
 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 218-239 

Tid: 2018-11-28 kl:09.00-13.35 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A 

§223 Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/2474 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på 

sträckan Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn). 

Sammanfattning  

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och 

Västra Götalands län har träffat en gemensam överenskommelse 

inför beslut om allmän trafikplikt för länsöverskridande trafik 

mellan Jönköpings län och Västra Götalands län. 

 

De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om 

allmän trafikplikt som var och en på så sätt träffar tillsammans 

ska omfatta följande sträcka: Linje 200 Borås-Ulricehamn-

Jönköping.  

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 

(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 

berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 

med tillträdande trafikföretag tecknas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från nämnden för trafik, infrastruktur och 

miljö 2018-10-16 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24 

 Överenskommelse om allmän trafikplikt 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rune Backlund (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 218-239 

Tid: 2018-11-28 kl:09.00-13.35 

 

 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Wengholm 

Ordförande 

Samuel Godrén  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Linda Byman 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108
Tid: 2018-10-16 kl:13.00-16.50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§102 Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik
Diarienummer: RJL 2018/2474

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på 
sträckan Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn).

Sammanfattning 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och 
Västra Götalands län har träffat en gemensam överenskommelse 
inför beslut om allmän trafikplikt för länsöverskridande trafik 
mellan Jönköpings län och Västra Götalands län.

De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om 
allmän trafikplikt som var och en på så sätt träffar tillsammans 
ska omfatta följande sträcka: Linje 200 Borås-Ulricehamn-
Jönköping. 
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Överenskommelse om allmän trafikplikt

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108
Tid: 2018-10-16 kl:13.00-16.50

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

       Pernilla Mårtensson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 93-108
Tid: 2018-10-03 kl:09.00-11.30

Plats: Regionens hus, sal B

§105 Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik
Diarienummer: RJL 2018/2474

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på 
sträckan Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn).

Sammanfattning 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och 
Västra Götalands län har träffat en gemensam överenskommelse 
inför beslut om allmän trafikplikt för länsöverskridande trafik 
mellan Jönköpings län och Västra Götalands län.

De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om 
allmän trafikplikt som var och en på så sätt träffar tillsammans 
ska omfatta följande sträcka: Linje 200 Borås-Ulricehamn-
Jönköping. 
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Överenskommelse om allmän trafikplikt

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 93-108
Tid: 2018-10-03 kl:09.00-11.30

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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0768 237 230 

HEMSIDA: 
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E-POST: 
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Sida 1(2) 

!Infoga logotyp här 

 
Datum 2018-08-07 
 Avdelningen för Kollektivtrafik och 

Infrastruktur 

Handläggare EKlient 

 

 
Mellan Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen, nedan var för 

sig benämnd part och gemensamt benämnda parterna, träffas följande 

 
Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för 
länsöverskridande trafik  
 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och Västra 

Götalands län träffar denna överenskommelse inför beslut om allmän 

trafikplikt för länsöverskridande trafik mellan Jönköpings län och Västra 

Götalands län. 

 

Parterna är överens om att för egen del besluta om allmän trafikplikt för 

sträckningar som är planerade från trafikstart december 2020. Varje part 

fattar beslut om trafikplikt för trafik i sitt eget län samt till målpunkter i 

intilliggande län.  

 

Parterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som var och en 

på så sätt träffar tillsammans ska omfatta följande sträcka: 

 

 Linje 200 Borås-Ulricehamn-Jönköping  

 

 

 

_____________________________  

Region Jönköpings län  

xxx 

xxx 

 

 

 

_____________________________ 

Västra Götalandsregionen 

Kollektivtrafiknämndens ordförande 

Ulrika Frick     
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Datum 2018-09-06 Diarienummer RSK XXX-2010 

 

 



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-24     

Jönköpings Länstrafik
Avsändare

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik i stråket Jönköping-
Ulricehamn-Borås

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på sträckan 
Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn).

Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och Västra Götalands län 
har träffat en gemensam överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för 
länsöverskridande trafik mellan Jönköpings län och Västra Götalands län.

De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som 
var och en på så sätt träffar tillsammans ska omfatta följande sträcka:

 Linje 200 Borås-Ulricehamn-Jönköping 

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Information i ärendet
Västtrafik AB avser att handla upp busstrafiken i stråket Borås-Ulricehamn-
Jönköping, nuvarande sträckning för busslinje 200 med planerad trafikstart i 
december 2020.

Samråd inför upphandling har skett genom Västtrafiks försorg och inget 
kommersiellt intresse har anmälts för ovanstående stråk.

Resandet på linje 200 uppgick 2017 till knappt 55 000 resenärer.



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-24     

För att skapa bästa möjliga sammanhållning av stråket är det lämpligt att 
busstrafiken handlas upp av en aktör för att möjliggöra ändamålsenliga 
trafiklösningar. 

Beslut om trafikplikt 
Förutsättningar för beslut 
Bedömningen är att den kollektivtrafik som idag trafikeras av linje 200 föreslås 
omfattas av trafikplikt, genom att den till övervägande del tillgodoser resenärernas 
behov av arbets- och studiependling eller annat vardagsresande och är att betrakta 
som sådan regional kollektivtrafik för vilken den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten svarar. Med vardagsresor avses då, på samma sätt som 
i propositionen som föregick den nya kollektivtrafiklagen, resor som är en naturlig 
del av människors mer regelbundna dagliga aktivitetsmönster med arbete, studier, 
omsorg, service och fritidsaktiviteter. Sådant resande kan förekomma under 
veckans alla dagar. 

Ett beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av 
trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är framtaget i 
enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 
2012. 

Kollektivtrafiken ska i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet utgå från 
resbehovet hos regionens invånare med fokus på arbets- och studiependling. 
Attraktiv kollektivtrafik erbjuds genom att utforma kollektivtrafiken utifrån 
kundernas behov. Kollektivtrafiken ska vara ett tillgängligt och långsiktigt 
hållbart trafiksystem med god klimat- och samhällsnytta. Detta utgör grunden för 
beslut om allmän trafikplikt. 

Skäl för beslut
I kollektivtrafiksystemet är linje 200 idag av regional betydelse eftersom den 
erbjuder resmöjligheter för en del av länets invånare såväl inom länet som till 
Ulricehamn och Borås. Det finns ett resandeunderlag för såväl arbets- och 
studiependling samt annat vardagligt resande i det aktuella stråket.

Kollektivtrafik som syftar till att tillfredsställa behovet av vardagsresande 
kännetecknas ofta av att det krävs mer omfattande kollektivtrafik än vad som är 
kommersiellt lönsamt. Den aktuella trafiken kan genom ett beslut om allmän 
trafikplikt fortsätta att vara en integrerad del av Jönköpings läns geografiskt 
heltäckande kollektivtrafiksystem där det sammanhängande trafiksystemet, 
gemensamma prissystemet och centrala funktionerna för kundservice och övrigt 
kundomhändertagande även fortsättningsvis möjliggör sammanhängande resor i 
hela länet. 
Trafikförsörjningsprogrammets skrivningar om kollektivtrafikens centrala roll i 
ett regionalt utvecklingsperspektiv och den strukturpåverkan en väl utbyggd 
kollektivtrafik kan få, visar på det stora behovet av långsiktighet och stabilitet vid 
utformningen av regionens kollektivtrafik. Kommersiella aktörer bedöms utifrån 
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trafikförsörjningsprogrammets mål kopplat till dagens trafik inte kunna erbjuda 
länets invånare en motsvarande trafik. 

Vid samråd med representanter från trafikföretagen framkom inget intresse om att 
genomföra den aktuella kollektivtrafiken på kommersiella villkor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Överenskommelse om allmän trafikplikt

Beslut skickas till
 Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Carl-Johan Sjöberg
Regiondirektör Trafikdirektör
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