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Vad gäller? Grundfakta som är bra 
att påminna sig om

 Kollektivtrafiken är ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting i 
varje län. 

 Nästan all kollektivtrafik är upphandlad, dvs samhället har gått in och 
bestämt vilken trafik som ska handlas upp. 

 Kollektivtrafiken finansieras med skattemedel och biljettintäkter (i snitt är 
subventionen 49 procent). 

 I varje län beslutar politiken om ett regionalt trafikförsörjningsprogram –
som förklarar vad man vill med kollektivtrafiken i länet de närmaste åren. 

- Det är detta program som är grunden för beslut om allmän trafikplikt, dvs 
den kollektivtrafik som man avser att handla upp. 



Vad finns för möjligheter till ny 
trafik?

 Inom ramen för befintlig, upphandlad kollektivtrafik kan ofta 

t.ex. glesa linjer förstärkas. 

- Om det går att göra en förändring och hur lång tid det tar att 

göra den, beror på hur trafikpliktsbeslutet ser ut. 

- En förändring måste gå att härleda i beslutet om allmän 

trafikplikt och därmed också i trafikförsörjningsprogrammet. 

- För att bedöma möjligheten att t.ex. förstärka linjer eller lägga 

till nya linjer måste man alltså gå tillbaka till de beslut som 

trafiken idag bygger på. 



Vad finns för möjligheter till ny 
trafik? Forts.

 Det kan ta upp till två år att handla upp ny trafik, eftersom det 

görs enligt gällande upphandlingsrätt. 

 Att förstärka befintlig trafik med fler turer kan gå fort, om det 

kan göras inom ramen för befintligt trafikpliktsbeslut och 

gällande avtal med trafikoperatören. 

 Det går inte att säga något generellt vilka förändringar som är 

möjliga i en viss ort, eftersom trafikpliktsbesluten ser olika ut. 



Värt att påpeka:

 Flyktingmottagandet är huvudsakligen ett statligt ansvar.

 Därför kan man diskutera vem som ska ta kostnaderna för 

utökad kollektivtrafik. Finansieringsprincipen kan anses gälla

 Eftersom flyktingmottagandet är nationell politik behöver mer 

medel tillföras om kommuner och landsting ska göra mer när det 

gäller kollektivtrafiken.



Om det inte finns kollektivtrafik, och 
det inte går att ordna ny trafik inom 
ramen för det som är beslutat

 Kommuner och landsting kan i så fall på kort sikt inte ordna transporter 

utan att bryta mot vad som gäller, det finns inget rättsligt stöd för det. 

- En kommun får inte ringa taxibolaget och ordna transport och be dem 

skicka fakturan till RKM, inte heller ringa 

kollektivtrafikbolaget/myndigheten och be dem lägga till trafik. 

 Om en kommun ändå gör det, så går den in och tar över andra 

myndigheters ansvar, i detta fall är det Migrationsverkets ansvar. 

 För ensamkommande barn gäller andra regler. De står under 

socialnämndens ansvar och regler om hvb-hem. Då får kommunen skjutsa, 

ordna transport. Skolskjuts gäller också om de ska till/från skolan. 


