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Bakgrund  

Region Värmland är fr o m 2012 01 01 Regional Kollektivtrafikmyndighet, en-
ligt Lagen om Kollektivtrafik (2010:1065) och ska därmed överta ansvar för 
vissa avtal, från Värmlandstrafik AB, som intill samma datum är Trafikhu-
vudman enligt Lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik (1997:734).  

Med anledning av detta har upprättats följande förslag till Avtal om övergång 
av avtal  

§1 Parter  

Parter i detta avtal är å den ena sidan Landstinget i Värmland och å den andra 
sidan Region Värmland.  

§2 Omfattning  

Genom att Landstinget i Värmland, fr o m 2019 01 01, blir ny regional kollek-
tivtrafikmyndighet övergår samma dag följande dessförinnan gällande avtal 
till Landstinget i Värmland;  

. Avtal om Patientresor och beställningscentral  

. Avtal om Länsfärdtjänst och beställningscentral  

. Avtal om separat skoltrafik  

. Avtal om tätortstrafik.  

Avtal om tillköp av allmän kollektivtrafik.(lokal linjetrafik)  

 

 

Bakgrund  

Landstinget i Värmland blir 1 januari 2019 Regional Kollektivtrafikmyndighet, 

enligt Lagen om Kollektivtrafik (2010:1065) och ska därmed överta ansvar för 

vissa avtal, från Region Värmland, som intill samma datum är regional kollek-

tivtrafikmyndighet.  

Med anledning av detta har upprättats följande förslag till  

Avtal om övergång av avtal  

§1 Parter  

Parter i detta avtal är å den ena sidan Landstinget i Värmland och å den andra 

sidan Region Värmland.  

§2 Omfattning  

Genom att Landstinget i Värmland 1 januari 2019 blir ny regional kollektivtra-

fikmyndighet övergår samma dag följande dessförinnan gällande avtal till Reg-

ionkommunen i Värmland;  

• Avtal om Patientresor och beställningscentral  

• Avtal om Länsfärdtjänst och beställningscentral  

• Avtal om separat skoltrafik  

• Avtal om tätortstrafik.  

• Avtal om tillköp av allmän kollektivtrafik.(lokal linjetrafik)  

Värmlandstrafik AB ska fortsatt vara organisatör av trafiken, med samma för-

utsättningar som i gällande avtal, vilket uppdrag regleras i separat delegations-

beslut och ägardirektiv från den regionala kollektivtrafikmyndigheten till 

Värmlandstrafik AB.  

§3 Tider  

Respektive avtals löptider gäller.  
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