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Inledning och protokollsjustering 

1 Information 

Kollektivtrafiknämndens ordförande Abbe Ronsten öppnar mötet. 

Ordförandens förslag 

1. Informationen antecknas till protokollet. 
 
A. Information om verksamheten i Tåg i Bergslagen 
 Information från Tåg i Bergslagens VD Hugo Oljemark 
 
B. Information från samarbetspartner Högskolan Dalarna  
 Information från Kenneth Carling och Johan Håkansson, Högskolan 

Dalarna avseende hur man internationellt löser, främst, busstrafik och en 
redogörelse för datafångstmetoder som kan hjälpa till att effektivisera 
trafikplaneringen samt slutligen en del om Interreg Europe projektet 
CARLESS. 

 
C. Information av Rationaliseringsbetingelser 
 Information kring det förslag till rationaliseringsbetingelser med 

åtgärdsförslag samt taxor för kollektivtrafiken med prisstrategi av 
Dalatrafiks VD och Regional kollektivtrafik myndighets blivande 
förvaltningschef Bengt Benjaminsson 

 
D. Information/diskussion avseende Skolskjutsreglemente 

Dalatrafiks VD och Regional kollektivtrafik myndighets blivande 
förvaltningschef Bengt Benjaminsson informerar om nuvarande 
skolskjutsreglemente och de diskrepanser som skolskjutsreglementet 
innehåller samt hur det påverkar den blivande myndigheten. 
 

E. Information/diskussion avseende Kameraövervakning på bussar 
Information om Kameraövervakningens kostnad och pågående 
överklagat beslut. Information från Bengt Benjaminsson. 

 
F. Information/diskussion  

Information avseende ett eventuellt iordningställande av varmbonad 
väntsal vid Knutpunkten i Falun. Information från Bengt Benjaminsson. 
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Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden 

2 Kollektivtrafiknämndens sammanträdesplan 2018 

Ordförandes förslag 

1. Kollektivtrafiknämnden sammanträder under 2018 den 22 januari, 21 
februari, 29 mars, 24 april, 29 maj, 20 september, och 27 november. 

Sammanfattning  

Sammanträdesplanen 2018 för kollektivtrafiknämnden bör fastställas 
snarast så att planeringen inför dessa möten kan förberedas. Planen utgår 
från Kommunallagen med hänsyn till en ärendeprocess som ger möjlighet 
att beslutsunderlag hanteras på lämpligt sätt. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Sammanträdesplan 2018 

 

3 Kollektivtrafiknämndens delegeringsbestämmelser 

Ordförandens förslag 

1. Kollektivtrafiknämndens delegeringsbestämmelser fastställs enligt 
förslag, bilaga b) med giltighet fr.o.m. 2018-01-01. 

2. Alla delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. 

Sammanfattning  

Vid årsskiftet kommer enligt tidigare beslut både länets färdtjänst-
verksamhet och kollektivtrafikförvaltningen, med ansvar som regional 
kollektivtrafikmyndighet, att överföras från Region Dalarna till Landstinget. 
För att övergången ska gå så smidigt som möjligt krävs att nämnden kan 
fatta beslut genom delegering. Med utgångspunkt i gällande delegeringar 
inom Region Dalarna på färdtjänstområdet och delegeringar som gäller för 
de flesta nämnder i Landstinget, har det upprättats ett förslag till 
delegeringsbestämmelser att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag Kollektivtrafiknämndens delegeringsbestämmelser 
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Sammanträdesplan 2018 för kollektivtrafiknämnden 

Ordförandens förslag

1. Kollektivtrafiknämnden sammanträder under 2018 den 22 januari, 21 
februari, 29 mars, 24 april, 29 maj, 20 september, och 27 november. 

 

Sammanfattning  

Sammanträdesplanen 2018 för kollektivtrafiknämnden bör fastställas 
snarast så att planeringen inför dessa möten kan förberedas. Planen utgår 
från Kommunallagen med hänsyn till en ärendeprocess som ger möjlighet 
att beslutsunderlag hanteras på lämpligt sätt.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Sammanträdesplan 2018 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Sammanträdesplanen för kollektivtrafiknämnden (KTN) för 2018 bör 
fastställas så snart som möjligt så att planeringen av dessa möten kan 
förberedas. 

Ekonomi och finansiering 

Sammanträdesplanen beräknas innebära att kostnaderna för 
sammanträdena hålls inom planerad budget. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Sammanträdesplanen är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

Någon uppföljning krävs inte av detta beslut. 
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SAMMANTRÄDESPLAN 2018 LF, LS, AU - LANDSTINGET DALARNA 2017-12-07

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1 HN ÄB/SVN HN 1 Helg/motsvarande

2 ÄB/LSb ÄB/PUb 2 Semesterperiod/motsvarande

3 3

4
ÄB/AUb/HSN

b PN TN/PN/KBN 4

5 DD (hel) PN Stopp ÄB LS REG 5 LF Landstingsfullmäktige

6 TN/PN/KBN HSN SVN/HN 6 LS Landstingsstyrelse

7 REG/Stopp ÄB ÄB/SVN 7 AU Arbetsutskott

8 REG PU(ti)* ÄB 8 HSN Hälso- och sjukvårdsnämnd

9 Stopp ÄB ÄB LS ÄB 9 PU Personalutskott

10 DD (fm)/PN ÄB/PUb LS LF*** 10 LSb Landstingsstyrelse,  beredning

11 KTNb LF SKL 11 AUb Arbetsutskott, beredning

12 ÄB/PUb LS Stopp LF ÄB/SKL SN 12 HSNb Hälso- och sjukvårdsnämnd, beredning

13 TN/KBN ÄB SKL/HN SKL/KSN 13 PUb Personalutskott, beredning

14 PU/stopp AU/DD SKL ÄB/SKL Stopp ÄB/SKL 14 ÄB Ärendeberedning

15 SVN SKL HSN ÄB/SKL LF** SKL 15 HSN Hälso- och sjukvårdsnämnd

16 ÄB

ÄB/AUb/

HSNb/SKL TN/KBN/stopp ÄB/SKL 16 KTN Kollektivtrafiknämnd

17 HN ÄB/AUb/HSNb 17 TN Tandvårdsnämnd

18 ÄB/LSb TN/KBN 18 FN Fastighetsnämnd

19 ÄB/AUb/HSNb SKL REG ÄB LF 19 PN Patientnämnd

20 SN ÄB/SKL KTN LF 20 HN Hjälpmedelsnämnd

21 KSN/KTN REG ÄB 21 KBN Kultur- och bildningsnämnd

22 KTN HN PU 22 HVB Hälsovalsberedning

23 ÄB ÄB LF SN TN/PN/KBN ÄB 23 SN Servicenämnd

24 PU KTN SKL ÄB LF REG 24 KSN Nämnd för kostsamverkan

25 SKL REG ÄB/SKL SN 25 REG-BER Regionberedning

26 ÄB/SKL LF AU KSN ÄB/LSb/HSNb 26 FB Forskningsberedning

27 HSN ÄB/PUb AU SVN KTN 27 REG Region Dalarna, direktion

28 ÄB* LS HSN ÄB 28 SKL SKL styrelse och beredning

29 AU KTN KTN 29 SVN Samverkansnämnd Uppsala/Örebro

30 HSN REG ÄB 30 DD Dialogdag

31 SVN ÄB/LSb 31 KTNb Kollektivtrafiknämnd, beredning

* PU 8/5 = tisdag Vä-ställd text = Fm-möte

* 29/3 = ingen LS-beredning Hö-ställd text = Em-möte

* 11/5 = ingen ÄB (klämfredag Kristihimmelsfärdsdagen)

** 15/10 = extra LF fär val av valberedning och råd + stiftelse

*** 10/12 = extra LF för valen

OBS! Inget planerat extra LS p.g.a. nytt styrdokument för förtroendevaldas månadsarvode

Anpassat till SKL, SKL - direktörsträffar oklart (2017 krock med PU)

Region Dalarna direktionen - inte klart förrän slutet av mars men troligt som 2017 - ser ut att vara OK OM oförändrad planering

Regionberedning

PU flyttat från torsdagar till onsdagar med undantag 8/5
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Kollektivtrafiknämndens delegeringsbestämmelser 

Ordförandens förslag

1. Kollektivtrafiknämndens delegeringsbestämmelser fastställs enligt 
förslag, bilaga b) med giltighet fr.o.m. 2018-01-01. 

2. Alla delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. 
 

Sammanfattning  

Vid årsskiftet kommer enligt tidigare beslut både länets färdtjänst-
verksamhet och kollektivtrafikförvaltningen, med ansvar som regional 
kollektivtrafikmyndighet, att överföras från Region Dalarna till Landstinget. 
För att övergången ska gå så smidigt som möjligt krävs att nämnden kan 
fatta beslut genom delegering. Med utgångspunkt i gällande delegeringar 
inom Region Dalarna på färdtjänstområdet och delegeringar som gäller för 
de flesta nämnder i Landstinget, har det upprättats ett förslag till 
delegeringsbestämmelser att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag Kollektivtrafiknämndens delegeringsbestämmelser 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Kollektivtrafiknämnden bildades genom beslut i landstingsfullmäktige  
2017-09-25, § 95/17. Beslutet trädde i kraft 2017-10-01. Nämnden behöver 
möjlighet att delegera beslut avseende en del av verksamheten fr.o.m. 
årsskiftet, då nämnden övertar ansvaret som Regional Kollektivtrafik-
myndighet (RKTM) och ansvaret för länets färdtjänst från Region Dalarna. 
Särskilt viktigt är detta vad gäller den stora mängd färdtjänstärenden som 
behöver hanteras löpande för att tillgodose invånarnas behov. Det är också 
viktigt att det finns möjlighet för ordföranden att kunna fatta beslut i 
oförutsedda ärenden, som inte kan avvakta nämndens sammanträden. 

Nämnden behöver vara verksam en period innan det reella behovet av 
delegeringar står klart. I avvaktan på detta har en genomgång av 
delegeringsbestämmelser från andra nämnder skett och de delegeringar 
som bedöms behövas också i Kollektivtrafiknämnden har införts i ett förslag 
till delegeringsbestämmelser för den nya nämnden. Därtill har de 



Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Kollektivtrafiknämnd 
 

Central förvaltning Datum Dnr Sida 

2 (2) 2017-12-18 LD17/04258 
 

 

 

 

delegeringar som finns för färdtjänsthandläggningen på Region Dalarna 
överförts till delegeringsbestämmelserna i landstingets struktur. 

Enligt 6 kap. 40 § nya kommunallagen (2017:725), i fortsättningen benämnd 
KL, ska en nämnd besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med 
stöd av delegering, ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas. Såväl 
Kollektivtrafiknämnden som KL:s bestämmelse i detta hänseende är nya. 
För att nämnden redan från början ska få kontroll över och kunna följa upp 
hela sin verksamhet, föreslås att ingen ändring görs i förhållande till dagens 
kommunallagsregler. Det innebär att samtliga delegeringsbeslut som fattas 
med stöd av nämndens fastställda delegeringsbestämmelser ska anmälas 
till nämnden. 

Ekonomi och finansiering 

Möjligheten att snabbt kunna fatta beslut genom delegering kan bespara 
Landstinget mycket pengar när det är fråga om tidsfrister som uppställs av 
motparter, myndigheter och domstolar och där försenade beslut kan 
medföra ekonomiska sanktioner av olika slag. 

Juridik 

Möjligheten för en nämnd att delegera beslut är reglerade i 6 kap. 37-39 §§ 
samt i 7 kap. 5-7 §§ KL samt i nämndens reglemente. Anmälan av beslut är 
reglerat i 6 kap. 40 § KL. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Nämndens delegeringsbestämmelser är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

Delegeringsbestämmelsernas användbarhet följs upp kontinuerligt genom 
att alla delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. Uppkommer behov av 
ytterligare delegeringar kommer detta att uppmärksammas i beredningen 
inför nämndens sammanträden. 
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1 Företrädarskap 

1.1 Brådskande beslut 

1.1.1 
 

Besluta i brådskande ärenden 

där nämndens beslut inte kan 

avvaktas. 

 

 

Ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

Kommunallagen 6 kap.36 § 

1.2 Företrädarskap 

 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

Rätt att företräda nämnden bl.a. 

genom undertecknande av skri-

velser på nämndens vägnar och 

att svara på skrivelser ställda till 

nämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

 

 

 

 

 

Frågor av principiell vikt ska föreläggas 

nämnden. 

1.2.2 
 

Besluta om förvaltningschefens 

uppdrag som ryms inom befint-

ligt avtal och budget 

 

 

Ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 
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1.2.3 
 

Underteckna samverkansavtal 

för kollektivtrafiknämndens 

räkning för fullgörande av upp-

draget inom förvaltningens an-

svarsområde såvitt gäller över-

enskommelser av icke princi-

piell betydelse inom ramen för 

fastställd budget. 

 

 

Förvaltningschef 

 

Med samverkansavtal avses överenskommelser 

med länets kommuner, Region Dalarna och andra 

offentliga myndigheter. 

 

Överenskommelse av principiell betydelse ska 

beslutas av nämnden eller av landstingsfullmäk-

tige. 

 

1.2.4 
 

Beslut vad gäller utlämnande av 

allmän handling som ska prövas 

av myndigheten enligt offentlig-

hets- och sekretesslagen. 

 

 

Chefsjuristen/ 

Landstingsjuristen 

 

Avser ej färdtjänstverksamheten, se 3.4. Den en-

skilde ska informeras om möjligheten att begära 

myndighetens prövning och att det krävs ett 

skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet 

ska kunna överklagas. (OSL 6:3) 

1.3 Vidaredelegering 

1.3.1 
 

Vidaredelegera beslutanderätten 

till annan tjänsteman med stöd 

av 7 kap. 6 § kommunallagen 

(2017:725) 

 

Förvaltningschef 

 

Gäller endast i den mån det inte står i kommen-

tarsfältet att beslutet ej får vidaredelegeras. Be-

slut som fattas med stöd av vidaredelegering ska 

anmälas till förvaltningschef och till Kollektiv-

trafiknämnden.  

1.3.2 
 

Besluta om behörigheter för 

verkställighetsbeslut 

 

 

Förvaltningschef 
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2 Ekonomi 

2.1 Investeringar 

2.1.1 
 

Investeringar överstigande 1 

prisbasbelopp och understigande 

10 mnkr per objekt som inte är 

strategiska investeringar. 

 

Förvaltningschef 

 

En investering är en utgift avseende ett enskilt 

objekt eller genomförande av uppdrag, som både 

har en livslängd om minst 3 års varaktighet och 

uppgår till minst ett prisbasbelopp (exklusive 

moms). Ett investeringsobjekt kan inkludera sam-

manhängande tjänster. 

 

Investeringar över 50 mnkr beslutar fullmäktige 

om.  

Strategiska investeringar och investeringar mel-

lan 10 och 50 mnkr beslutar respektive nämnd 

om. 

2.2 Upphandling 

2.2.1 

 

 

 

Fatta beslut om inköp och sluta 

ramavtal avseende nämndens 

förbrukning efter upphandling, 

inklusive att sluta avtal med in-

köpscentral om att sköta upp-

handlingen. 

 

 

 

 

Upphandlingschefen 

 

 

 

Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap. 4-7 §§ 

lagen om vissa kommunala befogenheter. 

2.2.2 
 

Fatta beslut om inköp utan ram-

avtal, sluta köpeavtal inklusive 

att sluta avtal med inköpscentral 

om att sköta upphandlingen. 

 

Upphandlingschefen 

 

Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap. 4-7 §§ 

lagen om vissa kommunala befogenheter. 
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2.3 Försäkringar 

2.3.1 
 

Undertecknande av försäk-

ringsavtal 

 

Förvaltningschef med 

kontrasignering av för-

säkringssamordnaren. 

 

Respektive nämnd ansvarar för beslut om föränd-

rade försäkringsvillkor. Kostnaden för egendoms-

försäkring åvilar den nämnd som ansvarar för egen-

domen. Fråga om egendom ska vara försäkrad eller 

inte ankommer på landstingsstyrelsen att besluta. 

Försäkringssamordnare är fastighetschefen eller 

den som fastighetschefen vidaredelegerat uppgiften 

till. 

3 Färdtjänst 
   

3.1 Färdtjänstbeslut 
   

Enligt lagen (1997:736) om färdtjänst = FärdTjL 

3.1.1 
 

Beslut om färdtjänsttillstånd 

enl. 7 § FärdTjL 

 

Färdtjänsthandläggare 

 

3.1.2 
 

Beslut om att tillstånd även ska 

gälla ledsagare enl.8 § FärdTjL 

 

Färdtjänsthandläggare 

 

3.1.3 
 

Beslut om att förena tillstånd 

med föreskrifter och villkor 

enl. 9 § FärdTjL och färd-

tjänstreglementet 

 

Färdtjänsthandläggare 

 

3.1.4 
 

Beslut om att återkalla tillstånd 

enligt 12 § FärdTjL 

 

Enhetschef för färdtjänst-

enheten 
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3.2 Riksfärdtjänstbeslut 
   

Enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst  

= RiksFärdTjL 

3.2.1 
 

Beslut om riksfärdtjänsttill-

stånd enl. 5 § RiksFärdTjL 

 

Färdtjänsthandläggare 

 

3.2.2 
 

Beslut om att tillstånd även ska 

gälla ledsagare enl. 6 § Riks-

FärdTjL 

 

Färdtjänsthandläggare 

 

3.2.3 
 

Beslut om att förena tillstånd 

med föreskrifter om färdsätt 

enl. 7 § RiksFärdTjL 

Färdtjänsthandläggare  

3.2.4 
 

Beslut om att återkalla tillstånd 

enligt 9 § RiksFärdTjL 

 

Enhetschef för färdtjänst-

enheten 

 

3.3 Överklaganden 
   

3.3.1 
 

Avvisa för sent inkommet 

överklagande enligt 24 § FL 

 

Enhetschef för färdtjänst-

enheten 

 

Enligt förvaltningslagen (1986:223) = FL 

3.3.2 
 

Överklaga domstols beslut i 

ärenden om färdtjänst och avge 

yttranden över överklagade 

färdtjänstbeslut  

 

Enhetschef för färdtjänst-

enheten 

 

Enligt lagen (1997:736) om färdtjänst = FärdTjL 

och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst  

= RiksFärdTjL 
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3.4 Utlämnandefrågor 
   

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

= OSL 

3.4.1 
 

Pröva frågor om utlämnande 

av allmän handling enl. OSL 

 

Enhetschef för färdtjänst-

enheten 

 

3.4.2 
 

Besluta om förbehåll vid ut-

lämnande av allmän handling 

enligt 10 kap. 14 § OSL 

 

Enhetschef för färdtjänst-

enheten 

 

 

3.5 Rättelse 
   

Enligt förvaltningslagen (1986:223) = FL 

3.5.1 
 

Beslut om rättelse av skrivfel, 

räknefel eller liknande förbise-

ende enligt 26 § FL 

 

Färdtjänsthandläggare 
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