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Kommunstyrelsen 
 

Flextrafiken – förlängning med två månader genom 
tillköp 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog den 28 aug 2018 beslut att i samverkan med 
Region Örebro län köra ett pilotprojekt med Flextrafik under en 
treårsperiod. Flextrafikperioden har finansierats gemensamt av Karlskoga 
kommun och Region Örebro län och pågår till den 31 augusti 2021. I den 
gemensamma avsiktsförklaring som föregick projektet framförs att båda 
parters målsättning skulle vara att flextrafiken efter projektperioden 
permanentades som en del av regionens reguljära trafikutbud. Region 
Örebro län har meddelat att en fortsättning med flextrafiken efter 
projektets slutdatum på grund av rådande finansiella läge inte är aktuell. 
 
Karlskoga kommun har intresse av att flextrafiken kan fortsätta som ett 
komplement till den ordinarie linjetrafiken och som ett mer 
kostnadseffektivt alternativ till färdtjänst. För att ge en viss respit att hitta 
alternativa lösningar föreslås att kommunen, som ett tillköp enligt 
gällande avtalsvillkor, finansierar en förlängning av flextrafiken med två 
månader, under september och oktober 2021. 
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsens ledningskontor ges uppdraget att 
inleda en dialog med Region Örebro län för se om den så kallade 
närtrafiken, som initieras i hela länet under hösten 2021, för Karlskoga 
kommuns del kan utformas så att den täcker delar av tätorten som har 
långt till ordinarie linjetrafik. Uppdraget inkluderar även att sondera om 
det finns andra möjliga alternativ till flextrafiken.  
 
Avtalskostnaden för flextrafiken varierar från månad till månad beroende 
antal trafikeringsdagar men snittkostnad är cirka 175 tkr per månad 
utslaget över året. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att 370 tkr 
avsätts för perioden september-oktober 2021 och finansieras med 
budgetmedel från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse, 20 augusti 2021. 
Kommunstyrelsens beslut att genomföra ett pilotprojekt med Flextrafik 
och arbetsskyttel, 28 augusti 2018. 
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Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att göra ett tillköp från Region Örebro 
län så att flextrafiken i Karlskoga kan förlängas med två månader 
för september-oktober 2021.  
 

2. Finansieringen med 370 tkr tas från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda medel för räkenskapsåret 2021. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens ledningskontor i 
uppdrag att sondera andra möjliga alternativ till flextrafiken, 
däribland att inleda en dialog med Region Örebro län angående 
den kommande närtrafikens utformning i Karlskoga kommun. 

 
 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Bosse Björk  

Samhällsplaneringschef 
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§ 146 Dnr 2018-00081 . 
 
Flexbuss i Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Karlskoga kommun och Region Örebro län har i gemensam 

avsiktsförklaring och samverkansavtal lagt fast förutsättningar för att 

genomföra ett gemensamt projekt med flextrafik i Karlskoga. Projektet 

ska pågå i tre år med trafikstart i september 2018. Förberedelser för 

trafikstarten pågår för fullt hos alla berörda parter och gemensam 

projektorganisation är fastlagd för att leda och vårda projektet. 

Projektägare är Region Örebro län, som även ansvarat och genomfört den 

offentliga upphandling av entreprenör för flextrafiken i Karlskoga.    

 

De ekonomiska och praktiska förutsättningarna för genomförande av 

flextrafik i Karlskoga är klarlagda i gemensamt utförd förstudie för 

anropsstyrd trafik under år 2017. I projektet ingår även ett särskilt utbud 

av snabb ”skytteltrafik” mellan Karlskoga busstation och större 

arbetsplatser för att underlätta arbetspendling med den regionala 

linjetrafiken till Karlskoga. Den nu aktuella frågan är att säkerställa 

finansiering i Karlskoga kommuns budget för genomförande av projektet.    

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018 

Gemensam avsiktsförklaring – Anropstyrd trafik med mötesplatser i 

Karlskoga 

Samverkansvtal avseende projekt ”Flextrafik i Karlskoga 

Idestudie - Anropstyrd trafik med mötesplatser i Karlskoga   

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutade att 3,9 mnkr avsätts i kommunens budget 

för att täcka beräknade kostnader för det gemensamma projektet med 

flextrafik i Karlskoga kommun under projektets 18 första månader, från 

trafikstart i september 2018. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutade att finansiering av kostnader för fyra 

månader 2018 motsvarande 0,95 mnkr tas från kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda kostnader 2018. 

 

3. Kommunstyrelsen beslutade att finansiering av kostnader för 2019 och 

2020 motsvarande 2,95 mnkr sker i kommande ordinarie budgetprocess. 

 

Expedieras till 

Region Örebro län/Länstrafiken Örebro 

Samtliga nämnder 
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