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Skrivelse angående kollektivtrafikens anpassning av smittskyddsåtgärderna för covid-19 

Våren 2020 drabbades Sverige av coronapandemin. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har 

därefter fattat ett stort antal beslut rörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att 

förhindra smittspridning av Covid-19. 

Som en konsekvens av det fick kollektivtrafiken i Sverige ställa om och anpassa sig efter den nya 

verkligheten. Det innebar bland annat att se till att trafiken kunde köras i den omfattning som 

behövdes för att minska risken för trängsel, begränsning av antalet passagerare per fordon samt 

att ansvara för information till passagerarna om hur de kunde minska risken för smittspridning. 

Även när det gällde personalen i kollektivtrafiken infördes förändringar för att minska risken för 

smittspridning. Den mest tydliga åtgärden var att stänga framdörrarna i bussarna. 

Den regionala kollektivtrafiken i Sverige regleras genom Kollektivtrafiklagen (2010:1065). I 2 § 

framgår det att det i varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Denna 

myndighet organiseras i 19 av 21 län inom respektive region. I två län organiseras myndigheten 

som ett kommunalförbund. Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar sedan regionerna och 

de två kommunalförbunden för kollektivtrafiken inom respektive län och bedriver den för 

resenärerna under varumärken som exempelvis Skånetrafiken i Skåne, SL i Stockholm eller X-trafik 

i Gävleborg.  I de allra flesta regionerna körs själva trafiken av trafikföretag som upphandlats av de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna, vilket innebär att till exempel bussförarna inte är 

anställda av regionerna utan av de upphandlade trafikföretagen, som då också har 

arbetsmiljöansvaret. Även bussfordonens ansvar ligger hos trafikföretagen. 



 

 

 

Som ett led i att minska smittspridningen och för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö har de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställt sig bakom trafikföretagens beslut att stänga 

framdörrarna. De stängda framdörrarna har dock resulterat i ökad trängsel bland resenärerna i de 

övriga dörrarna vid på- och avstigning och minskad möjlighet för bussförarna att kunna ge den 

service till resenärerna som normalt är möjlig och som är en viktig del för att kunna leverera en 

trygg och säker kollektivtrafikresa. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har därför också 

uppmuntrat trafikföretagen att hitta lösningar med barriärskydd för förarna, som skulle kunna 

göra det möjligt att öppna dörrarna igen. Kostnaderna för inköp och montering av barriärskydden 

har också i de flesta fall finansierats av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

På flera ställen har de monterade barriärskydden resulterat i att framdörrarna har kunna öppnas 

igen. Samtidigt har det också visat sig, att trots att barriärskydden förebygger risken för 

bussförarna att exponeras för coronaviruset, så har det i vissa fall uppstått andra risker i 

arbetsmiljön, vilket i vissa fall inte gjort det möjligt att använda barriärskydd som ett medel för att 

kunna öppna framdörrarna. Som en konsekvens av det gäller då i  de fallen tidigare fattade beslut 

om förläggande, med förbud att öppna framdörrarna, vilket påverkar en avsevärd  del av 

kollektivtrafiken. 

Nu under inledningen av sommaren konstaterar vi att den nedåtgående trenden i 

smittspridningen och vårdbelastningen fortsätter nationellt. Den 12 maj redovisade 

Folkhälsomyndigheten regeringsuppdraget Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för 

fortsatt anpassning av smittskyddsåtgärder för covid-19.  

Enligt rapporten ska smittskyddsåtgärderna anpassas stegvis i tre nivåer utifrån fyra indikatorer: 

smittspridningen, stabiliteten i utvecklingen, belastningen på sjukvården och 

vaccinationstäckningen i den vuxna befolkningen. Under förutsättning att vaccinationsinsatsen 

fortskrider som planerat bedömer sammanfattningsvis Folkhälsomyndigheten att Sverige i 

september 2021 når nivå 1, vilket innebär att förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att 

förhindra smitta av Covid-19 i stort sett kan tas bort och att samhället då kan återgå till ett 

normalläge. 

Den 27 maj presenterade också regeringen en plan för avveckling restriktionerna uppdelad i fem 

steg med inledning av steg 1 den 1 juni 2021. I regeringens plan beräknas steg 4 kunna träda i 

kraft i september 2021. Det följande femte och sista steget, där de resterade regleringarna och 

allmänna råd tas bort, med undantag av rådet råd att stanna hemma vid symtom, har ännu ingen 

angiven tidpunkt. Vi kan dock konstatera att när det femte steget träder i kraft är alla restriktioner 

rörande kollektivtrafiken också avvecklade. 



 

 

 

Med anledning av ovanstående planering, skulle vi vilja veta hur Arbetsmiljöverket resonerar kring 

regeringens indelning i steg och vilka konsekvenser det kan få för de tidigare beslut om 

föreläggande som Arbetsmiljöverket fattat rörande föreläggande om att framdörrar ska hållas 

stängda. 

Svensk Kollektivtrafik har behov av information om Arbetsmiljöverket med stöd av 37-38 §§ i 

Förvaltningslagen (2017:900) kommer att ändra tidigare fattade beslut rörande föreläggande om 

att framdörrar ska hållas stängda när Sverige når Folkhälsomyndighetens nivå 1 respektive 

regeringens steg 5? 

Kommer i så fall Arbetsmiljöverket själva ta initiativ till att ändra dessa beslut och när kan man 

förvänta sig ett sådan beslut kan fattas respektive börja gälla? 
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Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och 
länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, 
spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra 
medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik. 


