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Skäl till ny lagstiftning
§ Flera lagar som reglerar ur medborgar-

perspektivet samma sak. Det är bara ändamålet 
med resan som skiljer…

§ Den splittrade lagstiftningen och det splittrade 
huvudmannaskapet gör det svårt att på ett 
rationellt sätt bedriva trafiken

§ Vi har en ny och modern kollektivtrafiklag
§ De nuvarande lagarna är tillkomna i olika skeden 

av samhällsutvecklingen och inte anpassad vare 
sig till dagsläget eller den nya kollektivtrafiklagen



Skäl till ny lagstiftning forts..
§ De ”särskilda personresorna” är en särlagstiftning. 

Lagstiftningen är inte heller koordinerad med den 
utökade diskrimineringslagstiftningen.  

§ Tillgänglighetsanpassning och relativt tillgänglig 
kollektivtrafik, men svaga incitament hos huvudmän 
och resenärer att integreras i de olika trafikslagen

§ För vissa grupper är den nuvarande lagstiftningen 
otillräcklig, ex de som behöver extra stöd och omsorg 
(tex dementa, dialyspatienter etc)

§ Vi kommer att få stora påfrestningar på de sociala 
systemen



Fem olika lagar styr aktuell trafik
Kollektivtrafik  
/RKTM 

Sjukresor Färdtjänst Skolskjuts Riksfärdtjänst

Vem Alla (som erlagt 
avgift)

De som omfattas 
av allmän 
sjukförsäkring

De som bedöms 
ha väsentliga 
svårigheter att 
förflytta sig

Elever i grundskolan 
och särskolan

De som måste 
resa på ett 
särskilt kostsamt 
sätt

Vem får följa 
med

Ledsagare Ledsagare

Syfte med 
resor

Eget valt Till eller från 
sjukvårdande 
behandling

Alla resor som 
inte ersätts av 
annan

Till /från skolan Rekreation fritid 
eller annan 
enskild  
angelägenhet

Vart får man 
resa

Enligt erlagd avgift Till från sjukvård 
som omfattas av 
allm försäkring

Inom 
kommunen/
regionen

Till /från skolan Inom landet från 
en kommun till 
en annan

Hur får man 
resa

I linjenätet Grunderna för 
ersättning

särskilt 
anordnade 
transporter

allmänna 
kommunikationer
, taxi, anpassat 
fordon

Avgift Taxa enl
RKTM/utövare

Grunderna för 
ersättning

Kommun/Region 
bestämmer skälig 
avgift

Kostnadsfri för elev Mots reskostnad i 
2:a klass

Övriga villkor Villkor kan finnas 
för antal resor, 
område, fordon

Villkor kan finnas 
för fordon

Huvudman RKTM/utövare Landsting/ region Kommun/THM Kommun Kommun/THM

Taxe-
konstruktion

Varierande Karensbelopp, 
hög-
kostnadsskydd

Varierande Avgiftsfritt Mots reskostnad i 
2:a klass



Fordonsslag/Trafiktyp
Fordonsslag Kollektivtrafik 

/RKTM
Sjukresor Färdtjänst Skolskjuts Riksfärdtjänst

Taxi X X X X X

Specialfordon 
(taxi /buss) X X X X X
Buss X X X X X

Ambulans/ X
Tåg X X X X X

Trafiktyp

Linjelagd X X X X X
Anropsstyrd X X X X X
”Flexlinje” X X X X X



B

Allmän kollektivtrafik

Färdtjänst

Sjukresa

Skolresa

Riksfärdtjänst

Lag om 
kollektivtrafik

Reglerad i fyra olika 
speciallagstiftningar

LinjelagdAnropsstyrd

Samma typ av resa kan 

vara reglerad av fem olika 

lagar (A+B)

A

B

C

D



För att motverka dels en framtida försämring av kvaliteten för resenärer, dels 
en ohållbar kostnadsökning på grund av en åldrande befolkning och stora 
regionala skillnader i förutsättningar ska utredaren:
• identifiera hur dagens regler skapar hinder för samordning av särskilda 
persontransporter, vilket inbegriper att titta på om andra regelverk än de som 
direkt reglerar särskilda persontransporter,

•föreslå ändringar av befintliga regler för särskilda persontransporter för att 
åstadkomma bättre möjligheter för samordning av särskilda transporter, eller ge 
förslag på en ny ramlagstiftning, som kan ge bättre förutsättningar för 
samordning av de särskilda persontransporterna.

•utredaren ska, så långt som möjligt, säkerställa att eventuella förslag till 
ändringar av regelverket inte skapar en låsning vid särskilda tekniska lösningar 
eller tjänsteförmedlingsmodeller som på så vis hindrar innovationsförmåga eller 
teknisk utveckling på transportområdet.

Uppdraget att föreslå ny reglering eller förändring av befintligt regelverk



•förutsättningarna för organiserandet och utförandet av särskilda 
persontransporter varierar i landet och kan skilja sig mellan exempelvis glesbygd 
och storstad .Utredaren ska ha detta i beaktande vid utformningen av förslag.

•utredaren ska analysera och lämna eventuella förslag till regeländringar avseende 
sekretess för uppgifter om enskilda resenärers förhållanden.

•utredaren ska se över behovet av att en statlig myndighet gör regelbunden 
statistisk uppföljning av de särskilda persontransporterna på nationell nivå.

•syftet med utredningen är inte att göra en översyn av individers rätt eller tillgång 
till särskilda persontransporter, och inte heller att utreda kvaliteten i utförandet. 

Uppdraget att föreslå ny reglering eller förändring av befintligt regelverk forts…



•utredaren ska genomföra sitt uppdrag med utgångspunkt i att förslag till 
åtgärder inte medför en kvalitetssänkning för användarna. En ökad 
samordning kan i stället leda till långsiktig höjning av kvaliteten för både 
organiserande samhällsaktörer och resenärer. Denna utgångspunkt är inte 
minst viktig mot bakgrund av att Sverige har ratificerat FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget att föreslå ny reglering eller förändring av befintligt regelverk forts….


