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1 Parter

1.1 Uppdragsgivare

Region Osterg6tland i egenskap av Regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i
Osterg6tland enligt lagen (2010: 1065) om kollektivtrafik (Kollektivtrafiklagen). loom
Region Osterg6tland ansvarar Trafik- och samhallsplaneringsnamnden (TSN) for fragor
inom kollektivtrafikomradet.

1.2 Uppdragstagare

AB Ostg6tatrafiken (Ostg6tatrafiken), organisationsnummer 556038-8950.

2 Bakgrund ochsyfte

I Osterg6tland har regionen och lanets kommuner i ett sarskilt avtal, "Avtal om
kollektivtrafik i Osterg6tland" (Kollektivtrafikavtalet) kommit 6verens om att regionen
ensam skall ha ansvaret for den regionala kollektivtrafiken i lanet och vara regional
ko llektivtrafikm ynd ighet.

Syftet med detta uppdragsavtal ar att fortydliga Ostg6tatrafikens uppdrag. F6rutom i
detta avtal regleras Ostg6tatrafikens uppdrag i bolagsordning och agardirektiv till
bolaget.

3 Ostgotatrafikens roll som driftsorganisation och
myndighetsstod

I Osterg6tland fullg6r Ostg6tatrafiken vissa av RKMs uppgifter. Uppdragen som styrs av
detta avtal innebar att Ostg6tatrafiken agerar i tva olika roller. Dels som myndighetsstOd
och dels som driftsorganisation.

3.1 Myndighetsstod

Ostg6tatrafiken utg6r tjanstemannast6d till TSN. Detta galler exempelvis framtagande
av regionalt trafikfors6rjningsprogram, utredningar om allman trafikplikt, framtagande
av statistik samt andra utredningar och skrivelser. Verkstallande direktOr for
Ostg6tatrafiken ar foredragande tjansteman i TSN for kollektivtrafikfragor.
Samordning ska ske med regionutvecklingsdirektOren som ar foredragande tjansteman i
6vriga fnigor inom TSNs omrade.

Ostg6tatrafiken ansvarar for beredningen av kollektivtrafikarenden till TSN. Det
innebar att Ostg6tatrafiken ar ansvariga for hela processen inklusive framtagande av
beslutsunderlag, arendeplanering samt planering av presidie- och
nam ndssam mantraden.

Ostg6tatrafikens medarbetare agerar i vissa fragor sjalvstandigt som foretradare for
RKM, exempelvis vad galler externa kontakter med andra myndigheter eller med
kommersiella akt6rer.
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3.2 Driftsorganisation

6stgotatrafiken ansvarar for den dagliga driften av kollektivtrafiken, upphandling och
avtalstecknande, trafikplanering, trafikledning, bestallningscentral, kundtjanst med
mera.

3.3 Beredskap ocb bantering av kris

6stgotatrafiken ingar i Region 6stergotlands kris- och beredskapsorganisation och ska
vid behov delta i regionens kris- och beredskapsarbete.

4 Trafikforsorjningsprogram

Enligt Kollektivtrafiklagen aligger det RKM att regelbundet i ett regionalt
trafikforsorjningsprogram (RTP) faststalla mal for den regionala kollektivtrafiken. RTP
skall upprattas efter samrad med motsvarande myndigheter i angransande lan, ovriga
berorda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikforetag samt foretradare for
naringsliv och resenarer. Samrad ska aven ske med lanets kommuner.

6stgotatrafiken skall, efter direktiv fran TSN utreda, utforma och bereda forslag till
RTP. 6stgotatrafiken skall aven ansvara for genomforandet av de samrad avseende RTP
som enligt kollektivtrafiklagen aligger TSN. Genomforda samrad skall dokumenteras i
sarskild samradsredogorelse.

6stgotatrafiken skall som foretradare fOr RKM medverka i samrad avseende
trafikforsorjningsprogram som utarbetats av kollektivtrafikmyndighet i angransande Ian.
6stgotatrafiken skall utarbeta och bereda fOrslag till yttranden i fragor som ror
kommunernas trafikforsorjningsprogram avseende sarskild kollektivtrafik.

5 Allman trafikplikt samt upphandling och avtalstecknande

6stgotatrafiken skall arligen, senast den 15 mars, till TSN oversanda en
tioarig plan som visar vilka upphandlingar och trafikpliktsutredningar som skall
genomforas under perioden.

5.1 Allman trafikplikt

TSN fattar beslut om allman trafikplikt avseende regional kollektivtrafik inom lanet. I
forekommande fall, och efter overenskommelse med motsvarande myndighet i
angransande lan, fattas aven beslut avseende regional kollektivtrafik over lansgrans.

6stgotatrafiken utreder, utformar och bereder beslut om allman trafikplikt. I det fall
trafikplikten avser regional kollektivtrafik over lansgrans skall 6stgotatrafiken samrada
med kollektivtrafikmyndigheten i berort Ian avseende formerna for beslutet om
trafikp Iikt.

6stgotatrafiken skall som foretradare for RKM svara for kontakterna med
kollektivtrafikmyndighet i annat Ian i fragor som ror trafikplikt avseende regional
kollektivtrafik fran berort Ian in i 6stergotland.

5.2 Upphandling och avtalstecknande

Med stOd av 3 kap. 2§ i Kollektivtrafiklagen ges 6stgotatrafiken befogenhet att, med
TSNs beslut om allman trafikplikt som grund, inga avtal om allman kollektivtrafik samt
lansfardtjanst. I det fall en kommun overlatit sina uppgifter avseende sarskild
kollektivtrafik till Region 6stergotland ges 6stgotatrafiken befogenhet att aven teckna\
avtal om sadan trafik i berord kommun.
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Ostgotatrafiken valjer, uti fran gallande lagar och forordningar pa omradet samt vad
som i det aktuella fallet bedoms vara mest andamalsenligt, vilken upphandlingsform,
avtalsform, avtalslangd, fordonstyp, fordonsutformning med mera. som skall anvandas
i den trafik som upphandlas.

6 Trafikplanering

Om inget annat sarskilt framgar av detta avtal ansvarar Ostgotatrafiken for all
planering avseende den trafik Ostgotatrafiken upphandlat och tecknat avtal om. For art
sakerstalla kommunernas mojligheter till insyn och paverkan pa trafikplaneringen skall
Ostgotatrafiken som en del i planeringsarbetet regelbundet genom fora dokumenterade
dialoger med kommunerna i Ostergotlands Ian.

Ostgotatrafiken kan valja att, forutom i egen regi, uppdra till upphandlad entreprenor att
skota viss del av trafikplaneringen. I det fall Ostgotatrafiken pa detta satt uppdragit till
annan art svara for trafikplaneringen skall Ostgotatrafiken sakerstalla att kommunerna
ges insyn i, och inflytande pa, trafikplaneringen pa samma satt som om Ostgotatrafiken
sjalva ansvarat for planeringen.

Trafikplaneringen skall goras med en tidplan som mojliggor art Ostgotatrafiken i
sam band med att bolaget senast den 15 mars respektive ar till TSN overlamnar forslag
till budget aven kan overlamna en beskrivning avseende vilken trafik som planeras for
den kommande trearsperioden. Materialet skall for det forsta aret (ar 1) i perioden vara
mer i detalj och de tva darpa foljande aren mer i oversikt. I det oversanda materialet
skall, om derta ar aktuellt, sarskild vikt laggas pa beskrivning av de stOrre
trafikforandringar som planeras.

7 Infrastruktur

7.1 Allmant

I Kollektivtrafikavtalet, avsnirt 7, regleras hur ansvaret for anlaggningar och
infrastruktur fordelas mellan regionen, lanets kommuner och Trafikverket.

Om inget annat sarskilt framgar av derta avtal skall Ostgotatrafiken ansvara for de
uppgifter som enligt Kollektivtrafikavtalet aligger regionen.

7.2 Infrastrukturplanering

Ostgotatrafiken skall som foretradare for RKM ha insyn i och mojlighet att medverka i
kommunernas arbete med oversiktsplaner, detaljplaner och andra utvecklingsplaner
som kan ha betydelse for kollektivtrafiken.

Ostgotatrafiken ges i uppdrag art utforma och bereda remissvar avseende sadana planer
och program som av kommunerna overlamnas till regionen for yttrande.

7.3 Hallplatser, terminaler och bytespunkter

Infor byggande av stOrre anlaggningar skall Ostgotatrafiken utifran i anlaggningen ingaende
funktioner och kollektivtrafikkundernas behov upprarta kravspecifikation for anlaggningen.

Ostgotatrafiken skall bevaka att befintliga och nya anlaggningar avsedda fOr
kollektivtrafikens kunder utformas i enlighet med av Trafikverket (eller motsvarande)
framtagna riktlinjer och rekommendationer.

Ostgotatrafiken ansvarar for art hallplatser, terminaler med mera som trafikeras av den
kollektivtrafik som Ostgotatrafiken upphandlat och tecknat avtal om ar utrustade med
informationsmaterial enligt av Ostgotatrafiken beslutad omfattning och utformning.
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7.4 Kommersiella aktorers tillgang till infrastruktur

Ostgotatrafiken ansvarar for art kollektivtrafikforetag som har for avsikt att pa kommersiell
grund bedriva kollektivtrafik efter forfn\gan far tillgang till sadan offentligt agd
infrastruktur som disponeras av RKM, till exempel hallplatser och bytespunkter, pa ett
konkurrensneutralt och icke-diskriminerande satt.

7.5 System fOrrealtidsinformation

Ostgotatrafiken har genom avtal med Linkopings respektive Norrkopings kommuner
atagit sig visst ansvar och vissa kostnader avseende i des sa tatorter installerade system
for realtidsinformation pa hallplatser.

For befintliga realtidssystem i Linkoping och Norrkoping galler att TSN ansvarar for de
kostnader som enligt gallande avtal aligger Ostgotatrafiken.

Aven i andra delar av den kollektivtrafik Ostgotatrafiken upphandlat och tecknat avtal
om kan det, i syfte att ge en battre service till kunderna, finnas behov av system for
realtidsinformation. Under forutsartning att kostnaderna ryms inom gallande budget
ager Ostgotatrafiken ratt att besluta om utbyggnad av sad ana realtidssystem.

7.6 System fOr resenarsinformation

StOrre bussterminaler (resecentrum) och tagstationer ar i vissa fall utrustade med
system for dynamisk resenarsinformation. Sadana system kan besta av hogtalare,
klockor, monitorer, dynamiska informationsskyltar etcetera.

Enligt Kollektivtrafikavtalet skall investerings- och reinvesteringskostnader for sadana
system baras av berord kommun medan drift- och underhallskostnader bars av TSN.
Underhallskostnader orsakade av vandalisering med mera bars dock av berord kommun.

Under forutsattning att de kostnader som darvid faller pa TSN ryms inom gallande
budget ager Ostgotatrafiken ratt att med kommun overenskomma om ytterligare
utbyggnad av sad ana informationssystem.

8 Avtalsuppfoljning
Ostgotatrafiken skall i saval entreprenadavtal for upphandlad trafik som i sadana andra
avtal dar detta bedoms mojligt sakerstalla rutiner for uppfoljning av avtalen bade ur ett
ekonomiskt och ur ett kvalitetsmassigt perspektiv.

9 Priser och resevillkor

9.1 Riktlinjer for prissystem och fardbevis

Ostgotatrafiken utreder, utformar och bereder forslag till kollektivtrafikens prissystem
och Hirdbevis.

Regionfullmaktige ansvarar for att faststalla riktlinjerna.

9.2 Prissystem, fardbevis och prissattning

TSN faststaller taxan for kollektivtrafiken i Ostergotland.

Ostgotatrafiken skall uti fran de av regionfullmaktige beslutade riktlinjerna, TSNs
faststallda taxor for kollektivtrafiken samt med beaktande av ekonomiska ramar utforma
ett for kollektivtrafikkunderna lattforstaeligt system for fardbevis och priser.
Ostgotatrafiken har ratt att fatta beslut om forandring av taxan for de olika produkterna.
Forandringar av taxan ska meddelas TSN. Ostgotatrafiken ska aven arligen rapportera
den aktuella taxan till TSN.

I Ostgotatrafikens ansvar ligger aven att utfarda regler for eventuella sarskilda
kommunala produkter, till exempel skolreserelaterade fardbevis.
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TSN ansvarar for att folja upp att taxorna vid var tid overensstammer med av region-
fullmaktige faststallda riktlinjer for kollektivtrafikens prissystem och fardbevis.

9.3 Resevillkor och resegaranti

Ostgotatrafiken skall med beaktande av eventuell branschgemensamma
overenskommelser utforma och besluta om resevillkor och resegarantier.

9.4 Samverkan med andra aktOrer rorande fardbevis, priser och resevillkor

Ostgotatrafiken medverkar till och ingar avtal for lansoverskridande trafik med
angransande lans regionala kollektivtrafikmyndigheter eller deras foretradare samt vid
behov med kommersiella trafikforetag som utfor lansoverskridande trafik.

Ostgotatrafiken skall aven medverka till samverkanslosningar mellan Ostgotatrafikens
egen upphandlade trafik och sadan trafik som av kollektivtrafikfOretag bedrivs pa
kommersiell grund.

10 Kundtjanst

10.1 Kundkontakter

Ostgotatrafiken ar ansvarig fOr kontakterna med befintliga och presumtiva kunder fore,
under och efter resan och skall for fullgorandet av denna uppgift ha ett system som
mojliggor systematisk registrering och uppfoljning av kundarenden.

Ostgotatrafiken skall som fOretradare for TSN besvara kundarenden av allman
karaktar. Kundarende som inkommer till TSN och som inte ar av allman karaktar skall
av Ostgotatrafiken besvaras i rollen som driftbolaget Ostgotatrafiken.

10.2 Kundcenter

Pa vissa stOrre resecentrum tillhandahaller Ostgotatrafiken fOr narvarande kundtjanst-
funktion i anslutning till den vantsal som stalls till kundernas forfogande.
Ostgotatrafiken beslutar om var denna typ av service till kunderna skall tillhandahallas
efter funktionens forutsattningar och behov.

10.3 Bestallningscentral

For hantering av bestallningar avseende resor i sa kallad anropsstyrd allman
kollektivtrafik, lansfardtjanst, kommunal fardtjanst m.m. skall Ostgotatrafiken
tillhandahalla funktionen bestallningscentral. Ostgotatrafiken beslutar hur verksamheten
skall bedrivas och organiseras.

10.4 Trafikinformationscentral

For bland annat information och omhandertagande av kunder i situationer da det uppstar
stOrningar i trafiken driver Ostgotatrafiken en trafikinformationscentral (OTIC) som ar
bemannad med egen personal. OTIC svarar aven for viss trafikledning gentemot
upphandlade trafikentreprenorer.

Under forutsattning att verksamheten ryms inom beslutad budget beslutar
Ostgotatrafiken sjalva hur verksamheten skall bedrivas och organiseras.

10.5 Tidtabeller

All allman kollektivtrafik som regionen ansvarar for ingar i ett sammanhilllet
trafiksystem. For att sakerstalla mojligheten till overgang mellan olika delar av trafiken,
korrekt information till kunderna, effektiv fordonsanvandning med mera skall trafiken
bedrivas utifran gemensamma tidtabells-/trafikeringsperioder. Allmanheten skall ges
mojlighet att ta del av trafikutbudet genom av Ostgotatrafiken framtagna tidtabeller.
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Omfattning, utformning samt hur tidtabellerna tillhandahalls beslutas av Ostgotatrafiken.

10.6 Informationskanaler

Ostgotatrafiken skall folja utvecklingen pa informationsomradet och beslutar sjalva,
under forutsattning att atgarden ryms inom beslutad budget, vilka informationskanaler
som skall anvandas.

11 Marknadsforing

Ostgotatrafiken ansvarar fOr marknadsfOring av den kollektivtrafik Ostgotatrafiken
upphandlat och tecknat avtal om.

Forutom att all trafik marknadsfors under varumarket Ostgotatrafiken finns for vissa
delar av trafiken aven kompletterande varumarken, exempelvis Ostgotapendeln.
Ostgotatrafiken ager dessa varumarken och beslutar darmed aven om vern som har ratt
att anvanda varumarket och pa vilket satt varumarket far anvandas. Ostgotatrafiken ager
aven ratt att besluta att
ytterligare delar av trafiken skall marknadsforas under eget varumarke.

Ostgotatrafiken skall, i det fall att en kommun onskar fa sarskild marknadsforings-
eller informationsinsats utford, traffa separat overenskommelse med aktuell kommun
angaende kostnadsansvaret for aktiviteten.

12 Forsaljningsorganisation

Ostgotatrafiken beslutar om fOrsaljningsorganisationens utformning samt vilka
forsaljningskanaler som skall anvandas. Vid val av forsaljningskanaler skall
Ostgotatrafiken dock beakta kravet att forsaljningsorganisationen skall ha en
tillfredsstallande tillganglighet i hela lanet.

Ostgotatrafiken skall, i det fall sarskilda onskemal fran en kommun fororsakar okade
forsaljningskostnader, traffa separat overenskommelse med aktuell kommun
angaende kostnadsansvaret.

Ostgotatrafiken skall ha resurser for bevakning av den tekniska utvecklingen
avseende befintliga och nya forsaljningskanaler.

13 Betalsystem

Ostgotatrafiken beslutar om vilket betalsystem som skall anvandas for forsaljning av
Ostgotatrafikens fardbevis. Ostgotatrafiken beslutar aven om vilka funktioner som
skall finnas i betalsystemet.

For att sakerstalla att de kunder som nyttjar den kollektivtrafik Ostgotatrafiken
upphandlat och tecknat avtal om har giltiga fardbevis skall Ostgotatrafiken
regelbundet genomfora kontroller ombord pa fordonen. Ostgotatrafiken beslutar sjalva
om metod och omfattning pa dessa kontroller.

14 Fordonsfragor

14.1 Tagfordon

Ostgotatrafiken forfogar for narvarande over ett antal agda tagfordon som anvands i
den tagtrafik Ostgotatrafiken upphandlat och tecknat avtal om. Oil anskaffning av
tagfordon innebar stora investeringar som blir svara att hantera inom ramen fOr de
avtalsperioder som normalt anvands bedoms det aven i framtida upphandlingar
finnas behov av att Ostgotatrafiken tillhandahaller tagfordon.
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Fragor avseende investering och finansiering av anskaffning av tagfordon skall
hanteras i enlighet med regionfullmaktiges beslut "Hantering av investeringar i
regional kollektivtrafik", diarienummer LiO 2003-802.

Ostgotatrafiken skall genom egna eller anlitade externa resurser, sakerstalla att
bolaget forfogar over tillracklig kompetens for att hantera de fragor som agandet av
tagfordon foranleder.

14.2 Fordonsdesign

Generellt galler att de fordon som skall anvandas i den kollektivtrafik Ostgotatrafiken
upphandlat och tecknat avtal om skall vara utformade enligt en av Ostgotatrafiken
beslutad yttre och inre design.

For de sparvagnar som anvands i Norrkoping galler dock att Norrkopings kommun ager
ratt att besluta om fordonens yttre design och fargsattning. A.ven pa dessa fordon skall dock
Ostgotatrafikens logotyp och ovriga dekaler finnas enligt Ostgotatrafikens anvisningar.

Ostgotatrafiken fOrfogar over allt reklamutrymme, saval invandigt som utvandigt, pa
samtliga sadana ford on som anvands i den kollektivtrafik Ostgotatrafiken upphandlat
och tecknat avtal om och beslutar aven hur detta utrymme skall anvandas.

For ford on som enbart anvands i anropsstyrd trafik samt sarskild kollektivtrafik galler
dock av Ostgotatrafiken faststallda sarskilda villkor fOr design och reklam.

14.3 Kommunikation till/fran fordon

Generellt galler att det skall finnas nagon typ av tekniskt system som gor det mojligt att
fran en ledningscentral eller liknande komma i kontakt med personal, forare, kundvard
eller motsvarande, som arbetar ombord pa de fordon som anvands i den trafik
Ostgotatrafiken upphandlat och tecknat avtal om. Fordon som en bart anvands i
anropsstyrd trafik samt sarskild kollektivtrafik ar for narvarande undantagna fran detta
krav.

Ostgotatrafiken beslutar sjalva hur ett sadant system skall vara utformat.

14.4 Betalsystem

Ostgotatrafiken skall ansvara for att det finns en saker och tillgangligt
betalsystemslosning som moter den tekniska utvecklingen i samhallet. Ostgotatrafiken
beslutar vilken utrustning som skall finnas i respektive fordon.

15 Externa kontakter

15.1 Myndighetskontakter

Ostgotatrafikens uppdrag enligt detta avtal innebar att manga fragestallningar kraver
kontakter med flera olika myndigheter pa olika nivaer. Om inget annat sarskilt
overenskommits foretrader Ostgotatrafiken RKM i sadana kontakter.

15.2 Kontakt med kommersiella aktOrer

Kollektivtrafikforetag som pa kommersiell grund avser bedriva kollektivtrafik skall
enligt Kollektivtrafiklagen anmala detta till berord RKM. Ostgotatrafiken handlagger
denna typ av fragor for RKM.

16 Utredningsresurser

I Ostgotatrafikens uppdrag ingar att genom egna eller externt anlitade resurser
genomfora sadana utredningsuppdrag som bestalls av TSN.
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Om genomforandet av utredningsuppdraget riskerar att paverka resurstillgangen for
Ostgotatrafikens normala verksamhet eller om kostnader for externt anlitade resurser
tillkommer, och detta inte ryms inom beslutad budget, skall Ostgotatrafiken innan
utredningsarbetet paborjas underratta TSN om situationen.

17 Sarskild ko"ektivtrafik

Med sarskild kollektivtrafik avses sarskilt anordnad kollektivtrafik for en viss kategori
av kunder, till exempel fardtjanst och sarskilt upphandlad skoltrafik, som inte ar oppen
for alla och som kan forekomma bade pa land och till sjoss.

17.1 Uinsfardtjanst

TSN uppdrar till Ostgotatrafiken att ansvara fOr lansfardtjanst, fardtjanst over
kommungrans, inom Ostergotlands Ian.

Bestallning av resor med lansfardtjansten skall ske via en av Ostgotatrafiken
ti llhandahallen bestalln ingscentral.

17.2 Reglemente fOr lansfardtjanst

Ostgotatrafiken ansvarar for att utreda, utforma och bereda forslag till regler och
villkor for resor i lansfardtjansten, "Regier for lansfardtjanst i Ostergotland samt till
myndigheten overlamnad inomkommunal fardtjanst".

17.3 Fardtjanst

Enligt Kollektivtrafikavtalet skall varje kommun som onskar overlamna ansvaret for
inomkommunal fardtjanst och riksfardtjanst traffa sarskild overenskommelse med
regionen om detta.

Ostgotatrafiken ges i uppdrag att som foretradare for regionen, tillsammans med sadan
kommun som onskar overlamna ansvaret for denna typ av trafik, utarbeta forslag till
overenskommelse mellan berord kommun och regionen.

Om en kommun har overlamnat ansvaret for denna typ av trafik till regionen, sa skall
Ostgotatrafiken ha det sam lade ansvaret for den aktuella trafiken enligt de villkor som
finns i overenskommelsen.

Overenskommelser om overlamnande av ansvar for denna typ av trafik, som fore detta
avtals ikrafttradande traffats mellan kommun och Ostgotatrafiken, skall aven fortsatt
galla.

17.4 Skolskjuts

Enligt Kollektivtrafikavtalet har varje kommun mojlighet att traffa separat
overenskommelse med regionen om att overlamna ansvar for upphandling och
organisering av skolskjutstrafiken till regionen.

Ostgotatrafiken ges i uppdrag att som foretradare for RKM, tillsammans med sad an
kommun som onskar overlamna ansvaret for skolskjutstrafik, utarbeta forslag till
overenskommelse mellan berord kommun och regionen.

Om en kommun har overlamnat ansvaret for denna typ av trafik till regionen, sa skall
Ostgotatrafiken ha det sam lade ansvaret for den aktuella trafiken enligt de villkor som
finns i overenskommelsen.

Overenskommelser om overlamnande av ansvar for denna typ av trafik, som fore detta
avtals ikrafttriidande triiffats mellan kommun och Ostgotatrafiken, skall iiven fortsatt
vara gallande.



12
18 Tillkop av trafik

Av Kollektivtrafikavtalet framgar att regionen och lanets kommuner ar overens om att
det endast undantagsvis skall ske tillkop av trafik utover den omfattning som regionen
genom faststallandet av den arliga trafik- och verksamhetsbestallningen tillhandahaller.

I det fall tillkop blir aktuellt skall Ostgotatrafiken teckna sarskilt avtal med berord
kommun om villkoren for den tillkopta trafiken.

Ostgotatrafiken skall svara for upphandling av tillkopt trafik som forutom
kostnadsansvaret i alit ovrigt skall betraktas som en integrerad del i Ostgotatrafikens
trafikutbud och omfattas av de tillampbara bestammelser som galler for Ostgotatrafikens
ovriga trafik.

19 Planering och uppfoljning

I enlighet med kapitel tre i detta avtal har Ostgotatrafiken ansvar for
verksamhetsplanering och lopande uppfoljning riktad mot TSN enligt den arliga tidplan
som utarbetas i samverkan mellan regionens ledningsstab och Ostgotatrafiken. Detta
kapitel anger ramar for den arliga planerings- och uppfoljningsprocessen.

19.1 Planering

Ostgotatrafiken ska arligen lamna en strategisk verksamhetsplan med ekonomisk trearsbudget for
den kommande trearsperioden. Inlamnat material utgor underlag dels for arbetet med regionens
strategiska plan med ekonomisk trearsbudget och dels for arbetet med TSNs trafik- och
verksamhetsbestallning till Ostgotatrafiken.

Underlaget ska belysa viktiga verksamhetsaspekter av strategisk betydelse. Underlaget for det
forsta aret skall vara mer i detalj an fOr kommande tva ar som kan beskrivas mer oversiktligt.

Underlaget ska innehalla information enligt kapitel sex gallande vilken trafik som planeras for
den kommande trearsperioden. Sarskild vikt ska laggas pa beskrivning av de storre
trafikfOrandringar som planeras.

Idet fall Ostgotatrafiken i samband med att bolaget utarbetar detaljerad budget for det kommande
kalenderaret finner avvikelser jam fort med det till TSN i mars overlamnade budgetunderlaget
skall avvikelserna och orsakerna till dessa meddelas TSN. Ostgotatrafikens tidplan for
budgetarbetet skall vara sadan att information om eventuella avvikelser i budgeten fOr kommande
ar kan lamnas senast i samband med att Ostgotatrafiken lamnar delarsrapport 08 for innevarande
ar.

Trajik- och samhallsplaneringsnamndens verksamhetsplan

Vid utformandet av TSNs verksamhetsplan ska Ostgotatrafiken bista med tjanstemannastOd och
aktuellt underlag. TSNs beslutade verksamhetsplan tillsammans med trafik- och
verksamhetsbestallning ska utgora planeringsforutsattningar for Ostgotatrafikens kommande
verksamhetsar.

UppfOljning av kollektivtrafikens maluppfyllelse och relevanta nyckelindikatorer och resultatmatt
ska rapporteras av Ostgotatrafiken i form av delarsrapporter riktade till TSN (se mer under kapitel
19.2).

Regionens jinansplan och Trajik- och samhallsplaneringsnamndens arsbudget

Infor forberedelse av TSNs arsbudget i december ska Ostgotatrafiken avisera och motivera om
forutsattningar har andrats i forhilllande till Ostgotatrafikens inlamnade strategiska plan och
ekonomiska trearsbudget.

19.2 UppfOljning

Ostgotatrafiken ska IOpande under verksamhetsaret rapportera utfallet avseende
verksamhet och ekonomi. Rapportering ska ske enligt den gemensamma tidplanen och i
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enlighet med de mallar och sarskilda instruktioner som Ostgotatrafiken erhaller fran
regionens ledningsstab. Utifran rapporteringen ska TSN kunna vardera i vilken man
overenskomna mal, framgangsfaktorer och nyckelindikatorer hal' uppnatts.

19.2.1 Deldrsrapport
Ostgotatrafiken ska manadsvis som en del av TSNs delarsbokslut redovisa utfall
avseende verksamhet (trafik- och verksamhetsbestallning), samt ekonomi och
tillhorande vasentliga kommentarer som fdrklarar utfall inom aktuell period.

19.2.2 Deldrsrapport 04 medheliirsbedomning
Ostgotatrafiken ska som en del av TSNs delarsrapport 04 redovisa utfall avseende
verksamhet och ekonomi for perioden januari - april, samt gora en helarsbedomning fdr
resterande del av aret.

19.2.3 Deliirsrapport 08 medheliirsbedomning
Ostgotatrafiken ska som en del av TSNs delarsrapport 08 redovisa utfall avseende
verksamhet och ekonomi for perioden januari - augusti, samt gora en helarsbedomning
for resterande del av aret.

19.2.4 Arsredovisning
Ostgotatrafiken ansvarar for att lamna en del av TSNs arsredovisning gallande
verksamhet och det ekonomiska resultatet.

19.3 Samdid

Enligt Kollektivtrafikavtalet skall det finnas en samradsorganisation for hantering av
kollektivtrafikfragor mellan lanets kommuner och regionen. Ostgotatrafiken ska bista
TSN med rapportering och uppfoljning vid dessa samrad.

19.4 Arlig rapportering

Ostgotatrafiken skall till berord myndighet overlamna de uppgifter som myndigheten
med stod av 4 kap. 3§ Kollektivtrafiklagen behover for att kunna folja upp och utvardera
utvecklingen av marknaden for kollektivtrafik.

20 Ersattning, betalning och villkor

20.1 Erslittning fOr uppdrag

For att sakra en langsiktig utvecklig av kollektivtrafiken enligt malen i RTP ska
Ostgotatrafiken budgetera for att langsiktigt finansiera framtida investeringar och
satsningar. Budgetramen raknas arligen upp med ett av agaren faststallt region index.

20.2 Betalning

Ostgotatrafiken fakturerar Region Ostergotland manadsvis enligt framtagen betalningsplan
som ar upprattad av Ostgotatrafiken. I betalningsplanen ska ersattningen motsvara
overenskommen bestallning och belopp ska anges exklusive mervardesskatt.

Ostgotatrafiken har mojlighet att tva manader i forskott skicka faktura fdr aktuell
manad med betalningsvillkor inom 30 dagar.

20.3 Eventuell fOrlindring av erslittning

Om Ostgotatrafiken under pagaende verksamhetsar bedomer att det finns bestaende
avvikelser av vasentlig karaktar mellan verkligt utfall och budget ska detta
kommuniceras med regionen.
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Genom den lopande uppfoljningen sker en ekonomisk helarsbedomning vid
delarsrapport 04 och 08, men det kan under aret uppsta andra tillfallen da det finns
behov av en dialog.

20.4 Betalningsvillkor

For samtliga fakturor galler 30 dagars betalningstid fran och med fakturadatum samt att
inga fakturerings- och administrationsavgifter debiteras.

21 Avtalstid

Detta avtal trader i kraft den 1 januari 2020 och galler tills vidare. Avtalet ersatter tidigare
tecknat avtal som tradde i kraft.

22 Andringar och tilUigg

Andringar av eller tillagg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknas av bada
parter for att vara gallande.

Detta avtal har upprattats i tva likalydande exemplar varav partema tagit var sitt.
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