
Allmän och särskild 
kollektivtrafik

Förutsättningar för ett samlat Förutsättningar för ett samlat 

huvudmannaskap finns!



SKL och RKM

Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 
kommuner, landsting och regioner.

Av landets nya regionala kollektivtrafikmyndigheter är: 

• 3 kommunalförbund

• 4 regioner 

• 6 regionförbund 

• 8 landsting



Allmän och särskild kollektivtrafik 

Allmän kollektivtrafik

Linjelagd och anropsstyrd 
kollektivtrafik som är 
tillgänglig för allmänheten

Särskild kollektivtrafik
För en definierad 
målgrupp efter 
särskild prövning: 
- Färdtjänst 
- Sjukresor 
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- Sjukresor 
- Skolskjuts 



Problemen idag

• Huvudmannaskapet för de olika 

transportformerna är uppdelat på olika 

huvudmän 

• De olika transportformerna regleras av 

flera olika lagstiftningar

• Splittrad organisation och uppdelad 

lagstiftning försvårar en samordning 

mellan de olika trafikformerna

• Svårt att förstå systemet med skilda 

regelverk och prissättning
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SKL menar att en integrering skulle medföra 

� bättre samordning

� möjlighet att se kostnaderna samlat

� en större tydlighet mot resenären 

� bättre möjligheter att nyttja den anpassning för 
funktionshindrade som gjorts i den allmänna kollektivtrafiken. funktionshindrade som gjorts i den allmänna kollektivtrafiken. 

� Förutsättningar finns för ett samlat ansvar hos de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. Speciallagarna kom till när 
kollektivtrafikens utbud beslutades av kommersiella företag. Det 
finns inte längre samma behov av kompletterande individuella 
system.



Problemen idag 



Olika huvudmän

- splittrat - splittrat 



Olika lagstiftningar

Lagarna kom till innan samhällets Lagarna kom till innan samhällets 

ambitioner om att skapa ett samlat, 

tillgängligt kollektivtrafiksystem 



Lagstiftningen

• Lag om kollektivtrafik 2010:1065 Kollektivtrafiklagen

• Lag om färdtjänst 1997:736

• Lag om riksfärdtjänst 1997:735

• Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor 1991:419• Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor 1991:419

• Skollag 2010:800

• Förordning om skolskjutsning 1970:340 

• Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor 1991:1110
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Svårt för resenärerna att 
förstå systemet

Olika reglerOlika regler

Olika avgifter



Svårt att skapa effektiva 
transportlösningar

Helheten saknasHelheten saknas



Möjligheter 



Kostnaderna 

1/3 särskilda persontransporter1/3 särskilda persontransporter



Förutsättningar för ett samlat 
huvudmannaskap finns

Den nya lagstiftningen och bildandet av de Den nya lagstiftningen och bildandet av de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna, stärker 

förutsättningarna att organisatoriskt samla 
ansvaret för all kollektivtrafik.



Tillgänglighetsanpassningen 
måste ske i snabbare takt

Inte genom särlösningar Inte genom särlösningar 

- fler ska kunna använda den allmänna 

kollektivtrafiken



Se behovet av att resa

Tillgänglighetsanpassningar Tillgänglighetsanpassningar 

Minimera särlösningar



SKL:s intressebevakning

� SKL:s beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

uppdrog 2012 åt kansliet att driva frågan om en samlad 

lagstiftning inom kollektivtrafikområdet.

� SKL inledde sonderingar med näringsdepartementets � SKL inledde sonderingar med näringsdepartementets 

kansli om förutsättningarna för att tillsätta en utredning 

med uppdrag att se över lagstiftningen med 

utgångspunkt från de synpunkter SKL har fört fram.



SKL:s studie

Syfte

� Pröva hypotesen om en samlad 
lagstiftning.

� Behov, nuläge, medlemmarnas 
önskemål och uppfattningar.önskemål och uppfattningar.

� Fördjupa kunskaper och 
argument.

� Studien medfinansieras av 
Trafikverket.



Uppdrag till Sweco

1. Resenär

2. Ekonomi

3. Trafiklösningar och samordning

4. Organisation och lagstiftning4. Organisation och lagstiftning
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Metod

� Intervjuer 

− regionala kollektivtrafikmyndigheter (+ bolag)

− kommuner

− bransch- intresseorganisationer

� Litteratur� Litteratur

− forskning 

− dokumenterade försök (praktisk utveckling) inom området 

− historisk utveckling 

� Statistik

− ekonomiska förutsättningar för de olika trafikformerna
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Viktigaste budskapen från studien

� Tillgänglighetsanpassningen har hämmats av uppdelningen mellan 

allmän och särskild kollektivtrafik.

� Olika huvudmän, olika ansvar, olika regelverk utgör ett hinder för 

samordnad  trafik.

� Otydligt för resenären.� Otydligt för resenären.

� Samlad organisation skulle ge förutsättningar för samordnade 

lösningar.

� Starka ekonomiska incitament finns för samordning.

� Goda erfarenheter av samordning finns – men ifrågasättande om 

samordning finns på vissa håll.



Fördelar med en samlad 
kollektivtrafiklagstiftning 

� Bättre förutsättningar för att samordna resurserna och integrera 
olika typer av persontransporter

� Enklare och tydligare att förstå för resenärerna

� Tydligt ansvar för helheten med en huvudman� Tydligt ansvar för helheten med en huvudman

� Kollektivtrafiken blir utgångspunkt för samhällets insatser och 
särlösningarna ett komplement
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Så ser det ut

� Intervjupersonerna:

� ”Det finns fortfarande en stor outnyttjad potential för 
samordning av allmän och särskild kollektivtrafik”
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Där inte samordning sker

− vill styra kvalitetsnivån på färdtjänsten

− ökade administrativa avstånd: ställer ökade krav på 
kommunikation 

− svårt att helt separera transportfrågorna från verksamheten

− oro över negativa effekter för resenärerna− oro över negativa effekter för resenärerna

Upplevda och konkreta hinder finns.



Vilka hinder finns för samordning?

� Ekonomi: kostnadsfördelningen mycket komplicerad och 

arbetskrävande

� Process: uppdelning av ansvaret kräver stora insatser när det � Process: uppdelning av ansvaret kräver stora insatser när det 

gäller samordning av tekniska system, samråd och 

överenskommelser om regelverk, och prissättning

� Organisation: bristande tilltro till regional nivå
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Resenären

• Stor satsning på tillgänglighet de senaste 15 åren

• Ökad samordning ger nya lösningar

• Samlat ekonomiskt ansvar ger starka incitament för utveckling

• Samordning kan göra det mer logiskt, t.ex. gemensam prisstruktur• Samordning kan göra det mer logiskt, t.ex. gemensam prisstruktur

• En ny reglering bör utformas med fokus på människors 
behov av att resa 
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Ekonomi

• Bristande statistikunderlag

• Besparingspotential vid ökad samordning ca 25-30% av 

kostnaderna
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Lagstiftning

� RKM tycker:

• nuvarande lagstiftning är ett hinder för samordning och 
integrering

• samordning av trafiken är möjlig inom ramen för nuvarande 
lagstiftning men….

� ….mer långtgående samordning hindras av olika regelverk av 
olika huvudmän för olika resor, t ex av skilda tillståndsnivåer för 
färdtjänsten
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Möjligheter till 
samordning idag

� Lämna över ansvar för upphandling och 
samordning till RKM.

� Koppling mellan kollektivtrafiklagen och 
färdtjänstlagen finns, möjligt att lämna över 
myndighetsutövning.

� Kommuner och landsting kan lägga över sådan � Kommuner och landsting kan lägga över sådan 
kommunal/landstingskommunal verksamhet 
som man vill samverka om på ett kommunal-
/regionförbund. Förutsättning att det anges i 
förbundsordningen att kommunal-
/regionförbundet ska ansvara för 
skolskjuts/sjukresor. 



Alternativa möjligheter till reform

Alternativ 0 – Informera bättre om möjligheter som finns idag

Alternativ 1 – Komplettera befintlig lagstiftning

Möjlighet till överlåtelse av huvudmannaskapet för skolskjuts och sjukresor till 

RKM skulle kunna införas i skollagen och i lagen om resekostnadsersättning vid 

sjukresor.  

Alternativ 2 – En lag för den allmänna kollektivtrafik och en lag för 

den särskilda kollektivtrafiken

De författningar som reglerar den särskilda kollektivtrafiken samlas i en och 

samma lag. 

Alternativ 3 – En lag för allmän och särskild kollektivtrafik

Samla all lagstiftning som angår allmän och särskild kollektiv-trafik i en och 

samma författning. 



Kontakta gärna!

Sara Rhudin

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

sara.rhudin@skl.se

08 452 75 24, 072 553 59 21




