
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 86-110
Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 94 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

 Motionen är besvarad

Reservation
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 
motionen.
Sammanfattning 
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 
motion där man föreslår:  

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 
på kollektivavtal

Nämnden TIM har behandlat motionen och föreslår att denna är 
besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag TIM 2018-03-20
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 

2018
 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A
 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 

2018
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15
 PM kollektivavtal och personalövergång
 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång 
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Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen med instämmande av 
Marcus Eskdahl och Sibylla Jämting. 

Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag tillika 
nämndens förslag att motionen är besvarad. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag, att 
motionen är besvarad mot Mikael Ekvalls förslag om att motionen 
ska bifallas.

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Mikael 
Ekvalls yrkande (NEJ).

JA röstar följande ledamöter: Rune Backlund, Hans Rocén, 
Jimmy Ekström, Bertil Nilsson, Britt Johansson, Anna-Karin 
Yngvesson, Samuel Godrén och Maria Frisk.

NEJ röstar följande ledamöter:
Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De 
Basso, Sibylla Jämting, Ann-Kristin Göransson och Mikael 
Ekvall. 

Styrelsen bifaller föreliggande förslag om att motionen är 
besvarad med 8 röster mot 7 röster. 

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk  Anna-Karin Yngvesson 
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Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§34 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

 Att motionen är besvarad

Reservation
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.
Sammanfattning 
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 
motion där man föreslår:  

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 
på kollektivavtal

Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats 
vid nämnden 2017-09-12. Underlaget har kompletterats med en 
redovisning av hur kraven på kollektivavtalsliknande villkor har 
beskrivits i förfrågningsunderlagen vid de senaste 
trafikupphandlingarna. Efter behandling i presidiet har ett förslag 
till beslut tagits fram.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 

2018
 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A
 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 

2018
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25

 PM kollektivavtal och personalövergång
 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mauno Virta (V) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till 
motionen i sin helhet.
Niclas Palmgren (M) och Rune Backlund (C) yrkar bifall till 
presidiets förslag, att motionen är besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag, att motionen ska anses var 
besvarad mot Mauno Virta förslag om bifall till motionen och 
finner presidiets förslag antaget.

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Mauno  
Virtas yrkande (NEJ).

JA röstar följande ledamöter: 
Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M), Niclas Palmgren (M), 
Bengt Petersson (C), Lars-Åke Magnusson (KD), Pernilla 
Mårtensson (KD), Per Hansson (L) och Rune Backlund (C). 

NEJ röstar följande ledamöter:
Berry Lilja (S), Elin Rydberg (S), Gabriella Mohlin (S), Simon 
Johansson (S) Erik Hugander (MP), Mauno Virta (V), Jeanette 
Söderström (S).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 8-ja röster, mot 7 nej-röster bifallit 
presidiets förslag att motionen är besvarad.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

          Simon Johansson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 31-44
Tid: 2018-03-07 kl.08.30-11.15

Plats: Regionens hus, sal B

§42 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige

 Att motionen är besvarad
Sammanfattning 
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 
motion där man föreslår   

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 
på kollektivavtal

Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats 
vid nämnden 2017-09-12. Underlaget har kompletterats med en 
redovisning av hur kraven på kollektivavtalsliknande villkor har 
beskrivits i förfrågningsunderlagen vid de senaste 
trafikupphandlingarna. Efter behandling i presidiet skrivs förslag 
till beslut.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 

2018
 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A
 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 

2018
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15
 PM kollektivavtal och personalövergång
 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 31-44
Tid: 2018-03-07 kl.08.30-11.15

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2018-02-23 RJL 2017/561

                    
                    

Regionfullmäktige
     
           

Motion – Upphandla kollektivtrafik med 
krav på kollektivavtal och 
personalövergång

Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige

 Att motionen är besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med motion där 
man föreslår   

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav på kollektivavtal

Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats vid nämnden 
2017-09-12. Underlaget har kompletterats med en redovisning av hur kraven på 
kollektivavtalsliknande villkor har beskrivits i förfrågningsunderlagen vid de 
senaste trafikupphandlingarna. Efter behandling i presidiet skrivs förslag till 
beslut.

Information i ärendet
Med anledning av motion från Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har 
information inklusive faktaunderlag i ärendet lämnats till nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö i september 2017. Faktaunderlag har tagits fram av 
advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin, Advokatfirma Lindmark och Welinder som 
bistår Länstrafiken i trafikupphandlingar.

Personalövergång
I 6 b § i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) skyddas de anställdas 
rättigheter vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan. 
Ett entreprenörsbyte vid upphandling medför inte per automatik att den nye 
entreprenören har skyldighet att ta över den tidigare entreprenörens personal. Ett 
entreprenörsbyte kan dock ses som en överlåtelse av verksamhet i arbetsrättslig 
mening och därmed medföra att arbetsgivaransvaret går över från den tidigare 
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entreprenören till den senare och att denne har skyldighet att överta den tidigare 
entreprenörens personal. För att dessa bestämmelser skall bli tillämpliga krävs att 
verksamheten bevarar sin ekonomiska identitet. Vad gäller 
kollektivtrafikupphandlingar beror frågan på hur upphandlingen är konstruerad. 
En del av frågeställningen är t.ex. om den nya entreprenören ska använda samma 
fordon (tåg eller buss) som användes av den tidigare entreprenören. Utifrån en 
försiktighetsregel utgår många anbudsgivare inom kollektivtrafikbranschen i sin 
anbudskalkyl från att de kommer att få ta över operativ personal (förare, 
tågvärdar) om de vinner uppdraget. 

Frågan om övergång av personal kan hanteras på två sätt i förfrågningsunderlaget, 
definitivt ställningstagande eller krav på övertagande.

Definitivt ställningstagande:
Förfrågningsunderlaget kan innehålla villkor där beställaren redovisar sin 
uppfattning huruvida LAS 6 b § är tillämplig eller inte. Varje anbudsgivare får 
sedan självständigt bedöma om LAS 6 b § är tillämplig eller ej. I händelse av tvist 
mellan vinnande anbudsgivare och anställda/fackförening är det domstol som 
slutligt avgör frågan. 

Krav på övertagande:
Om beställaren, oavsett en domstols lagtolkning, inför krav i 
förfrågningsunderlaget att vinnande anbudsgivare under alla omständigheter ska 
ta över personal på samma sätt och villkor som LAS 6 b § stipulerar går 
beställaren längre än vad lagstiftaren i Sverige och EU gör. Vid upphandlingar är 
det tillåtet att ställa krav som är mer långtgående än vad gällande lagbestämmelser 
kräver. Vid upphandlingar gäller dock ett övergripande krav på proportionalitet. 
De krav som i en upphandling ställs på dels anbudsgivare och dels 
anbudet/upphandlingsföremålet ska stå i proportion till de behov som beställaren 
har. Kraven får inte gå utöver det som behövs för att uppnå syftet med 
upphandlingen. Allt för långtgående krav som inte beställaren sakligt kan 
motivera, strider mot de upphandlingsrättsliga reglerna. En anbudsgivare kan då 
inleda rättsprocess och göra gällande att kravet på övertagande är 
oproportionerligt.

Krav på kollektivavtal
Från och med juni 2017 finns lagregler om när krav på arbetsrättsliga villkor (lön, 
arbetstid och semester) i nivå med kollektivavtal ska ställas vid upphandlingar. 
Enligt lagreglerna ska dock inte myndigheten per automatik ställa särskilda 
arbetsrättsliga krav vid alla upphandlingar utan när det är behövligt. Lagreglerna 
innebär inte ett krav på att anbudsgivaren ska ha ingått kollektivavtal med en 
arbetstagarorganisation. Däremot kan beställaren kräva att anbudsgivaren för sin 
personal tillämpar villkor i nivå med kollektivavtal. Observera att krav enligt 
lagen endast ska ställas om det är behövligt. Det vill säga den upphandlande 
enheten ska göra en bedömning och eventuellt ställa krav beroende på vilken 
upphandling det handlar om och vilken bransch som 
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anbudsgivarna/leverantörerna är verksamma i. I praktiken kommer troligtvis 
kraven att ställas vid upphandlingar av tjänster respektive byggentreprenader där 
anbudsgivarna finns i branscher där problem med så kallad social dumping finns. 
I de två senaste trafikupphandlingarna har krav på kollektivavtalslikande villkor 
ställts på anbudsgivaren.

En redovisning av hur krav på kollektivavtalsliknande villkor har ställt i de två 
senaste trafikupphandlingarna framgår av bilaga ett och två.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23

 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 2018

 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A

 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 2018

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15

 PM kollektivavtal och personalövergång

 Motion Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och 
personalövergång 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-14     

Jönköpings Länstrafik Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter
Trafikavdelningen E-post: info@jlt.se Bankgiro: 5216-2849
Box 372 Hemsida: www.jlt.se Orgnr: 232100-0057
551 15  Jönköping

Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Bilaga 1 Utdrag ur förfrågningsunderlag 
Serviceresor 2018
7.4 Personal 
7.4.1 Ansvar för kostnader 
Trafikföretaget ansvarar för alla kostnader avseende personal och att löner, sociala 
avgifter, andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader samt övriga 
kostnader och avgifter avseende samtlig personal som arbetar med Uppdraget 
utbetalas. 

7.4.2 Villkor i nivå med kollektivavtal 
Trafikföretaget ska för taxiförare som används vid utförandet av Uppdraget 
tillämpa Upphandlingsmyndighetens dokument som reglerar de arbetsrättsliga 
villkoren för taxiförare, se Bilaga B1 Arbetsrättsliga villkor förare. Villkoren i 
denna bilaga utgår från delar av det centrala kollektivavtalet i branschen mellan 
Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund och 
reglerar arbetstid, lön och semester. 
Nivåerna i ovan nämnda bilaga, så som exempelvis lägsta månadslön, kan komma 
att justeras under avtalsperioden i samband med att kollektivavtalet omförhandlas 
av arbetsmarknadens parter. Sedan justerade nivåer publicerats på 
Upphandlingsmyndighetens webbplats, ska Beställaren skriftligen underrätta 
Trafikföretaget om dessa justerade nivåer. Trafikföretaget ska därefter, inom 30 
dagar från det att de mottog denna underrättelse, börja tillämpa dessa justerade 
nivåer. 
Trafikföretaget ska under avtalsperioden minst även erbjuda de förare som utför 
Uppdrag inom avtalet följande villkor: 

 Anställningsavtal. 
 Ett försäkringsskydd motsvarande Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring 
(TGL), Avtalspension SAF-LO och Premiebefrielseförsäkring. 



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-14     

Beställaren äger när som helst, utan förvarning, rätten att kontrollera uppgifterna 
om Trafikföretagets och dess Underentreprenörers anställda, samt att följande 
villkor uppföljs: 

 Kontroll av arbetstid med hjälp av arbetstidsschema. 
 Kontroll av avlöning genom att kontrollera lönespecifikationer och 

arbetstidsrapporter. 
 Kontroll av semester genom att kontrollera lönespecifikationer. 



 
 

 

 

 

 

 

Förfrågningsunderlag 

Serviceresor 2018 

 

Bilaga B1 

Arbetsrättsliga villkor förare 

Rev A 
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Datum: 

2017-03-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga till KravID: 11104:2 
Arbetsrättsliga villkor för förare 

1. Arbetstid 
 

1.1 Ordinarie arbetstid 

Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, raster är 

ej inräknade. 

 
När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får 

arbetstiden uppgå till 40 timmar i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor. 

 

1.2 Reducering av arbetstid vid helgdagar 

Vid utläggning av arbetstiden med 40 timmar per helgfri vecka ska arbetstiden 

reduceras med åtta timmar för varje i schemaperioden infallande helgdag måndag- 

fredag. Helgdagar som ska reducera arbetstiden inom schemaperioden är i 

almanackan röda dagar infallande måndag-fredag. Midsommar-, jul- och 

nyårsafton betraktas i detta avseende som helgdagar. 

 
Vid utläggning av arbetstiden med 38,25 timmar per vecka sker ingen reduktion av 

arbetstiden för infallande helgdagar. 

 

1.3 Arbetstidens förläggning 

För tillsvidareanställd taxiförare ska schema upprättas av arbetsgivaren. 

 
Taxiföretaget ska ha ett i förväg för månaden upprättat arbetstidsschema där varje 

förares tjänstgöringsdagar och fridagar är angivna. 

 
Schemat ska upprättas för minst en vecka. Av schemat ska framgå såväl tidpunkten 

för tjänstgöringens början och slut samt fridagar. 

 

1.4 Tidrapporter 

Om den fullgjorda arbetstiden inte överensstämmer med arbetstidsschemat eller 

om den inte förs upp på schemat snarast möjligt är leverantören skyldig att tillse 

att skriftlig tidrapport upprättas. Av rapporten ska den fullgjorda arbetstiden och 

avvikelsen från schemat framgå. 

 

1.5 Förläggning av fridagar 

Tillsvidareanställd förare är berättigad att erhålla minst två sammanhängande 

fridagar varav minst en lördag eller söndag varannan vecka. 

 
Upphandlingsmyndigheten 

Adress: Box 45140, SE-104 30 Stockholm | Besöksadress: Torsgatan 13, Stockholm 

Telefon: 08-586 21 700   |   E-post: info@uhmynd.se   |  upphandlingsmyndigheten.se 

mailto:info@uhmynd.se
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Datum: 

2017-03-07 

 

 
 
 
 

 

Fridagen ska inte förläggas omedelbart efter tjänstgöringsnatt som pågår efter kl. 

02.00. Istället ska förskjutning av fridag ske. Arbete efter fridag ska börja tidigast 

kl. 06.00. 

2. Avlöning 
 

2.1 Avlöning för anställd förare med ordinarie arbetstid om 40 timmar 

För anställd förare som arbetar 40 timmar per helgfri vecka ska minst avlöning 

enligt nedanstående löneplan utgå: 

 
 Månadslön Timlön 

Stockholm: 22 268 kr 127,98 kr 

Övriga riket: 22 244 kr 127,84 kr 

 
2.2 Avlöning för anställd förare med ordinarie arbetstid om 38,25 

timmar utan reducering av arbetstid vid helgdagar 

För anställd förare som arbetar 38,25 timmar utan reduktion av arbetstid för 

infallande helgdagar, ska minst avlöning enligt nedanstående löneplan utgå: 

 
 Månadslön Timlön 

Stockholm: 21 991 kr 132,16 kr 

Övriga riket: 21 967 kr 132,01 kr 

 
2.3 Avlöning för timanställd förare 

För timanställd förare ska avlöning utgå enligt 2.1 eller 2.2 ovan. Timlönen ska 

fastställas med hänsyn till den anställningsform som majoriteten av de anställda i 

taxiföretaget har. 

 

2.4 Övertid och obekväm arbetstid 

 
2.4.1 Övertidsersättning 

 
Övertid är den tid som överstiger ordinarie arbetstid (40 timmar per helgfri vecka 

eller 38,25 timmar per vecka) och jourtid.1 

 
Infaller helgtid på ordinarie arbetstid ska den ordinarie arbetstiden för övertidens 

beräknande reduceras med den arbetstid som arbetstagaren skulle ha fullgjort om 

 

 
1 Med jourtid avses följande. Om det på grund av verksamhetens natur är 
nödvändigt att arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för 
att när behov uppkommer utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar 
under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Tid under 
vilken arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning anses inte vara jourtid. 
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Datum: 

2017-03-07 

 

 
 
 

 

helgdagen varit vardag. Helgtid som infaller på en lördag eller söndag reducerar 

inte arbetstiden. 

 
Vid beräkningen av övertid ska ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie 

arbetstid likställas med fullgjord arbetstid. 

För övertidsarbete ska förare erhålla ersättning med timlön samt övertidstillägg 
med 50 % beräknat på timlönen enligt 2.2 ovan). 

 
Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan ersättning för 
övertid istället utges i form av ledighet från ordinarie arbetstid, varvid betald 
ledighet utgår med minst 1,5 timme för varje övertidstimme. 

 
Kompensationsledigheten läggs ut efter överenskommelse mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren. Dock senast det kalenderår som följer efter det kalenderår då 
övertiden inarbetats. I annat fall ska övertiden betalas ut. 

 
2.4.2 Ersättning för obekväm arbetstid 

OB-ersättning 
OB-ersättning utgår per timme för arbete med 24 kr 80 öre: 

 alla dagar 19:00-06:00 

 lördagar, helgdagar samt påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton 

06:00-19:00. 

Kvalificerat OB 
För arbete från kl. 19:00 på lördagar och helgdagsaftnar enligt ovan fram till kl. 
06:00 nästkommande helgfria dag utgår i stället ett kvalificerat OB per timme om 
41 kr 47 öre. 

 
Ersättning utgår dock inte för sådan tid, som ersätts såsom övertid. Den obekväma 
tid, för vilken ersättning enligt ovan ska utgå, sammanräknas per kalendermånad, 
varvid den sammanlagda obekväma tiden under månaden avrundas till jämn 
halvtimme. 

 

3. Semester 
 

3.1 Semester 
Semester utgår enligt lag (1977:480). 

 
3.2 Semesterlön 
Semesterlön utgör 13 procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i 
anställningen. 

 
I lönesumman ska all ersättning under intjänandeåret ingå med följande undantag: 

 annan semesterlön än sådan som avser sparad semester 

 permitteringslön med anledning av driftuppehåll för samtidig semester 

 sjuklön. 

 
I lönesumman ingår inte traktamente, ersättning för särskilda kostnader eller 
andra ersättningar som inte har karaktären av lön. 
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Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Bilaga 2 Utdrag ur förfrågningsunderlag 
Krösatågen 2018
4.7 Särskilt om personal och sociala villkor
4.7.1 Trafikföretaget ska vid fullgörande av Uppdraget säkra att personal som 
arbetar i Uppdraget tillförsäkras villkor i nivå med vid var tidpunkt tillämpligt 
kollektivavtal.
Detta åtagande gäller följande aspekter i anställningsförhållandet:

 Lön inklusive övertidsersättning, OB-ersättning och semesterlön
 Semester
 Arbetstid inklusive arbetstidens förläggning, reducering av arbetstid vid 

helgdagar och fridagar i förekommande fall.
 Avtalsenlig pensionsavsättning.

4.7.2 Nivåerna på de anställdas villkor enligt första stycket ska avse de lägsta 
nivåer som följer av tillämpligt kollektivavtal. Villkoren ska dock alltid minst 
motsvara de nivåer som följer av lag.

4.7.3 Trafikföretaget ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt 
medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt 
första stycket.

4.7.4 Om det saknas förutsättningar för en leverantör att uppfylla ett villkor som 
ställts enligt ovan, ska villkoret ändå anses uppfyllt om Trafikföretaget tillämpar 
likvärdiga villkor för sina anställda.

4.7.5 Trafikföretaget ska efter Beställarens begäran redovisa hur de arbetsrättsliga 
kraven uppfylls. Beställaren äger rätt att låta en oberoende och fristående 
auktoriserad revisor kontrollera att Trafikföretaget uppfyller de arbetsrättsliga 
kraven. Efter en sådan skriftlig begäran av Beställaren ska Trafikföretaget bereda 
revisorn tillgång till bokföring, skattebetalningar m.m. i den omfattning som 
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krävs för att kunna kontrollera kraven. Revisorn ska därefter skriftligen till 
Beställaren och Trafikföretaget uttala sig om huruvida Trafikföretaget uppfyller 
kraven. Om Trafikföretaget inte bereder revisorn tillträde till bokföring m.m. eller 
om revisorns uttalande visar att Trafikföretaget inte uppfyller de arbetsrättsliga 
kraven och det inte endast är mindre avvikelser, utgör detta ett väsentligt 
avtalsbrott. Beställaren betalar ersättning till revisorn för utfört arbete. Om 
Trafikföretaget begått ett väsentligt avtalsbrott enligt föregående mening ska dock 
Trafikföretaget ersätta Beställaren för kostnaden för revisorn.

4.7.6 I Bilaga C8: Personaluppgifter redovisas vissa uppgifter om lön m.m. för 
personal anställd hos det trafikföretag som utfört Krösatågstrafiken närmast före 
Avtalet. Informationen kommer från det aktuella trafikföretaget. Beställaren bär 
inte ansvar för riktigheten eller fullständigheten i uppgifterna. Trafikföretaget får 
kritiskt värdera informationen och verifiera uppgifternas innehåll genom kontakt 
med fackförbund etc.

4.8 Personalens rätt till meddelarskydd
4.8.1 Trafikföretaget ska tillförsäkra sina anställda samma rätt till meddelarfrihet 
och meddelarskydd som gäller för anställda i offentlig sektor. Med meddelarfrihet 
och meddelarskydd avses vid var tidpunkt gällande regler i 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om
1. rätt att lämna uppgifter för offentliggörande,
2. förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller 
yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och
3. förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett eller 
avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller 
avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram 
eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning.
Meddelarfrihet och meddelarskydd omfattar inte verkställande direktör, vice 
verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en juridisk person 
som bedriver verksamheten.
Den tystnadsplikt som följer av lag inskränker de anställdas rätt att lämna 
uppgifter.
Detsamma gäller för tystnadsplikt som avtalats eller förordnats med stöd av 9a§ 
lagen (1974:358) om förtroendemans ställning på arbetsplatsen eller 21 § lagen 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Meddelarfrihet och meddelarskydd medför inte någon rätt för anställda att lämna 
ut handlingar.
Trafikföretaget ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar 
till att fullgöra uppdraget uppfyller villkoren om meddelarfrihet och 
meddelarskydd.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats: Regionens hus sal B

§25 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut 
Presidiet föreslår 

 Att Regionledningskontoret kompletterar tjänsteskrivelsen 
med en redovisning av hur kraven på 
kollektivavtalsliknande villkor har beskrivits i 
förfrågningsunderlagen till de två senaste 
trafikupphandlingarna.

 Därefter anses motionen vara besvarad.
Sammanfattning 
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 
motion där man föreslår   

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång.

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 
på kollektivavtal.

Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats 
vid nämnden 2017-09-12. Efter behandling i presidiet skrivs 
förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15
 PM kollektivavtal och personalövergång
 Motion Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande föreslår att tjänsteskrivelsen kompletteras med en 
redovisning av hur kraven på kollektivavtalsliknande villkor har 
beskrivits i förfrågningsunderlagen till de två senaste 
trafikupphandlingarna.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Motionen kan därefter anses vara besvarad.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Länstrafiken

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 63-75
Tid: 2017-06-15  kl.08.30-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§67 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag över vilka lagar och regler som gäller för 
kollektivavtal och personalövergång.  

 Information lämnas i nämnden i september.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man föreslår att 
vid upphandling av kollektivtrafik ska krav om kollektivavtal och 
personalövergång ställas.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand




