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Sveriges Kommuner  
och Landsting 



Sveriges Kommuner och Landsting 

 Sveriges största 
arbetsgivarorganisation.  

 Intresseorganisation som driver 
medlemmarnas intressen. 

 Erbjuder medlemmar stöd och 
service. 

 Värnar lokalt och regionalt 
självstyre. 



Våra medlemmar 

 Alla 290 kommuner. 
 

 Alla 20 landsting/regioner. 
Regioner är landsting med ett 
utökat regionalt 
utvecklingsansvar. 

 

 



Kommunernas uppdrag 

 290 kommuner ansvarar för merparten av 
samhällsservicen. 

 Vissa uppgifter måste utföras enligt lag, 
andra är frivilliga. 

 Omfattande obligatoriska ansvarsområden 
är förskola och skola, socialtjänst och 
äldreomsorg.  

 Exempel på frivilliga uppgifter är kultur 
och bostadsbyggande. 
 

 



Landstingens uppdrag 

 20 landsting/regioner. 

 Regioner är landsting med ett utökat 
regionalt utvecklingsansvar. 

 Vissa uppgifter måste utföras enligt lag, 
andra är frivilliga. 

 Största obligatoriska ansvarsområdet är 
sjukvård. 

 Regionernas ansvar omfattar även 
regionalt tillväxtarbete och infrastruktur. 

 Exempel på frivillig uppgifter är turism. 



Service och 
rådgivning 

 Erbjuder våra medlemmar rådgivning  
och service inom exempelvis juridiska 
frågor och samhällsplanering. 

 Medlemskontakterna ger oss kunskap  
så att vi bättre kan tillvarata 
medlemmarnas intressen. 

 



Vårt uppdrag som 
intresseorganisation 

 Omvärldsbevakning och analys 

 Positionering och politiska 
ställningstaganden 

 Arbetet sker genom remisser, 
utredningar, lobbying, 
opinionsbildning och allianser. 

 Resulterar i medlemsnytta. 



Politisk organisation 

Beredningar 

Demokratifrågor 

eSamhället 

Internationella frågor 

Kultur och fritid 

Primärvård och äldreomsorg 

Samhällsbyggnad 

Socialpolitik och individomsorg 

Tillväxt och regional utveckling 

Utbildningsfrågor 

Kongress 

Styrelse 
Arbetsutskott 

Delegationer 

Förhandlingsdelegation 

Revisionsdelegation 

Sjukvårdsdelegation 

Revisorer Valnämnd 



Kansliorganisation 

 
VD 

Avd för 
administration 

VD-staben 

 

 
Avd för juridik 

 

Avd för 
arbetsgivarpolitik 

 
Avd för  

vård och omsorg 

Avd för ekonomi 
och styrning 

Avd för 
kommunikation 

Avd för tillväxt och 
samhällsbyggnad 

Avd för utbildning 
och arbetsmarknad 

Avd för 
digitalisering 



Regionala 
kollektivtrafikmyndigheter 

Styrande förutsättningar 

Roller 

Utmaningar 

 

 



Ändrad spelplan för svensk 
kollektivtrafik från 2012  

– nya regionala myndigheter  
och ny roll för SKL 



Lagstiftarens intentioner 

• Tydligare rollfördelning mellan politik och verksamhet 

• Kollektivtrafiken ett verktyg för samhällsutveckling, dvs. 
koppling till andra utvecklingsmål 

• Skapa förutsättningar för kommersiell trafik 

• Mer dynamisk marknad, ökat kundfokus 

• Större valfrihet, fler resalternativ 
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Kollektivtrafik – definition  

 Kollektivtrafik definieras i kollektivtrafiklagen med en 
hänvisning till EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007.  

 I förordningens artikel 2 a definieras kollektivtrafik som 
persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som 
erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. 

 

 



Kollektivtrafiklagen  

 Lagen gäller kollektivtrafik på väg, spår samt vatten.  

 Lagen började gälla 1 januari 2012.  

 Regionala kollektivtrafikmyndigheter i länen ersätter de tidigare 
trafikhuvudmännen. Myndigheterna får en tydligare roll och 
ansvar. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och har 
möjlighet att ge ut föreskrifter och ställa krav på företagen. 

 



Regional kollektivtrafik 

 Äger rum inom ett län eller, 

 Om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet 
huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av 
arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt 
faktiska nyttjande tillgodoser sådant behov. 

 Regional kollektivtrafikmyndighet måste finnas i varje län. 

 Trafikförsörjningsprogram ska upprättas och vid behov uppdateras. 
Samråd och innehåll reglerat. 

 Verka för tillgängligt för alla resenärer. 

 Verka för tillfredsställande taxiförsörjning. 

 Beslut om allmän trafikplikt. Avtalsbiten får lämnas över till aktiebolag. 

 Lag om kollektivtrafik SFS 2011:1065 



Krav på kollektivtrafikföretag   
och övrigt 

 Kommersiell trafik måste anmälas. 

 Lämna information om trafikutbudet till gemensamt system för 
trafikantinformation. 

 

 Utvärdering och uppföljning 

 Tillsyn 

 Möjligt att överklaga beslut om allmän trafikplikt 

 

 Särskilda persontransporter omfattas av andra lagar. 



Kollektivtrafiken är 
ojämnt fördelad 
över Sverige 

Andel resor i respektive län av totala antal 
resor med kollektivtrafiken i hela landet 

 
19% 

54% 

11% 

16 % 



Varierande  
organisation 

    

Region 

Landsting 

Regionförbund 

Kommunalförbund 

Västman- 
land 

Söderman- 
land 

Östergötland 

Uppsala län 

Örebro län 

Värmland 
Stockholms län 

Västra Götaland 

Halland 
Kalmar län 

Jönköpings län 

Blekinge 

Kronoberg 

Skåne 

Dalarna 

Jämtland 

Norrbotten 

Västerbotten 

Västernorrland 

Gävleborg 

Gotland 



SKL:s arbete med 
kollektivtrafik 

2015 



Kollektivtrafiken är en  
prioriterad fråga för SKL 

 

Kongressuppdrag 2012–2016: 

”SKL ska verka för bättre förutsättningar för en utbyggd 
kollektivtrafik och en långsiktigt hållbar finansiering av 
infrastrukturen, byggd på tydlighet i statens ansvar och åtagande 
och en utveckling av alternativa finansieringslösningar.” 

 

 



SKL:s stöd till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna  

Intressebevakning Bevaka och agera i frågor som rör  
lagstiftning, finansiering, samhälls-
planering etc. 

 
Rådgivning och service  Nyhetsbrev, grupparbetsplatser för  

t.ex. skolskjuts, utvecklingsprojekt 
om upphandling, finansiering och 
samhällsplanering 

 
Mötesplatser  Presidiekonferenser RKM, nätverk 

för ledande tjänstemän, konferenser 
i aktuella ämnen 

 
 
 

 
 



Kollektivtrafikfrågor SKL 

Infrastruktur och 
transporter: Maria, 

Emma, Cecilia, 
Ulrika, vakant 

Juridik  

Ekonomi och 
styrning 

Kommunikation 
och press 

Planering, 
säkerhet och 

miljö 

EU  

KOLLEKTIVTRAFIK 
Sara  



Kontaktytor och nätverk 

 Regionala kollektivtrafikmyndigheter, förvaltningschefer och 
strateger 

 Kommunrepresentanter kollektivtrafikfrågor och särskilda 
persontransporter 

 Kvartalsvisa avstämningar med Transportstyrelsen, Trafikverket 
och Trafikanalys 

 Regelbundna träffar med Näringsdepartementet 

 Storstadsmöten 

 Trafikverkets ledning för samhälle 

 Partnersamverkan 

 



Prioriterade frågor 2015 

 Kollektivtrafiklagens utveckling 

 Öppna jämförelser 

 Trafikförsörjningsprogram vägledning (inom Partnersamverkan) 

 Kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken kopplat till nyttor 

 Intressebevaka och påverka inom järnvägsområdet 

 Särskilda persontransporter, verka för samlad lagstiftning 

 Kollektivtrafiken och samhällsplaneringen 

 

 



Konferenser 2015 

 Konferens för politiker inom RKM våren 2015 

 Kollektivtrafikkonferens för SKL:s medlemmar i regioner, 
landsting och regioner hösten 2015 

 Trafik- och gatudagarna – kollektivtrafik egen strimma 

 

 

 

 

 

 



Kollektivtrafiklagen och regionala 
trafikförsörjningsprogram 

 Kollektivtrafiklagen (2009/10:200) sedan 1/1 2012  

 Regionala kollektivtrafikmyndigheter 

 Det regionala trafikförsörjningsprogrammet – långsiktiga och 
strategiska  

 Marknadsöppning 



Strategiska val 

• Allmän trafikplikt 

• Kommersiell trafik 

• Marknadsanalys 

• en av grunderna för 

beslut om allmän 

trafikplikt 

• Avtalsprocessen 



Del 1 i vägledningen: 
Hur kan myndigheterna jobba med 
processen? 

• Ansvar och roller 

• Målgrupp för 

trafikförsörjningsprogrammen 

• Arbetsformer och organisation 

• Samråd och dialog 

• Samordning 

• Genomförande 

• Uppföljning 

 

 



Del 2 i vägledningen:  
Innehåll i trafikförsörjningsprogrammet 

 Nuläge och behovsanalys 

 En gemensam vision och värdegrund 

 Långsiktiga mål för kollektivtrafiken 

 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

 Strategiska val 

 Förutsättningar för kommersiell trafik 

 Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

 

 

 

 

 



Utmaningar  



Ökad politisk styrning – vad behövs? 

1. Kollektivtrafiken som ett medel att nå andra 
samhällsmål –trafikförsörjningsprogrammet 
som ”kontrakt” 

2. Bättre kontroll av kostnaderna 

3. Indikatorer för att vägleda prioriteringar  

4. Bättre styrning av kollektivtrafikens 
förutsättningar i samhällsbyggandet 

5. Ökat fokus på järnvägens problem 



Kostnadsutvecklingen  
 Nettokostnaderna för kollektivtrafik ökar betydligt mer än annan 

verksamhet i kommuner och landsting  
 - under ganska många år dubbelt så snabbt som för sektorns övriga verksamhet. 
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Vad är det som påverkar 
kostnadsutvecklingen? 

 Utbudsförändringar 

 Stigande faktorpriser (löner, bränsle, fordon etc.) 

 Trafikmix (främst buss/tåg) 

 Andra orsaker (t.ex. upphandlingseffekter) 



Öppna jämförelser 

Hur ser kollektivtrafiken ut i Sverige? 
 

Vad får man för pengarna? 
 

Vilken samhällsnytta ger den? 
 



Därför jämför vi kollektivtrafiken 

 Jämförelser sporrar till förbättring = 

bättre service till invånarna 

 Stödja den politiska styrningen 

 Bidra till en bättre kunskap om 

kollektivtrafikens effekter och 

samhällsnytta 

 Fördjupningsrapport om 

utmaningar i statistiken 

 

 

 



Vad är det vi jämför? 

1. Utbud och resande  

2. Miljöpåverkan 

3. Tillgänglighet för 

funktionshindrade 

4. Nöjdhet 

5. Ekonomi 

 



Så kan jämförelserna användas 

Skattemedel per körd kilometer Beläggning, antal resenärer per fordon/vagn 

• Vilket resultat får vi för pengarna? Beläggning jämfört med kostnader. 



ÖJ fördjupningsrapport –  
ett steg på vägen  

 Fördjupa kunskap om roller och ansvar 

 Hur kvaliteten i statistiken kan förbättras 

 Framåtriktad diskussion kring vad som brister idag och fördelar 
med att benchmarka 

 Regional statistik – nationell statistik 

 Grund för dialog mellan uppgiftslämnare och insamlare 

 

 



 



Allmän och särskild kollektivtrafik  

 Den särskilda kollektivtrafiken innefattar färdtjänst, 
riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Flertal lagstiftningar, 
tillkomna vid olika tillfällen.  

 SKL menar att en integrering skulle medföra  

- bättre samordning 

- en större tydlighet mot resenären  

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

 Förutsättningar finns för ett samlat ansvar hos de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. 

 



Kollektivtrafikens avtalsprocess 

 Tar tillvara branschens samlade 
erfarenheter 

 Modellavtal och kravbilagor för ökad 
standardisering av generella faktorer – 
regional anpassning av trafik 

 Samverkansavtal för formaliserad 
dialog beställare – entreprenör- 
väghållare/kommun m fl 

 Allt finns samlat och öppet på 
www.partnersamverkan.se 

 



Tack! 

Kontakta gärna! 

Sara Rhudin 

sara.rhudin@skl.se 

08-452 75 24, 072 553 59 21 

mailto:sara.rhudin@skl.se

