av de förtroendevalda som ingår 
styrgruppen.

För Region Kronobergs förtroendevalda ingår uppdraget i det fasta arvodet för 
presidierna och inget extra arvode utgår för uppdraget.
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Trafikupphandling 2025

Inkomna synpunkter från kommunerna
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1 Bakgrund

Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt forum 
2021-05-07 (se presentation från kommunalt forum). Kommunerna ombads att inkomma med 
synpunkter senast 2021-05-28. 

Kommunerna Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd och Älmhult har inkommit med specifika 
synpunkter.

Växjö kommun har återkopplat via sin kommunchef att man uppfattade presentation på 
kommunalt forum som bra och tydlig men har inte lämnat några ytterligare specifika synpunkter.

Kommunerna Alvesta och Uppvidinge har inte inkommit med några synpunkter.

Region Kronoberg har gått igenom samtliga inkomna synpunkterna och gjort en bedömning av 
om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad som bedöms vara det bästa för helheten 
och samtliga uppdragsgivares intressen. I detta dokument har Region Kronoberg (nedan kallad 
”RK”) sammanställt och besvarat de synpunkter som inkommit.

2 Inkomna synpunkter från kommunerna

2.1 Synpunkter från Lessebo kommun

2.1.1 ”Gällande trafikupphandlingen 2025 har Lessebo kommun följande synpunkt:
Vi anser att fördelningsmodellen gällande kostnader för upphandling, tillståndsgivning för färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt driftskostnader är felaktig.
Fördelningen mellan fasta kostnader - jämnt mellan kommunerna - och rörliga mycket negativt på de små 
kommunerna.”

Svar från RK: I RKs framtagna förslag till kostnadsfördelning har fokus varit på att det ska vara 
en bra och hållbar affär för samtliga uppdragsgivare samt att det ska var tydligt, lätt att förstå och 
enkelt att administrera. RKs bedömning är att den föreslagna modellen där 25% av kostnaden 
fördelas jämnt mellan samtliga uppdragsgivare och 75% fördelas utifrån invånarantal (i 
kommunen för respektive kommun och i Kronoberg för Region Kronoberg) är en ”gyllene 
medelväg” för att vara tilltalande för både små och stora uppdragsgivare.

RKs förhållningssätt är att varje uppdragsgivare behöver ställa kostnaden för att deltaga mot vad 
det skulle kosta att genomföra verksamheten i egen regi.

2.2 Synpunkter från Ljungby kommun

2.2.1”Ljungby kommun önskar ta del av och lämna yttrande om det färdiga avtalsförslaget mellan kommunen 
och regionen innan RS beslut, då förra upphandlingsavtalet enligt Ljungby kommun innehöll brister och LTK inte 
gick med på diskussion eller ändringar i efterhand”.

Svar från RK: RK delar uppfattningen att det fanns brister i processen för framtagande av avtal 
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vid den förra upphandlingen. RK har därför lagt mycket tid och resurser på att förbättra 
processen för framtagande av avtal och säkerställa att avtalet är tillräckligt omfattande och tydligt. 
Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt forum 
2021-05-07 (se presentation från kommunalt forum). Kommunerna ombads att inkomma med 
synpunkter senast 2021-05-28. RK har därefter gått igenom samtliga inkomna synpunkterna och 
gjort en bedömning av om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad som bedöms var 
det bästa för helheten och samtliga uppdragsgivares intressen. Slutgiltiga förslag till avtal har 
granskats juridisk av extern advokat med expertkunskaper inom avtalsområdet för att säkerställa 
att avtalet reglerar allt som behöver vara reglerat. Eftersom samtliga avtal mellan RK och 
kommunerna ska ha identiskt innehåll ser inte RK det som möjligt att samtliga kommuner ska 
lämna yttrande på färdigställda förslag till avtal innan beslut om godkännande tas av 
regionstyrelsen. 

2.2.2”Ljungby kommun önskar att samtliga kostnader för kravspecifikation ska ingå i prisavtalet. Detta med 
anledning av att det i gällande avtal har tillkommit kostnader för såväl stripning av fordon som 
administrationskostnader.”

Svar från RK: Detta är en fråga som kommer att hanteras under upphandlingsprocessen i de 
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna där kommunen har möjlighet 
att påverka beslutet. 

2.2.3 Ljungby kommun ifrågasätter kostnader för administration som tillkommer. Detta bör redan vara hanterat 
i skatteväxlingen, vilken genomfördes år 2015.

Svar från RK: Uppdragen som ingår i de aktuella avtalen ingår inte i skatteväxlingen Se bilaga 
beslut DNR 13/0306-26. I beslutsunderlaget ”Region Kronoberg 2015 – underlag för 
verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet Södra Småland till Region Kronberg 
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet Södra Småland” framgår 
det i punkt 6.1, 6.2 och 6.3 att uppdragen som ingår i de aktuella avtalen föreslås överföras 
genom avtal.

2.2.4”Ljungby kommun önskar att det framkommer möjlighet och konsekvens i avtalet om en kommun önskar 
avbryta sin delaktighet i upphandlingen.”

Svar från RK: RK har infört en paragraf i avtalen som ger kommunerna ensidig rätt att säga upp 
avtalet. Paragrafen reglerar även villkoren för detta.

2.2.5 ”Kan tilldelningsbeslut presenteras i förväg för kommunen? Vid förgående upphandling presenterades 
tilldelningen på sittande möte och “församlingen” fick frågan “godkänner ni detta” och församlingen fick säga 
“Ja” (mötet ajournerades 20 min, då Markaryds representant önskade kontakt med sin nämnd/förvaltning).”

Svar från RK: När kommunen ingår avtal med RK överlämnar man beslutanderätt avseende 
upphandlingen till RK. Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med RKs beslutade delegationsordning. 

2.2.6 ”Ljungby kommun önskar att viten ses över. Viten saknas för incidenter som kan bli allvarliga som när 
chaufför underlåter att söka igenom fordon efter avslutad tur.”

Svar från RK: Detta är en fråga som kommer att hanteras under upphandlingsprocessen i de 
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna där kommunen har möjlighet 
att påverka beslutet. 

162



Dnr: 21RGK287  2021-06-07
Trafikupphandling 2025
Inkomna synpunkter från kommunerna

REGION KRONOBERG

Sida 4 av 7

2.2.7 ”Ljungby kommun föreslår att avsnittet i avtalet där det står att LTK äger rätt att debitera kommunen för 
de övertidskostnader som uppstår hos LTK på grund av ofullständig eller felaktigt underlag från kommunen 
(nuvarande avtal) ändras till: Parterna i avtalet äger rätt att debitera för de övertidskostnader som uppstår på 
grund av ofullständig eller felaktigt underlag.”

Svar från RK: Avtalet bygger inte på detta gamla avtalet utan är upprättat som ett helt nytt avtal. 
Den nämnda skrivningen finns inte med. 

2.2.8 ”LTK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för respektive transportslag. LTK slutredovisar årets 
kostnader och produktion till kommunerna senast den 1 februari efterföljande år (nuvarande avtal). Ljungby 
kommun önskar att få slutredovisning i januari månad efterföljande år.”

Svar från RK: Skrivningen i avtalet avseende område skolskjuts är ändrad till följande:  ”RK 
fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens trafikkostnader. Innan slutlig 
trafikproduktion är fastställd för respektive läsår sker à conto-fakturering. En delreglering görs 
efter höstterminens slut. Slutreglering av Kommunens trafikkostnader sker efter varje läsår, det 
vill säga årligen i juni. ”

2.2.9 ”LTK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för respektive transportslag. Ljungby kommun 
önskar att få extratrafik och viten månadsvis.”

Svar från RK: Detta kommer att hanteras månadsvis och är reglerat i avtalet.

2.2.10 ”Ljungby kommun upplever att det finns behov för kommunen att ha direktkontakt med trafikföretagen i 
olika situationer. Kommer detta vara möjligt trots föreslagen ansvarsfördelning?”

Svar från RK: Ja, direktkontakt mellan kommunen och trafikföretagen är möjlig. RK är dock 
avtalsparten och därför ansvarig.

2.2.11 ”Ljungby kommun önskar att personuppgiftsansvar preciseras i avtalet.”

Svar från RK: Reglering av personuppgiftsansvar finns med som en paragraf i avtalet.

2.2.12 ”Ska beslut om trafikslag ingå i avtalet? I så fall är det för kort om tid för Ljungby kommun”.

Svar från RK: Ja, det är nödvändigt att reglera detta i avtalet. RK kan endast upphandla det som 
RK har fått i uppdrag av kommunen att upphandla. Kommunen behöver inkomma med beslut 
om vilka trafikslag som ska ingå. RK ser gärna att besked lämnas så snart som möjligt dock senast 
30 juni 2022.

2.2.13 ”Den linjelagda skolskjutstrafiken inklusive fastställt ramschema, skall lämnas till LTK senast den 1/7 
året före läsårsstarten (nuvarande avtal). Finns det möjligt att senarelägga?”

Svar från RK:  RK har inte reglerat exakt datum i det nya avtalet, utan större förändringar ska 
meddelas i så god tid som möjligt. 

2.2.14 ”Kommunen (part i upphandlingen) fick inte ta del av prisstege/intervall med hänvisning till sekretess, 
vilket senare har lämnats ut efter dom i förvaltningsrätten (Markaryd). Ljungby kommun önskar att ta del av 
prisstege/intervall.”
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Svar från RK: Kommunens rätt att ta del av detaljerade anbudspriser kan regleras i avtalen med 
trafikföretagen.  Frågan kan hanteras under upphandlingsprocessen i de beredande 
tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna.

2.2.15 ”Ljungby kommun fick vid föregående upphandlingsprocess inte ta del av förfrågningsunderlaget innan det 
gick ut till upphandling. Ljungby kommun önskar ta del av detta och få inkomma med yttrande innan detta 
skickas ut för anbud.”

Svar från RK: När kommunen ingår avtal med RK överlämnar man beslutanderätt avseende 
upphandlingen till RK. Samtliga för upphandlingen strategiskt viktiga frågor kommer under 
upphandlingsprocessen att beredas i de beredande tjänstemannagrupperna och de politiska 
styrgrupperna. RK kommer att lyfta de frågor som RK har identifierat som strategiskt viktiga och 
varje deltagande kommun har rätt att lyfta de frågor som är viktiga för den enskilda kommunen. 
När processen med att bereda strategiskt viktiga frågor är avslutad ansvarar RK för att upprätta 
detaljerade upphandlingsdokument i enlighet med de beslut som beretts och fastställts under 
processen. 

2.2.16 ”Ljungby kommun fick vid föregående upphandlingsprocess inte ta del av fullständigt anbudsunderlag. 
Ljungby kommun önskar ta del av detta.”

Svar från RK: När upphandlingsdokumenten är publicerade är det möjligt för kommunerna att 
de del av dessa. Efter att upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med vinnande 
anbudsgivare kommer samtliga kommuner att få ta del av de delar av avtalet som berör den 
enskilda kommunen.

2.2.17 ”Ljungby kommun önskar tydligare information i avtalet om vad som avses med juridisk rådgivning.”

Svar från RK: Vad som menas med juridisk rådgivning är beskrivet och reglerat i de nya avtalen. 

2.3  Synpunkter från Markaryds kommun

2.3.1 ”Det är för tidigt att ta slutgiltig ställning i september 2021.

Ett undertecknat avtal ska inte innebära att kommunerna förbundit sig att delta i den slutliga upphandlingen. 
Detta måste man få ta ställning till i ett senare skede, när förutsättningarna för och detaljerna i den kommande 
upphandlingen diskuterats och klarlagts. Därför ska det finnas en bortre tidpunkt, eller en exit-möjlighet, då man 
slutligen förbinder sig till att vara med under hela den resterande processen, upphandlings- och genomförandefasen.”

Svar från RK: RK har infört en paragraf i avtalen som ger kommunerna ensidig rätt att säga upp 
avtalet. Paragrafen reglerar även villkoren för detta.

2.3.2 ”Den fortsatta processen ska ske i ett gemensamt forum, inte i två parallella spår. Det beredande arbetet 
bör ske i tjänstemannagruppen, som har att arbeta fram förslag och underlag. Vid jämna tillfällen och vid behov 
kallas politikerna in och involveras för avstämningar av principiella frågor under vägen. Detta ska ske i samma 
gruppering så att tjänstemannagruppen får ta del av politikernas synpunkter och vice versa. Således en gemensam 
grupp, och inte två parallella spår.”
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Svar från RK: RKs bedömning är att det föreslagna arbetssättet för beredning och samverkan 
som presenterades vid kommunalt forum är det mest effektiva och det som är att föredra om RK 
ska värna samtliga uppdragsgivares resurser som behöver läggas på upphandlingen. Kommunerna 
kan välja att ingå avtal för enbart skolskjuts eller enbart färdtjänst och riksfärdtjänst eller båda 
områdena. Det finns många strategiskt viktiga frågor som är unika för respektive område och 
som hanteras av olika funktioner/förvaltningar och politiska nämnder inom kommunerna.

2.3.3 ”Transparens i hela processen för samtliga deltagande kommuner.”

Svar från RK: RK delar denna uppfattning och bedömer att innehållet i avtalen och processen för 
samverkan säkerställer detta. 

2.3.4 ”Alla lärdomar som dragits under innevarande period ska beaktas och hanteras inför upphandling.”

Svar från RK: RK delar denna uppfattning.

2.3.5 ”Avtalet ska inte lämna utrymme för godtyckliga tolkningar utan vara heltäckande för alla tänkbara 
uppkommande situationer.”

Svar från RK: RK delar denna uppfattning. 

2.4 Synpunkter från Tingsryds kommun

2.4.1” Kostnaderna för upphandlingen är skatteväxlad 2015.”

Svar från RK: Uppdragen som ingår i de aktuella avtalen ingår inte i skatteväxlingen Se bilaga 
beslut DNR 13/0306-26. I beslutsunderlaget ”Region Kronoberg 2015 – underlag för 
verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet Södra Småland till Region Kronberg 
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet Södra Småland” framgår 
det i punkt 6.1, 6.2 och 6.3 att uppdragen som ingår i de aktuella avtalen förslås överföras genom 
avtal.

2.4.2 I avtalet skall framgå att kontakt kan ske mellan entreprenörer och kommunen då
det inte rör avtalstolkningar.

Svar från RK:  Ja, direktkontakt mellan kommunen och trafikföretagen är möjlig. RK är dock 
avtalsparten och därför ansvarig.

2.4.3 ”Avtalet kan tecknas individuellt för respektive kommun.”

Svar från RK: Avtal tecknas individuellt mellan RK och respektive kommun. 

2.4.4 ”Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar få vetskap om Tingsryds kommun enba1t
kan vara med i upphandlingen och välja att administrera skolskjutsdelen själva.”

Svar från RK: Avtal kan endast ingås för både upphandling och samordning av resor av avseende 
skolskjutstrafik. 
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2.5 Synpunkter från Älmhults kommun

2.5.1 ”De synpunkter vi vill framföra handlar om att vi vill säkerställa att det i processen kommer att vara 
möjligt att ha kommunala villkor vad gäller nivån på servicen som erbjuds. Inte minst vid upphandling av 
färdtjänst är det varit viktigt att behålla nuvarande servicenivå.  Ett exempel har tidigare varit att inom färdtjänst 
har Älmhult erbjudit service hela vägen in i hemmet, vilket inte gällt inom den gemensamma upphandlingen.”

Svar från RK: För område skolskjuts finns det utrymme för vissa ”unika kommunala villkor”. 
När det gäller område färdtjänst och riksfärdtjänst behöver samtliga uppdragsgivare hitta en 
samsyn för villkor både i upphandlingen och för regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst. När 
kommunen ingår avtal med RK överlåter kommunen beslutanderätten till RK. Samtliga för 
upphandlingen strategiskt viktiga frågor kommer under upphandlingsprocessen att beredas i de 
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna. När det gäller regelverket är 
det reglerat i avtalet att samråd ska ske i samverkansgrupperna inför revidering av regelverket 
innan beslut om det gemensamma regelverket tas av RK i regionfullmäktige. 

När det gäller nuvarande servicenivå i regelverk för färdtjänst vill RK påtala att rätt till 
förarassistan är reglerat i punkt 14 i regelverket.  Här anges följande:

”Föraren hjälper alltid resenären in och ut ur fordonet, in/ut genom fastighetens 
ytterdörr samt hjälper till med förskrivna hjälpmedel.

För resenärer som har behov av ytterligare hjälp kan förarassistans bokas. Med 
förarassistans menas, hämtas och lämnas vid bostadsdörren samt hjälp med 
bärkassar och väskor till och från bostadsdörren. Behov av förarassistans ska uppges 
vid bokningstillfället.

Om ledsagare medföljer på resan förväntas ledsagaren utföra ovan angivna assistans.”

Det förefaller således föreligga någon form av missuppfattning från Älmhults kommuns sida om 
vilken servicenivå som ingår i dagens gemensamma regelverk. Om Älmhults kommun önskar ta 
del av nuvarande regelverk i sin helhet finns de tillgängliga på Länstrafiken Kronbergs hemsida 
www.lanstrafikenkron.se/fardtjanst under menyn ”Nytt regelverk den 1 juni 2017”.
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BAKGRUNDSFAKTA

-DAGENS UPPDRAG OCH TRAFIKAVTAL

-VILKA LAGAR STYR? VAD ÄR TVINGANDE OCH 
VILKA MÖJLIGHETER TILL SAMVERKAN MELLAN 
KOMMUNER OCH REGIONEN FINNS?
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UPPDRAGSAVTAL SKOLSKJUTS
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SKOLSKJUTS
Skollagen (SFS 2010:800)

• Ansvarig huvudman: Varje kommun

• Tvingande: Elevens hemkommun ska, utifrån vissa förutsättningar, 
ombesörja att skolskjuts anordnas.

• Möjligt: Möjlighet att enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
12 § överenskomma med regionen om att lämna över ansvar för 
upphandling och samordning av transporterna. 
” 12 § Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i 
länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla 
persontransport- och samordningstjänster för sådana 
transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose 
samt samordna sådana transporttjänster.”
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UPPDRAGSAVTAL FÄRDTJÄNST & 
RIKSFÄRDTJÄNST
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FÄRDTJÄNST

Lag (1997:736) om färdtjänst

• Ansvarig huvudman: Varje kommun

• Tvingande: 3 § Att anordna färdtjänstresor av god kvalitet 
inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan 
kommunen och en annan kommun. 6 § Att pröva rätt till 
tillstånd för färdtjänst.

• Möjligt: 4 §, 5 § och 6 § Att efter överenskommelse med 
regionen, överlåta ansvaret enligt denna lag till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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RIKSFÄRDTJÄNST

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
• Ansvarig huvudman: Varje kommun

• Tvingande: 1 § Att lämna ersättning för reskostnader för 
personer som till följd av ett stort och varaktigt 
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 4 §
Att pröva rätt till tillstånd för riksfärdtjänst

• Möjligt: 3 § och 4 § Att efter överenskommelse med 
regionen, överlåta ansvaret enligt denna lag till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Riksfärdtjänstresor kan anordnas med servicebil.
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FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
• Ansvarig huvudman: Varje kommun

• Tvingande: 11 § Varje kommun ska regelbundet i ett 
trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt 
lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om 
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor 
med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina 
uppgifter enligt dessa lagar till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten.
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AVTAL FÖR DELOMRÅDE SKOLSKJUTS

-VAD INGÅR I AVTALET?
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AVTAL FÖR UPPHANDLING OCH SAMORDNING 
AV RESOR AVSEENDE SKOLSKJUTSTRAFIK

Upphandling av resor

• Skolskjutstrafik: Till och från skolan

• Valbara trafikslag:
-Fritidsskjutsar
-Arbetsresor daglig verksamhet
-Mattransporter
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AVTAL FÖR UPPHANDLING OCH SAMORDNING 
AV RESOR AVSEENDE SKOLSKJUTSTRAFIK

Uppdrag under trafikavtalsperioden

• Ansvarsfördelning
-RK/LTK ansvarar för kontakt med trafikföretagen
-Kommunen ansvarar för kontakt med skola/elever/föräldrar

• Tjänsten ”Bokabuss”
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AVTAL FÖR DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST 
& RIKSFÄRDTJÄNST

-VAD INGÅR I AVTALET?
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR 
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Överlämnande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst -
Vad innebär det?

Kollektivtrafikmyndigheten tar över ansvaret för:

-Tillståndsgivning
-Beslut om innehåll regelverk
-Beslut om taxor
-Upprättande av 
trafikförsörjningsprogram
-Anordnande av resor
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR 
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Villkorsbilaga tillståndsgivning
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR 
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Villkorsbilaga upphandling och samordning av resor

-Upphandling av: Färdtjänst- och riksfärdtjänstresor samt valbara övriga 
kommunresor.

-Drift av Serviceresors beställningscentral. 

Driften ska ske på ett effektivt sätt och med hög kvalitet utifrån gällande 
trafikavtal, regelverk och beslutade mål för verksamheten.
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skolskjuts

Politisk styrgrupp 
Serviceresor

Beredande
Tjänstemannagrupp 

skolskjuts

Beredande
Tjänstemannagrupp 

ServiceresorProjektgrupp
Trafikupphandling 

2025 Projektledare
Jessica G

RK Styrgrupp

Projektägare
Patrik & Jessica H

Trafiknämnden

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Fordon & miljö

Delprojekt
Teknik

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Maja A

Delprojektledare
Johan B

Delprojektledare
Andreas E

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Magnus J
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SAMVERKAN UNDER TRAFIKAVTALSTIDEN
DELOMRÅDE SKOLSKJUTS

Ansvarig nämnd i 
kommunen

Beredande
Tjänstemannagrupp 

skolskjuts

Trafiknämnden
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SAMVERKAN UNDER TRAFIKAVTALSTIDEN
DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST & RIKSFÄRDTJÄNST 

Politisk styrgrupp 
Färdtjänst & Riksfärdtjänst 

(Tillståndsgivning & Serviceresors
beställningscentral)

Beredande Tjänstemannagrupp 
Färdtjänst & Riksfärdtjänst 

(Tillståndsgivning & Serviceresors
beställningscentral)

RK Styrgrupp

RF/TN/HSN
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KOSTNADER FÖR UPPHANDLING
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KOSTNAD FÖR UPPHANDLINGEN

• Tjänstemannatid 1 500 000 kr + kostnader för juridisk 
rådgivning

50 %  Skolskjuts 50 % Serviceresor

25 % fördelas jämnt 
mellan 
uppdragsgivarna

25 % fördelas jämnt 
mellan 
uppdragsgivarna

75 % fördelas efter 
antalet invånare hos 
respektive 
uppdragsgivare

75 % fördelas efter 
antalet invånare hos 
respektive 
uppdragsgivare
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KOSTNADER FÖR DELOMRÅDE SKOLSKJUTS
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KOSTNADER FÖR SKOLSKJUTSTRAFIK
UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN

• Trafik
Varje kommun betalar sin trafik

• Administration 1 550 000 kr/år 
(om alla 8 kommuner deltar)

• Juridisk rådgivning

25 % fördelas jämnt 
mellan uppdragsgivarna

75 % fördelas efter 
antalet invånare hos 
respektive 
uppdragsgivare
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KOSTNADER FÖR DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST 
& RIKSFÄRDTJÄNST
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KOSTNADER TILLSTÅNDSGIVNING FÖR 
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Kostnad utifrån verkligt utfall.

• Fördelning:

• Uppstartskostnad för ”nya kommuner”, 
bekostas av respektive kommun utifrån verklig kostnad.
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KOSTNADER UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN 
FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Trafikkostnader 

Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaden 
som avser de transporter som uppdragsgivaren har 
betalningsansvar för. Avdrag ska göras för de egenavgifter 
som tillhör respektive uppdragsgivare. 
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KOSTNADER UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN 
FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

• Drift av beställningscentral
Kostnad utifrån verkligt utfall

25 % fördelas jämnt mellan 
uppdragsgivarna

75 % fördelas efter antalet 
invånare hos respektive 
uppdragsgivare
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MÅLET FÖR SAMVERKAN
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EN GOD OCH HÅLLBAR AFFÄR FÖR ALLA

”Tillsammans gör vi det här på ett mer hållbart sätt ur både ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.”
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Tidplan Trafikupphandling 2025 

Mar

2023

Jan Feb Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utvärdering av anbudSista dag att inkomma 
med anbud

2024

Tilldelningsbeslut

Trafikstart

2025

Tid för eventuellt överklagande 

Avtal tecknas (om ingen överklagar)

Tid för eventuellt överklagande 
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Tidplan Trafikupphandling 2025 

Mar

Förstudie inför upphandling

2021

Jan Feb Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Beslut om att skicka 
förhandsinfo om 

förfrågan om 
deltagande

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

2022

Framtagande av upphandlingsdokument

Annons 
prekvalificering

Sista dag för 
anbudsansökningar Beslut kvalificering

Publicering av 
upphandlings-
dokument

SIU -Samråd inför 
upphandling

Beslut 
upphandlings-

dokument

Besked om 
deltagande i 

upphandlingen

Uppstart politiska 
styrgrupper och 

tjänstemannagrupper

Beslut om 
godkännande av 

innehåll i avtal med 
kommunerna

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

Framtagande av avtal

Presentation av 
avtal på 

kommunalt 
forum
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VAD TYCKER NI OM UPPLÄGGET?
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER?

202



TIDPLAN FÖR AVTALSPROCESSEN
• Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av 

februari.

• Information kommunalt forum 7 maj.

• Synpunkter senast fredag 28 maj till 
jessica.gunnarsson@kronoberg.se

• Trafiknämnden godkänner framtaget förslag till regionstyrelsen.

• Innehåll i avtalet fastställs av Regionstyrelsen 22 juni.

• Erbjudande och avtal skickas ut till kommunerna i slutet av juni. 
Kommunerna ska återkomma med undertecknat avtal senast 30 
september om man önskar deltaga.
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TRAFIKUPPHANDLING 2025 - PROJEKTORGANISATION

Politisk styrgrupp 
skolskjuts

Politisk styrgrupp 
Serviceresor

Beredande
Tjänstemannagrupp 

skolskjuts

Beredande
Tjänstemannagrupp 

ServiceresorLTK Projektgrupp
Trafikupphandling 

2025 Projektledare
Jessica G

RK Styrgrupp

Projektägare
Patrik & Jessica H

Trafiknämnden

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Fordon & miljö

Delprojekt
Teknik

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Maja

Delprojektledare
Eva K

Delprojektledare
Andreas

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Magnus J
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TRAFIKUPPHANDLING 2025 - PROJEKTORGANISATION

Styrgrupp
Trafikdirektör
Ekonomichef Region Kronoberg
Ekonomichef Länstrafiken
Ekonomichef hälso- och sjukvård
Projektägare - Verksamhetschef Serviceresor
Projektägare - Trafikchef

Projektgrupp trafikupphandling 2025
Projektledare
Projektägare - Verksamhetschef Serviceresor
Projektägare – Trafikchef
Delprojektledare Serviceresor
Delprojektledare Skolskjuts
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Tidplan Trafikupphandling 2025 

Förstudie inför upphandling

2021

Beslut om att skicka 
förhandsinfo om 

förfrågan om 
deltagande

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

2022

Framtagande av upphandlingsdokument

Annons 
prekvalificering

Sista dag för 
anbudsansökningar Beslut kvalificering

Publicering av 
upphandlings-
dokument

SIU -Samråd inför 
upphandling

Beslut 
upphandlings-

dokument

Besked om 
deltagande i 

upphandlingen

Uppstart politiska 
styrgrupper och 

tjänstemannagrupper

Beslut om 
godkännande av 

innehåll i avtal med 
kommunerna och 

HSN

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

Framtagande av avtal

Presentation av 
avtal på 

kommunalt 
forum
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Tidplan Trafikupphandling 2025 

Mar

2023

Jan Feb Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utvärdering av anbudSista dag att inkomma 
med anbud

2024

Tilldelningsbeslut

Trafikstart

2025

Tid för eventuellt överklagande 

Avtal tecknas (om ingen överklagar)

Tid för eventuellt överklagande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-07

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 186 Dnr 2021/294-1.3.1 
 

Antagande av reviderat reglemente och 
arbetsordning för Myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderat reglemente och arbetsordning för Myndighetsnämnden 
fr.o.m. 2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och 
arbetsordning antaget 2020-04-27. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter inom 
alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022 överförs 
budget och ansvar för dessa uppgifter till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför 
förändras i 6 § ”Organisation inom verksamhetsområdet”. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-31 § 137 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Förslag till reviderat reglemente för Myndighetsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-08-31

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 137 Dnr 2021/294-1.3.1 
 

Antagande av reviderat reglemente och 
arbetsordning för Myndighetsnämnden 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderat reglemente och arbetsordning för Myndighetsnämnden 
fr.o.m. 2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och 
arbetsordning antaget 2020-04-27. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter inom 
alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022 överförs 
budget och ansvar för dessa uppgifter till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför 
förändras i 6 § ”Organisation inom verksamhetsområdet”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Förslag till reviderat reglemente för Myndighetsnämnden 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-08-20

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Antagande av reviderat reglemente och 
arbetsordning för Myndighetsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderat reglemente och arbetsordning för Myndighetsnämnden 
fr.o.m. 2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och 
arbetsordning antaget 2020-04-27. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter 
inom alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022 
överförs budget och ansvar för dessa uppgifter till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför 
förändras i 6 § ”Organisation inom verksamhetsområdet”. 
 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för Myndighetsnämnden 
 

 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Reglemente och arbetsordning 
för Myndighetsnämnden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § X 

Ersätter reglemente antaget 2020-04-27 § 38 
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Reglemente för Myndighetsnämnden i Lessebo kommun 
 

Myndighetsnämndens uppgifter  

Allmänt om myndighetsnämndens uppgifter  
1 § Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom viss myndighetsutövning, samt 
är avgörande i ärenden där kommunen både är part och beslutsfattare (s.k. jävsnämnd).  
 
Myndighetsnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet enligt 
Plan- och bygglagen, lagen om Lägenhetsregister, och kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Smittskyddslagen, Tobakslagen- 
och lagen om liknande produkter,   Strålskyddslagen samt uppgifter inom lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt 
Alkohollagen och Lagen om anordnande av visst automatspel. 
 
Nämnden beviljar dispenser avseende strandskydd enligt Miljöbalken kap 7 samt är även 
tillsynsmyndighet enligt strandskyddslagstiftningen.  
 
Nämnden skall pröva tillåtligheten av anmälningspliktig verksamhet och avge yttrande vid 
prövning av tillståndspliktig verksamhet till länsstyrelsen eller Miljödomstolen. Nämnden 
skall avge yttrande i ärende gällande hantering och auktorisation av bilskrotare. 
 
Nämnden är lokal tillsynsmyndighet över tobakslagen- och lagen om liknande produkter i 
Lessebo kommun och svarar för tillsyn och kontroll av efterlevnaden av lag och förordning 
om detaljhandel med nikotinläkemedel samt de föreskrifter som Läkemedelsverket meddelar 
med stöd av denna lag och förordning. 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen gällande bl.a. tillståndsgivning 
och tillsyn vid alkoholservering samt ansvarar för ärenden enligt lotterilagstiftning.  
 
Delegering från kommunfullmäktige 
2 § Följande har delegerats till nämnden från kommunfullmäktige: 
 

 Beslut i ärenden enligt ovanstående lagar, förordningar eller kungörelser. 
Undantagna är frågor som är av en principiell eller omfattande ekonomisk 
art samt planärenden. 

 Bygglov 
 Ansvar för ärenden enligt lagen om anordnande av visst automatspel.  
 Fastställa avgifter för tillståndsgivning enligt alkohollagen. 

 

Övriga uppgifter  

3 § Nämnden har också följande övriga uppgifter: 

 Information till allmänheten om den egna verksamheten.  

 Delta i medborgardialoger.  

 Ansvara för arkiv i enlighet med Myndighetsnämndens arkivplan och Lessebo 
kommuns arkivreglemente, till dess att material överlämnas till slutarkiv.  
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
4 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
§ 5 Myndighetsnämnden ska efter varje tertial och verksamhetsår lämna rapport över 
verksamhet och ekonomi till kommunfullmäktige. 
 
Organisation inom verksamhetsområdet  

6 § Myndighetsnämnden har inget eget förvaltningsorgan och har därmed inget 
personalansvar. Nämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning och 
Socialnämndens förvaltningar att bereda och genomföra nämndens verksamhet.  
 

Personuppgiftsansvar 

7 § Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet.  

Myndighetsnämnden ska utse dataskyddsombud.  
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Myndighetsnämndens arbetsordning 
 

Sammansättning 

8 § Myndighetsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

 

Sammanträdena 

Tidpunkt 

9 § Myndighetsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

Kallelse 

10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen skall tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid eller på annat sätt. 

 

Offentliga sammanträden 

11 § Myndighetsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden 
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess. 
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Sammanträde på distans 

12 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på  
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämndens kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 

Närvarorätt 

13 § Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Kommunchef har närvaro- och yttranderätt i samtliga nämnder. 

 

Ordföranden 

14 § Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 
beredda,  

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  

5. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

 

Presidium 

15 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.  

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.  
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Ersättare för ordföranden och vice ordförande 

16 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter.  

 

Förhinder 

17 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den 
ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.  

 

Ersättares tjänstgöring 

18 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad 
till protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.  

 

Jäv, avbruten tjänstgöring  

19 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna.  

 

Yrkanden 

20 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
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korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt.  

 

Deltagande i beslut 

21 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 
fattar det med acklamation.  

 

Reservation 

22 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering.  

 

Justering av protokoll 

23 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

Undertecknande av handlingar 

24 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 

 

Övrigt 

§ 25 Delegering av beslutanderätten inom nämndens förvaltningsområde beslutas av 
nämnden och återfinns i delegationsförteckningen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken 
ordning detta skall ske. 

§ 26 Handlingar som inkommer till nämnden och som ej är av ringa betydelse, skall genast 
diarieföras. I diariet antecknas dagen, då ärende eller handling inkommit, det beslut som 
fattats, dagen härför och dagen för beslutets expediering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-07

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 187 Dnr 2021/293-1.3.1 
 

Antagande av reviderat reglemente och 
arbetsordning för Socialnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderat reglemente och arbetsordning för Socialnämnden fr.o.m. 
2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och arbetsordning 
antaget 2020-04-27. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter inom 
alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022 överförs 
budget och ansvar för dessa uppgifter till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför 
förändras i 3 § ”Övriga uppgifter”. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-31 § 138 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Förslag till reviderat reglemente för Socialnämnden 
 

218



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-08-31

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 138 Dnr 2021/293-1.3.1 
 

Antagande av reviderat reglemente och 
arbetsordning för Socialnämnden 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderat reglemente och arbetsordning för Socialnämnden fr.o.m. 
2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och arbetsordning 
antaget 2020-04-27. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter inom 
alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022 överförs 
budget och ansvar för dessa uppgifter till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför 
förändras i 3 § ”Övriga uppgifter”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Förslag till reviderat reglemente för Socialnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-08-20

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Antagande av reviderat reglemente och 
arbetsordning för Socialnämnden 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderat reglemente och arbetsordning för Socialnämnden fr.o.m. 
2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och arbetsordning 
antaget 2020-04-27. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter 
inom alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022 
överförs budget och ansvar för dessa uppgifter till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför 
förändras i 3 § ”Övriga uppgifter”. 
 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för Socialnämnden 
 

 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Reglemente och arbetsordning 
för Socialnämnden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § X 

Ersätter reglemente antaget 2020-04-27 § 41 
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Reglemente för Socialnämnden i Lessebo kommun 
 

Socialnämndens uppgifter  

Allmänt om socialnämndens uppgifter  
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, SoL (2001:453), 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387), och ansvarar för den 
kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30). 
 
Vidare ansvarar nämnden för uppgifter inom familjerådgivning och samarbetssamtal och ska 
även fullgöra andra uppgifter inom socialtjänsten som inte handhas av någon annan nämnd 
samt de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ska fullgöras av socialnämnd, t.ex. 
uppgifter som åläggs av Socialstyrelsen. Socialnämnden ansvarar också för kommunens 
uppgifter enligt Skuldsaneringslagen (2016:675). 
 
 
Delegering från fullmäktige  
2 § Socialnämnden beslutar i följande grupper av ärenden:  
 

 Fastställa taxor och avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättningar, hemsjukvården och rehab, om enbart uppräkning görs med 
index av tidigare av fullmäktige fastslagen taxa.  

 Fastställa hyresbelopp vid upplåtelse av lokaler som socialnämnden disponerar i sina 
verksamheter 

 Fastställa avgifter för måltider inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättningar.  

 Fastställa interkommunala avgifter inom socialnämndens verksamheter.  
 Träffa samverkansavtal med andra huvudmän avseende uppgift som föreskrivs i 

socialtjänstlagen (SoL), kommunala hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Övriga uppgifter  

3 § Socialnämnden har också följande övriga uppgifter: 

 Information till allmänheten om den egna verksamheten.  

 Delta i medborgardialoger.  

 Ansvara för arkiv i enlighet med Socialnämndens arkivplan och Lessebo kommuns 
arkivreglemente, till dess att material överlämnas till slutarkiv.  

 På uppdrag av kommunens myndighetsnämnd, bistå med förvaltningsresurser för 
myndighetsnämndens uppdrag.  

 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 4 Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
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§ 5 Socialnämnden ska efter varje tertial och verksamhetsår, lämna rapport över verksamhet 
och ekonomi till kommunfullmäktige.  

 

Organisation inom verksamhetsområdet  

6 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Socialnämndens förvaltningsorgan är socialförvaltningen. Socialchefen är chef för 
förvaltningen.  

 

Personalansvar  

7 § Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag 
för förvaltningschef som anställs av kommunchef. Socialnämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av 
de frågor som anges i 9 § i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Personuppgiftsansvar 

8 § Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet.  

Socialnämnden ska utse dataskyddsombud.  
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Socialnämndens arbetsordning 
 

Sammansättning 

9 § Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

Sammanträdena 

Tidpunkt 

10 § Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

Kallelse 

11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen skall tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid eller på annat sätt. 

 

Offentliga sammanträden 

12 § Socialnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som omfattas av sekretess. 
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Sammanträde på distans 

13 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på  
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämndens kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 

Närvarorätt 

14 § Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Kommunchef har närvaro- och yttranderätt i samtliga nämnder. 

 

Ordföranden 

15 § Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 
beredda,  

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  

5. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

 

Presidium 

16 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.  

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.  
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Ersättare för ordföranden och vice ordförande 

17 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter.  

 

 

Förhinder 

18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den 
ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.  

 

Ersättares tjänstgöring 

19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad 
till protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.  

 

Jäv, avbruten tjänstgöring  

20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna.  
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Yrkanden 

21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt.  

 

Deltagande i beslut 

22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 
fattar det med acklamation.  

 

Reservation 

23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering.  

 

Justering av protokoll 

24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

Undertecknande av handlingar 

25 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 

 

Utskott 

26 § Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.  

Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar en ordförande och en 
vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
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Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som 
ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

 

Arbetsutskottet 

§ 27 Arbetsutskottet skall bereda ärenden till socialnämnden.  

Om ärende är av sådan karaktär att behandling i utskott inte hinns med kan ärendet avgöras 
utan beredning i utskott.  

Arbetsutskottet beslutar i myndighetsärenden dvs. person- och biståndsärenden. 

Arbetsutskottet har social beredskap när socialtjänsten är stängd, d.v.s. efter kontorstid och 
på helger. 

 

Övrigt 

§ 28 Delegering av beslutanderätten inom nämndens förvaltningsområde beslutas av 
nämnden och återfinns i delegationsförteckningen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken 
ordning detta skall ske. 

§ 29 Handlingar som inkommer till nämnden och som ej är av ringa betydelse, skall genast 
diarieföras. I diariet antecknas dagen, då ärende eller handling inkommit, det beslut som 
fattats, dagen härför och dagen för beslutets expediering. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-10

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Medborgarförslag gällande grillplats och 
picknickbord vid dammluckan i Hyllsjön 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit gällande grillplats med 
picknickbord vid dammluckan i Hyllsjön. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2021-07-08 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-10

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Motion angående kommunikationsutbildning 
för chefer 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit 
med en motion där de föreslår att snarast införliva en 
kommunikationsutbildning i utbildningspaketet för Ledarskap i 
Lessebo kommun. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-08-31 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-10

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Motion angående utökning av båtplatser i 
Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ingegärd Widerström (M) och Marcus Dackling (M) har inkommit 
med motion om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun. De 
föreslår att snarast utreda var det är lämpligast att anlägga nya 
båtplatser, dels utöka eller bygga ut befintliga båtplatser främst 
utmed Rottnens och Läens stränder i Hovmantorp och Lessebo 
men även andra populära sjöar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-08-31 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-10

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Valärenden 2021-09-20 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta följande fyllnadsval: 
 
Socialnämnden (innevarande mandatperiod) 
Som ersättare istället för Sabah Mohawish (S), välja N.N. 

 
Kommunfullmäktiges valberedning (innevarande mandatperiod) 
Som ledamot istället för Markku Mäntylä (SD), välja N.N. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval behöver genomföras för de avsägelser som inkommit. 
Valberedningen kommer att meddela förslag till fyllnadsval.  

Kommunfullmäktige godkände 2021-06-21 följande avsägelser: 

- Markku Mäntylä (SD), ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning 

- Sabah Mohawish (S), ersättare i socialnämnden 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelser enligt ovan 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-06-22

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2021-09-20 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Denna gång har följande inkommit för delgivning: 
 

                         Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval 
       

 Socialnämnd  Individrapport ej verkställda beslut 

 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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BESLUT

Dnr:

1/2

2021-07-01

201-4061-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
1 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Lessebo
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Lars Turunen
Avgången ersättare: Sabah Mohawish

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Lessebo

Ledamot Ersättare

Lars Altgård
Monica Widnemark
Andreas Eidevåg
Charlotta Book
Ragnar Lindberg
Kristina Brundin
Anders Palmengren
Gunilla Arvidsson
Anders Johansson
Monika Stasny
Emil Wetterling
Roger Hultenius
Lena Henriksson
Göran Borg
Monica Johansson

1. Dragomir Zekic
2. Gassem Aleissa
3. Jim Lindberg
4. Margareta Ragnarsson
5. Ahmed Yonis Warsame
6. Sam Lilja
7. Karl-Petter Svensson
8. Lars Turunen *
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2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anders Pyrell

Ann Jonasson

Kopia till
Kommun/landsting
Ny ersättare
Parti
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 77 Dnr 2021/18-1.8.1 

Individrapportering ej verkställda beslut 
Beslut 
Redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till 
Inspektionen för vård och omsorg.  

För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och 
Lessebo kommuns revisorer. 

Socialchef får i uppdrag att revidera individrapportering ej verkställda 
beslut för socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen innan 
beslutsexpediering.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. På motsvarade sätt ska 
socialnämnden rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-06-02 § 107 
Individrapportering ej verkställda beslut 2020-01-01-2021-04-30 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare, 2021-05-25 

Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att redovisningen av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.  

För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och 
Lessebo kommuns revisorer. 

Socialchef får i uppdrag att revidera individrapportering ej verkställda 
beslut för socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen innan 
beslutsexpediering.  

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna  
Socialchef
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL/IFO 

Avser period: 
210101-210430 

Nr Verksamhet 
enl. SoL 
ÄO, IFO, 
HO (SoL) 
LSS 

Denna individ-  
rapport avser  
Barn (t o m 17 år) 
Vuxen (från 18 
år) 
Familj 
(barnfamilj) 

Beslutsdatum 
för gynnande 
beslut som ej 
är verkställt 

Datum för 
när avbrott i  
verkställigheten 
skedde  

Typ av bistånd 
enl. SoL, LSS 

Skäl till att beslutet 
ännu ej verkställts 
eller att insatsen 
avbrutits 

Datum när 
beslutet 
faktiskt 
har 
verkställts 

Övriga 
kommentarer 
eller 
upplysningar i 
ärendet 

59 IFO Vuxen 2019-06-11 Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2021-02-10 

74 IFO Barn 2019-06-17 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2021-05-27 

75 IFO Barn 2019-06-17 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2021-05-27 
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88 IFO Barn  2020-01-08 Kontaktperson Den enskilde bor för 
tillfället inte i 
kommunen 

 Begäran om 
överflytt till ny 
kommun 

89 IFO Barn  2020-01-08 Kontaktperson Den enskilde bor för 
tillfället inte i 
kommunen 

 Begäran om 
överflytt till ny 
kommun 

90 IFO Barn  2020-01-08 Kontaktperson Den enskilde bor för 
tillfället inte i 
kommunen 

 Begäran om 
överflytt till ny 
kommun 

94 IFO Barn  2020-05-28 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2021-05-03 Tidigare 
kontaktfamilj har 
sagt upp sig p.g.a. 
corona. 

95 IFO Barn  2020-05-28 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2021-05-03 Tidigare 
kontaktfamilj har 
sagt upp sig p.g.a. 
corona. 

96 IFO Barn  2020-08-21 Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Ej hittat lämplig 
kontaktperson men 
ev. på gång. 

97 IFO Barn 2020-07-01  Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Ärendet avslutat 
2021-03-11 

99 IFO Barn  2019-11-15 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Den enskilde har 
tackat nej till 
insatsen. Beslut att 
avsluta ärendet 
2021-03-11 

105 IFO Vuxen 2020-08-17  Ungdomstjänst Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2021-02-16 Insatsen avslutad 
2021-03-09 

106 IFO Barn 2020-08-17  Ungdomstjänst Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Blivit erbjuden 
ungdomstjänst. 
Tackat nej. 2021-
05-28 byte av 
handläggare. 

107 IFO Barn 2020-04-28  Ungdomstjänst Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Ärendet avslutat 
2021-04-15 

108 IFO Vuxen 2020-09-16  Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Ärendet avslutat 
2021-04-19 
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109 IFO Barn 2020-08-24 Familjebehandla
re 

Fick avvakta med 
behandling då det 
skedde en incident i 
familjen. Behandlingen 
får avvakta tills den 
enskilde är placerad. 

2021-04-19 

 
Redovisat i socialnämnden ………………………………
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL och LSS  
 
 
 
 
 

  
Avser period: 
210101-210430 
 
 
 
 
 

 

 
Nr Verksamhet 

enl. SoL 
ÄO, IFO, 
HO (SoL) 
LSS 

Denna individ-  
rapport avser  
Barn (t o m 17 år) 
Vuxen (från 18 
år) 
Familj 
(barnfamilj) 

Beslutsdatum  
för gynnande 
beslut som ej 
är verkställt 

Datum för 
när avbrott i  
verkställigheten 
skedde  

Typ av bistånd 
enl. SoL, LSS 

Skäl till att beslutet  
ännu ej verkställts 
eller att insatsen 
avbrutits 

Datum när  
beslutet 
faktiskt 
har 
verkställts 

Övriga 
kommentarer 
eller 
upplysningar i 
ärendet 
 
 
 

101 LSS Vuxen 2020-06-15  Daglig 
verksamhet 
9:10 LSS 

Vill enbart ha en plats i 
annan kommun, kan ej 
verkställas på grund av 
att avtal inte ingåtts. 

  

102 SoL-OF Vuxen 2020-09-07  Bostad med 
särskild service 

 2021-02-01  

103 SoL-OF Vuxen 2020-09-07  Daglig 
verksamhet/syss
elsättning 

Ej funnit någon lämplig 
sysselsättning 
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BESLUT

Dnr:

1/1

2021-07-01

201-4060-2021

Ny ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
1 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Lessebo
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Sven Johansson
Avgången ledamot: Markku Mäntylä

Någon ny ersättare kunde inte utses.

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Lessebo

Ledamot Ersättare

Sven Johansson *
Jenny Karlsson
Christoffer Petersson
Lars-Erik Winroth
Anders Karlsson

1. Tobias Lindgren
2. Maria Palm

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anders Pyrell

Ann Jonasson

Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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