
 

 

KALLELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 

2022-02-23 
 
  

Kommunstyrelsen 
Lena Ryen-Laxton 
 
 

 
 

 
 

 
 Kommunstyrelsens ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunhuset Plenisalen måndagen den  2022-03-07 kl. 13:00 

 

OBS! Notera att mötet genomförs som ett fysiskt möte i kommunhuset. 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare     

2 Kommundirektören informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

3 Utskottsordförandena informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

4 Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande 
kollektivtrafik (RD21/05246) 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förvaltningens yttrande som kommunstyrelsens och 

översända det till Region Dalarna. 

2021/1365    

5 
 
Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2022-2031 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Delegera till allmänna utskottet att avge yttrande och sända 

yttrandet till Region Dalarna innan den 31 mars. 
 

2021/1598    

1



2 

 

6 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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3.   Begär årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, 
      gemensamt med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering 
      och dialog kring fortsatt arbete och ekonomiskt stöd.  
 

2021/1575    

16 Anmälan av ordförandebeslut - Remiss av 
promemorian skattelättnad för arbetsresor – Ett enklare 
och färdmedelsneutralt regelverk 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1.  Godkänna redovisning av ordförandebeslut.  

2021/1352    

17 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag  
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
- 

2018/1555    

18 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

 

2021/1029    

3



4 

 

19 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 16 Dnr 2021/1365 

Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande 
kollektivtrafik (RD21/05246) 

Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Huvudmannaskapet flyttades från kommunerna till regionen. 
Skatteväxlingsprocessen gick väldigt snabbt och det har inneburit en hel del 
oklarheter om parternas roller och ansvar. Lösningen blev att upprätta ett 
antal ad hoc-avtal vilket till slut ledde fram till ett svåröverblickbart 
lapptäcke. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i ett nytt avtalsförslag som 
skickades ut på remiss våren 2021 och som Leksands kommun var med och 
besvarade. Avtalsförslaget drogs dock tillbaka efter kritik från olika håll 
bland kommunerna. 
I maj 2021 tillsattes en styrgrupp och en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt 
avtalsförslag. Det är resultatet av dessa gruppers arbete som nu utmynnat i 
ett nytt avtalsförslag som är föremål för remiss. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorerna har bidragit med underlag till det sammanställda remissvar som 
förvaltningen tagit fram.  
Överlag är det nya avtalsförslaget genomarbetat och tydligt. Strukturen på 
avtalet utgår från ett tilläggsavtal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik,  
2022-01-28 
Remissvar RD21/05246 - Förslag till avtal 
Missivbrev – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Tilläggsavtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken 
Bilaga 1. Huvudavtal 
Bilaga 2. Samverkansbilaga till tilläggsavtal 
Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 
Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner 
FAQ 9 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Anta förvaltningens yttrande som kommunstyrelsens och översända det 

till Region Dalarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande 
kollektivtrafik 

Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Detta innebar också att huvudmannaskapet flyttades från 
kommunerna till Regionen. 
Skatteväxlingsprocessen gick väldigt snabbt, vilket har gjort att det rått en 
hel del oklarheter om parternas roller och ansvar. Lösningen blev att upprätta 
ett antal ad hoc-avtal, vilket till slut ledde fram till ett svåröverblickbart 
lapptäcke. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i att ett nytt avtalsförslag 
skickades ut på remiss våren 2021, vilket Leksands kommun också var med 
och besvarade. Dock drogs avtalsförslaget tillbaka efter kritik från olika håll 
bland kommunerna. 
I maj 2021 tillsattes en styrgrupp och en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt 
avtalsförslag. Det är resultatet av dessa gruppers arbete som nu utmynnat i 
ett nytt avtalsförslag som är föremål för remiss. 
Leksands kommuns remissvar ska vara Region Dalarna till handa senast 31 
mars 2022. 

Förvaltningens bedömning 
Remissförfarandet har gått till så att avtalet presenterades övergripligt på 
kommunledningen 24 november 2021. I samband med detta uppdrogs det åt 
respektive sektorchef att ta förslaget till sina verksamheter och tillse att dessa 
bidrar med underlag till det sammanställda remissvar som förvaltningen tagit 
fram. 
Överlag är det nya avtalsförslaget genomarbetat och tydligt. Strukturen på 
avtalet är att det utgår från ett tilläggsavtal. Huvudavtalet som är från det att 
skatteväxlingen skedde är bifogad som en bilaga i detta förslag. Ytterligare 
två bilagor finns med, en för samverkansprocessen och en för 
fördelningsnyckel av vissa kostnader. Slutligen finns också ett tillägg till 
lokalt skolskjutsreglemente. 
De frågor och synpunkter som framkommit gällande avtalet från 
förvaltningens sida återfinns i remissvaret. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-01-28 
 

Referens 
Dnr 2021/1365 

Sida 
2(2) 

 

 

Finansiering 
Ärendet medför inga kostnader. 

Förslag till beslut 
Föreslå Allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta följande: 
1. Anta förvaltningens yttrande som kommunstyrelsens och översända det 

till Region Dalarna. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik, 2022-
01-28 
Remissvar RD21/05246 Förslag till avtal 
Missivbrev – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken 
Bilaga 1. Huvudavtal 
Bilaga 2. Samverkansbilaga till tilläggsavtal 
Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 
Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner 
FAQ 9 

Slutligt beslut skickas till 
Region Dalarna 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Joel Johansson, trafiksamordnare 
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REMISSVAR 
Sida 
1(5) 

Datum 
2022-01-31 

 

 

Kommunförvaltningen 
Joel Johansson, 0247-80207 
joel.johansson@leksand.se 

 
 

 
KOS 2021/1365 

 
 

Remissvar kring förslag till tilläggsavtal gällande an-
svar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväx-
lingen av kollektivtrafiken inklusive bilagor och tillägg 

Inledning 
Remissgrupp 

Kommunledningen 
Samhällsbyggnadssektorn 
Sektorn för verksamhetsstöd 
Sociala sektorn 
Utbildningssektorn 
 

Disposition 
Förvaltningens frågor och synpunkter redovisas samlat per dokument:  

Tilläggsavtal 
Bilaga 1 huvudavtal 
Bilaga 2 samverkansbilaga 
Bilaga 3 beskrivning av fördelningsnyckel  
Tillägg skolskjutsreglementet. 

Frågor och synpunkter noteras löpande efter kapitelavsnitt till respektive do-
kument. Regional kollektivtrafikmyndighet anges som RKM. Leksands kom-
mun refereras nedan som kommunen. 
 

Tilläggsavtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Da-
larna) och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekono-
miska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken 
Parter – av tilläggsavtalet bedöms kommunkollektivet såsom part i avtalet en-
ligt punkt b. 
1. I tilläggsavtalet refereras det på ett flertal ställen till trafikförsörjningspro-
grammet. För närvarande saknas ännu detta program. RKM har nyligen skic-
kat ut den nya på remiss. 
4.6 Reglerar gemensamt tillägg till lokalt skolskjutsreglemente som ska gälla 
från höstterminen 2022. Utifrån att samtliga kommuner numera samarbetar 
kring skolskjutshanteringen via gemensam e-tjänst är det inte sannolikt att 
hinna göra de justeringar som krävs innan höstterminsstart 2022. Dels krävs 
justeringar i kartmaterialet, dels behöver bedömningen av farliga skolvägar 
samverkas för att uppnå samsyn. Det är dock möjligt att kunna införa vissa 
förändringar under pågående läsår 22/23, t.ex. möjliggöra för F-3-elever att 
ansöka om skolskjuts utifrån ny avståndsbedömning. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-01-31 
 

Referens 
Dnr 2021/1365 

Sida 
2(5) 

 

 

5.1.7 Priset på skolkort höjs från 320 kronor per månad/elev till 350 kronor. 
För Leksands del innebär det utifrån beräkning på årets volymer en ökning 
från ca. 1,7 mkr till ca. 1,85 mkr. Vidare framgår att skolkorten inte ska jäm-
föras med ungdomskorten.  
Leksands kommun har inga invändningar mot någon av dessa punkter. 
5.2 Skatteväxling av riksfärdtjänst och handläggning av alla åtgärder vid till-
ståndsprövning. Utifrån diskussioner som förts skulle det röra sig om 1 öre 
som skatteväxlas. 
Sociala sektorn har i sin remissdel uttryckt att de ställer sig positiva till detta 
och ser inte några hinder, snarare omvänt ser de att detta underlättar hante-
ringen av riksfärdtjänstresor. 
5.3 Det förefaller som att punkten saknar vissa delar. Leksands kommun 
ställer sig dock positiv till skrivningen att debitering ska ske löpande under 
året med slutavräkning om så behövs. Detta har historiskt utgjort ett problem 
i kommunens budget- och prognosarbete att restfakturor tillkommit efter 
bokslut. 
7. Avtalet kan inte sägas upp av enskild part i den del avtalet förutsätter att 
skatteväxling skett. Av detta uppstår två frågor. Dels om hela kommunkol-
lektivet ska förstås som part, vilket kan försvåra för en enskild eller grupp av 
kommuner att säga upp avtalet, dels genom konstruktionen med skatteväx-
ling av medel som kommunerna tidigare avsatts för skolskjuts idag är över-
förd till den allmänna kollektivtrafiken. Tanken är att ordinarie linjetrafik 
ska hantera stora delar av skolskjutsen. 
Dock framgår det av 5.1.5 att kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för 
särskild kollektivtrafik såsom skolskjuts. Detta för att huvudmannaskapet 
inte kan föras över, vilket också rättsligt har tydliggjorts i förvaltningsrättens 
dom 2019-01-24, mål 2886-17. 
I grunden innebär detta att kommunen står kvar med huvudmannaskapet och 
det ekonomiska ansvaret för skolskjutsen, men stora delar av den budget som 
kommunerna tidigare avsatt för skolskjuts är numera låsta via skatteväxling 
och i dessa delar är avtalet inte möjligt att säga upp. 
Totalt sett är 47 över skatteväxlat och av dessa utgör 10 öre sådant som förts 
över från särskild till allmän kollektivtrafik, dvs. kommunernas tidigare bud-
get för skolskjuts. Se Bengt Welins utredning. 
Just ansvars- och gränsdragningsfrågorna gällande skolskjuts är sådan som 
historiskt skapat friktion mellan kommunerna och RKM. Det är inte sällan 
frågor uppstår om vem som ska ta kostnaderna för olika skolskjutsbehov. 
Det vore därför ytterst önskvärt att en gång för alla komma överens samt 
tydliggöra vad som ingår inom ramen för skolskjuts och hur eventuella kost-
nader ska fördelas. Det skulle behöva utredas via en partssammansatt grupp 
vilken kan ta fram ett underlag som kan bifogas detta tilläggsavtal som en bi-
laga.  
Det är inte nödvändigt att bilagan ska finnas på plats till det att detta avtal 
sluts, utan på samma sätt som att detta avtal är ett tilläggsavtal till huvudav-
talet kan en tilläggsbilaga läggas till senare. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-01-31 
 

Referens 
Dnr 2021/1365 

Sida 
3(5) 

 

 

Kommunen önskar också peka på att det i tilläggsavtalet inte finns något 
som berör fördelning av vitesbelopp kopplat till utförarna.  
Det vore önskvärt att veta hur stora belopp RKM erhåller i vitesbelopp från 
utförarna för uteblivna körningar m.m. Eftersom det är kommunen som 
också i grunden finansierar den lokala kollektivtrafiken och dess medborgare 
som lider men när turer ställs in eller försenas vore det rimligt att kommunen 
får ta del av en viss andel av inkomna vitesbelopp. 
 

Bilaga 1. Huvudavtal 
Huvudavtalet är benämnt Avtal mellan landstinget dalarna och dalarnas kom-
muner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kol-
lektivtrafiken. 
Av bifogat underlag från RKM, frågor och svar FAQ, vilket kan ses såsom ett 
slags förarbete till tilläggsavtalet framgår att huvudavtalet saknar uppsäg-
ningsklausul, vilket i kombination med 7. i tilläggsavtalet gör att en kommun 
inte kan säga upp avtalet.  
Detta är det uttalade svaret på frågan Kan kommunen välja att inte uppdra åt 
regionen att anskaffa och tillhandahålla skolskjuts? s. 12f i FAQ:n. 
 

Bilaga 2. Samverkansbilaga till tilläggsavtal 
1. I samverkansbilagan refereras det på ett flertal ställen till trafikförsörjnings-
programmet. För närvarande saknas ännu detta program. RKM har nyligen 
skickat ut den nya på remiss.  
Samverkan respektive samråd. Det kan uppfattas som meningslöst när samråd 
beskrivs som något "av passiv karaktär".  
För att beskriva skillnaderna kan samverkan förtydligas med att det berör frå-
gor rörande mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Detta ligger också i större 
grad på en strategisk/politisk nivå.  
Samråd bör nog mer förstås som dialog kring verkställigheten. Det ligger mer 
på tjänstemannanivå.  
Samrådens syfte är inte att driva frågor på strategisk nivå, men däremot kan 
de fungera som ett slags internkontroll, där båda parter stämmer av att man 
följer fattade beslut gällande mål, inriktning, omfattning och kvalitet.  
2. Här framgår att regionen samt alla kommuner i länet behöver organisera sig 
internt för att uppnå bästa möjliga hantering av kollektivtrafikfrågor.  
Det som sedan främst lyfts fram är samhällsplaneringen i kommunerna. Det 
vore önskvärt att RKM redan i samverkansbilagan då kan tydliggöra vilken 
del av RKM som är motparten, t.ex. trafikplanering.  
Generellt skulle samverkan/samråd tjäna på om det tydligare framgår hur 
RKM och kommunerna kan spegla varandra för bästa samverkan. 
4.3 Oklart vad som menas med att tillgodose länets demografi. Möjligtvis ska 
man förstå det som" tillgodose länets behov utifrån dess demografi".  
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Leksands kommun 

Datum 
2022-01-31 
 

Referens 
Dnr 2021/1365 

Sida 
4(5) 

 

 

Illustrationens pilar är svårtydda. Det är svårt att förstå vilka instanser ett 
ärende är tänkt att behandlas på. Av bilden kan man också uppfatta det som 
att frågor som går till remiss aldrig kan initieras på nivån lokalt driftsform, 
vilket torde vara missvisande. 
4.7 Det är inte helt tydligt vad skillnaden mellan strategiforum och kommun-
direktörmöten innebär i praktiken. Eftersom det verkar finnas ett behov av 
strategiforum, vilket förts in i samverkansmodellen, har kommundirektörnät-
verkets funktion reducerats till en förankringsyta för att vara ett slags med-
lande länk mellan tjänstemän och politiken.  
Det är oklart om det fyller någon praktisk funktion, då de frågor som ska be-
handlas i forumet såsom trafikförsörjningsprogrammet, övergripande skol-
skjuts frågor och strategisk samhällsplanering kommer vid något skede att in-
volvera kommundirektörerna. Nätverket kommer snarare att ha funktionen av 
en interkommunal synkronisering. 
POLSAM skulle behöva föras in i illustrationen under 4.3, då det tydligt fram-
går att frågor kan lyftas till BDU därifrån. 
7. Gällande beslutsprocessen exemplifieras endast vilka beslut RKM respek-
tive Regionfullmäktige fattar. För att tydligare förstå på vilken nivå olika be-
slut fattas, vilket kan påverka beredningsprocessen och remisser vore det 
önskvärt att illustrationen samt förklaringen till densamma utvecklas. 
8. Tider och datum för kommundirektörsnätverket saknas i årsprocessen. Om 
de ska kunna fungera som en förankrande länk behöver dessa möten läggas 
rätt i förhållande till strategiforum och BDU. 
 

Bilaga 3. som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Re-
gion Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av 
uppdraget avseende serviceresor 
Bedömningen av bilaga 3 gällande fördelningsnyckel är att den är alltför av-
gränsad. Den berör i huvudsak endast kostnader för overhead och serviceresor. 
Från kommunernas sida har olika nyckeltal efterfrågats under längre tid. Dels 
för att få ett underlag för hur resandet utvecklar sig, dels som ett ekonomiskt 
underlag för att kunna se vilken effekt kommunen får av sin finansiering. 
Enligt 3.6 i tilläggsavtalet åtar sig Regionen att tillhandahålla uppföljning, sta-
tistik och rapporter, i enlighet med överenskommelser som träffas i samver-
kans- och planeringsprocessen. Analyserna ska omfatta bland annat resande-
utveckling, måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och kostna-
der, fördelade på respektive trafikslag 
Det vore önskvärt om bilaga 3 kan utökas till sin omfattning att även inkludera 
nyckeltal för ovan nämnda delar. Genom ett bra underlag från Regionens sida 
kan både förståelse och transparens lättare uppnås. Det skulle bidra positivt 
för samverkansprocesser, ekonomistyrning och till beslutsunderlag. 
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5(5) 

 

 

Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner 
Genom tillägget till skolskjutsreglemente upphör i princip behovet av lokala 
skolskjutsreglementen. Frågan är om det inte är bättre att se över det gemen-
samma länsövergripande skolskjutsreglementet. 
Gällande tiden då det nya tillägget ska börja gälla har kommunen framfört sin 
synpunkt under 4.6 till tilläggsavtalet. 
Enligt förslag i tillägget ska nya avståndsregler tillämpas för F-3 innebär det 
2 km, 4-6 blir det 3 km och för 7-9 blir det 4 km. Den skillnad från hur det 
lokala reglementet i Leksand är att F-3-eleverna blir berättigade skolskjuts i 
högre omfattning, då de idag behöver ha 3 km till skolan. 
Kommunen har redan vid framtagandet av det lokala reglementet utrett möj-
ligheterna att minska på avståndsgränsen för F-3-eleverna till 2 km. Detta 
gjordes genom en stickprovsundersökning på Insjöns skola. Av kartlägg-
ningen visade det sig att det rörde sig om 11 elever som omfattades av ett 
förändrat avstånd, varav 7 var inskrivna på fritidshem och därmed inte är be-
rättigade till skolskjuts de dagar de är på fritidshemmet. 
En överslagsräkning visade att för kommunen som helhet rörde det sig om 
runt 30-40 elever som skulle bli berättigade skolskjuts. Det är i sammanhanget 
en relativt liten grupp och det skulle inte innebära någon alltför kännbar kost-
nadsökning. 
Kommunen ser således inget större hinder i att avstånden skulle justeras. 
I tillägget framgår också att det ska finnas en enhetlig bedömning av farliga 
skolvägar. Bedömningen är att kriterier ska hämtas från Trafikverkets publi-
kation 2010:110. Denna publikation behandlar Modell för bedömning av risk 
och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd.  
Det finns inte några nationella kriterier för farlig skolväg, varken i skollag, 
skolförordning, förarbeten eller andra myndighetspublikationer. Vad som an-
ses som farlig skolväg har snarare vuxit fram via praxis genom förvaltnings-
domstolarna. 
Därmed inte sagt att det vore önskvärt att kunna ha ett gemensamt regelverk 
för samtliga kommuner gällande bedömningen av farlig skolväg. Dock är be-
dömningen att det krävs omfattande arbete att sammanställa detta, vilket också 
gör att det inte är realistiskt att tro att det ska kunna vara på plats till höstter-
minsstart 2022. 
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AVTAL MELLAN LANDSTINGET DALARNA OCH DALARNAS KOMMUNER OM 

ANSVAR,  SAMRÅD  OCH EKONOMISKA  EFFEKTER  AV SKATTEVÄXLINGEN 

AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

 

1. A) Genom det ändrade huvudmannaskapet och skatteväxlingen kommer ansvars- och 

uppgiftsfördelning mellan landstinget och kommunerna att förändras. B) Nedanstående satser 

uttrycker landstingets och kommunernas gemensamma vilja och intentioner inför 

huvudmannaskapsförändring och skatteväxling. Parterna är överens om följande: 

 
2. Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet 

3. Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken i länet innefattande 

a)  Allmän kollektivtrafik på hjul och räls. 

 b)  Sjukresor. 

 c)  Färdtjänst. 

 d)   Skolskjutsar på kommunernas uppdrag. 

 e)   Övriga persontransporter som beställs av kommunerna. 

 f)   Planerar trafik på lång och kort sikt. 

g) Övertar ägande och delägande av kollektivtrafikbolag som idag ägs av 

Region Dalarna. 

   
4. Kollektivtrafikens finansiering 

a. Landstinget står för en grundfinansiering efter att skatteväxling skett. 

b. Kommunerna betalar skolskjutsar genom köp av kort. För 

skolskjutsar är  benämningen skolkort. 

c. Kommunerna betalar efter självkostnad den trafik de själva beställer 

d. Landstinget Dalarna förbinder sig att det skatteväxlade anslaget till 
kollektivtrafiken samt ev. andra ersättningar från avtal med anknytning till 
kollektivtrafik, ska användas för kollektivtrafikens bedrivande och 

utveckling. 

e. En uppföljning av extern resurs av avtalens och skatteväxlingens 

ekonomiska utfall för parterna skall göras under år 2019 av 

kollektivtrafikmyndigheten. 

 
5. Skolkortspriset 

a. Huvudregeln är att priset på skolkort är detsamma som priset på periodkort för 

ungdomar, för närvarande 320 kronor i månaden. 

b. Inför eventuel.la förändringar av skolkortspriset skall landstinget i en utredning 

visa på behov av förändring och göra jämförelser med andra län. 

c. Ändring av skolkortspris skall ske i samråd mellan landstinget och kommunerna. 

 
6. Ansvar för skolskjutsar 

a) Kommunerna ansvarar för och beviljar elever skolskjuts enligt 

gällande  kommunala reglemente 

b)  Landstinget ansvarar för att elever som beviljats skolskjuts erbjuds möjlighet 

att  resa till skolan enligt reglementen. Reglementen och beslut är 

kommunernas ansvar. 
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c) Kommunerna ansvarar för att trafik- och skolplanering genomförs på ett 

sådant  sätt att rationalitet och effektivitet uppnås för både trafik och skola. 

 
7. Trafikplanering 

a. För att garantera kvalitet och möjligheter att påverka trafikplaneringen på både 

kort och lång sikt skall landstinget utveckla planerings- och samverkansprocesser 

som säkerställer kommunernas möjligheter till aktiv deltagande och 

påverkansmöjligheter i processerna. 

b. Kommun får efter medgivande av kollektivtrafik.myndigheten göra s.k. tillköp1 av 

trafik men ska då själv betala kostnaden för den tillkommande trafiken och andra 

ev. kostnader som följer av tillköpet. Tillköp får inte påverka kollektivtrafik. 

systemet negativt. 

c. Hastigt uppdykande händelser, t.ex. flyktingmottagande, väderfenomen, 

ekonomisk kris etc, som påkallar behov av ytterligare trafik ska hanteras av det 

gemensamma systemet för trafik och ekonomi och inte automatiskt leda till 

tillköp. 

 
8. Organisation 

a. Landstinget planerar för och inrättar trafik.verksamheten i sin organisation. 

b. Landstinget ansvarar för att det skall finnas organ för såväl politisk samverkan 

som för förvaltningssamverkan med kommunerna. 

c. Om väsentliga förändringar sker i lagstiftningen för kollektivtrafik kan detta avtal 

omförhandlas. Fråga om omförhandling skall först resas i ovan nämnda organ för 

samverkan som efter inhämtande av parternas synpunkter rekommenderar om 

omförhandling skall ske eller inte ske. 

 
9. Övergångsregler/införandesteg 

a. Parterna är överens om att tillämpa övergångsregler eller införandesteg under två 

år för att parera ekonomiska effekter av skatteväxlingen som bedöms 

ogynnsamma, se tabell på nästa sida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Tillköp kan bl.a. omfatta extra turer på befintlig linje, ny linje, mer trafik i ett geografiskt område men även sådant 

som avgiftsfri trafik eller särskilda satsningar på viss resenärsgrupp. Tillköp kan ses som en "extra kvalitet''. Tillköp 

kan gälla kortare eller längre tid. 
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1. Inledning och Sammanfattning 
Samverkansformer bilaga 2 är en bilaga till 

tilläggsavtalet till huvudavtalet (HA; som tecknades i 

samband med skatteväxlingen av allmän 

kollektivtrafik och färdtjänst) och beskriver 

samverkansformerna, som krävs för att nå de 

uppsatta målen i Trafikförsörjningsprogrammet. 

Programmet är den regionala kollektivtrafik-

myndighetens övergripande och generellt styrande 

dokument som beskriver de politiska målen för 

utveckling av den regionala kollektivtrafiken. För att 

kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för 

regional utveckling och utgöra ett reellt medel för att 

nå målen krävs att såväl Region Dalarna (Regionen) 

och kommunerna samt övriga aktörer strävar i en 

gemensam riktning. 

Samverkansformer bilaga 1 beskriver utöver 

samverkansformer även beslutsprocesser och hur de 

förhåller sig till varandra. Framtagna 

samverkansformer ska möjliggöra dialog och 

samverkan kring såväl strategiska som operativa 

frågor. Samtidigt ska en effektiv och smidig 

förankrings- och beslutsprocess kring frågor på lokal 

och regional nivå säkerställas. Intentionen är att 

skapa förtroende och en god relation mellan 

Regionen, regionen som regional 

kollektivtrafikmyndighet och kommunerna. Detta 

kräver ett stort ansvarstagande från samtliga parter. 

Samverkan innefattar ett aktivt agerande från 

samtliga inblandade parter och är att likställa med 

samarbete, dvs arbeta tillsammans för ett 

gemensamt syfte. Det ska därför skiljas ifrån samråd 

som är av passiv karaktär och avser överläggning 

mellan två eller flera parter. Vissa beslut kräver 

samverkan och vissa beslut kräver endast samråd. 

Samverkan används då båda parter, helt eller delvis, 

är beslutande i ärendet och samråd används då 

beslutanderätten helt och hållet är den ena partens 

ansvar. Samrådet sker dialogform. 

Vikten av samverkan mellan trafikföretagen, RKM 

och kommunerna m.fl. finns beskrivet i en av 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks 

vägledningar, Vägledning – Upphandling av 

kollektivtrafik 2020: ”Utöver den naturliga samverkan 

som RKM och trafikföretaget bedriver inom kontraktet 

krävs en vidare samverkan genom fler parter för att 

kunna integrera och utveckla funktionella 

kollektivtrafiksystem samt tillgodose och lösa nya 

behov, dvs. trepartssamverkan. Även sannolikheten 

för att omhänderta resenärsbehov och få mer 

ekonomiska bärkraftiga lösningar ökar med 

samverkan. 

Med samverkan menas i detta avseende att flera 

formellt självständiga organisationer arbetar 

tillsammans för att etablera, realisera och styra mot 

gemensamma mål inom det aktuella trafikområdet. 

Samverkan bör ses som en styrningsform för att 

skapa förutsättningar för en hållbar och 

sammanhållen kollektivtrafik. Den bidrar till att 

utveckla gemensamma överenskommelser om 

prioriteringar för kollektivtrafik och för att RKM ska 

kunna säkra genomförandet av långsiktiga planer, 

t.ex. i en situation där kommuner bestämmer kring 

markanvändning.”. 

Samverkansbilagan och samverkansformerna bör 

regelbundet utvärderas. De olika samverkans-

forumen som beskrivs nedan kan därför förändras 

över tid, beroende på parternas vilja.   
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2. Samverkan kollektivtrafikutveckling 
Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet 

(RKM) i Dalarna, vilket innebär ansvar och beslutsrätt 

rörande den regionala kollektivtrafiken och dess 

utveckling i länet. För att kollektivtrafiken ska ha 

möjlighet att utvecklas och vara ett effektivt och 

hållbart transportsystem är det mycket viktigt att alla 

intressenter arbetar i samverkan enligt gällande 

trafikförsörjningsprogram. 

Samverkan mellan regionen och kommunerna är en 

av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för att 

skapa samsyn kring kollektivtrafikens 

utvecklingsbehov. Kollektivtrafikens behov måste bli 

en självklar del i kommunernas infrastruktur och 

samhällsplanering. För att åstadkomma maximal 

nytta och effekt av de resurser som satsas på 

kollektivtrafiken, i ett samlat regionalt perspektiv, är 

det viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i 

planering och utveckling av kollektivtrafiken. 

De samverkansformer som föreslås i dokumentet 

utgår från att allmän kollektivtrafik fortsatt är en 

gemensam angelägenhet för parterna och att 

trafikutbudet ska planeras utifrån både behoven för 

länets medborgare och behoven för kollektivtrafikens 

resenärer. Vidare möjliggör samverkan ett effektivare 

nyttjande av resurserna i den särskilda 

kollektivtrafiken. Det innebär att regionen samt alla 

kommuner i länet behöver organisera sig internt för 

att uppnå bästa möjliga hantering av 

kollektivtrafikfrågor. För att underlätta samordning 

mellan samhällsplanering och kollektivtrafikens 

utveckling bör kommunerna informera om eventuella 

förändringar gällande översiktsplaner och andra 

planer som bedöms ha nära koppling till 

kollektivtrafikens utveckling. Exempelvis vid större 

exploateringar, förändringar eller inriktningar såsom 

nya bostadsområden, uppstart eller nedläggning av 

skolor, lägesförändringar av stora arbetsplatser. Lika 

viktigt är att regionen genom samverkan delger sina 

planer på förändringar i kollektivtrafiken. 

Regional kollektivtrafikmyndighet – RKM: s ansvar 

och befogenheter regleras av kollektivtrafiklagen, 

exempelvis fastställande av 

trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt 

och eventuella upphandlingar. RKM: högsta 

beslutande organ är regionfullmäktige. Myndighetens 

beslut kan prövas rättsligt. 

Kollektivtrafiknämnd i Region Dalarna – Nämndens 

arbete regleras av kommunallagen. Här ingår 

politiker som utses av regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige har till kollektivtrafiknämnden 

delegerat vissa av RKM:s beslutsbefogenheter. 

Nämnden beslutar bl.a. om allmän trafikplikt och 

fastställande av trafikförsörjningsplan. 

Dalarnas kommuner – Skapar förutsättningar genom 

samhällsplanering och infrastruktur som gynnar 

kollektivtrafikens genomslagskraft på lokal och 

regional nivå. Huvudmän för länets skolskjutsar.

 

3. Politiska mål och viljeriktningar 
Syftet med skatteväxlingen och det avtal som 

tecknades i samband med beslutet, var att skapa ett 

samlat sammanhållet system för allmän och särskild 

kollektivtrafik. Tanken var att behoven av särskild 

kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska 

ersättas av allmän kollektivtrafik och att 

samhällsbetalda resor därmed skulle stå öppna för 

allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den totala 

kostnaden för kollektivtrafiken i länet. 

Kollektivtrafikens främsta uppgift är därför att genom 

effektivt resursutnyttjande, knyta samman olika 

befolkningscentra såväl inom Dalarna som över 

länsgräns. Syftet är att skapa förutsättningar för 

effektiv arbetspendling, god tillgänglighet till 

utbildning och god tillgänglighet till vård- och andra 

serviceinrättningar. Detta görs genom att främst 

expandera trafiken i starka stråk. Dessa stråk 

kännetecknas av ett bra trafikutbud, stort resande 

och god trafikekonomi. Här finns också de bästa 

förutsättningarna för ytterligare ökat utbud, hög 

konkurrenskraft och resandeökning. En sådan 

utveckling bidrar till ytterligare regional integration 

och därmed bättre fungerande arbetsmarknad, ökad 

sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 

En särställning inom den starka trafiken har den 

snabba långväga trafiken särskilt på järnväg, men till 

viss del också med buss. Mot bakgrund av att 

Dalarna består till stora delar av glest befolkade 

områden med begränsat resandeunderlag har 

kollektivtrafiken en viktig uppgift att tillgodose 

behovet av regional tillgänglighet även för de boende 

i glesbygd. 

I dessa områden krävs en lokal yttäckande 

matartrafik, som ansluter till starka stråk. Uppgiften 

innebär således att upprätthålla en bra 

kollektivtrafikförsörjning på alla nivåer, från det mest 

lokala till det regionala och interregionala, som 

handlar om att knyta samman olika regiondelar till en 
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gemensam marknad för boende, arbete, utbildning, 

service och fritidsupplevelser.  

Styrande dokument för den regionala kollektivtrafiken 

i länet är Trafikförsörjningsprogrammet. Målbilden för 

kollektivtrafiken som beskrivs i Trafikförsörjnings-

programmet bygger på Dalastrategin som stödjer sig 

på fyra viktiga delar: tillgänglighet och infrastruktur, 

kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, 

innovativa miljöer och entreprenörskap samt sist men 

inte minst livskvalitet och attraktionskraft. 

Därtill påverkas även verksamheten av 

Regionplanens uppsatta mål och uppdrag samt 

kollektivtrafiknämndens tilldelade budget. 

 

4. Samverkansprocessen 

4.1 Samverkan och samråd 
Samverkan är att samarbeta. Samarbete kräver tillit 

och hänsynstagande. Det kräver också pragmatism 

och kompromissvilja. Samverkan ska leda fram till 

bättre genomarbetade och underbyggda beslut som 

uppfyller de mål som parterna gemensamt satt upp 

utifrån den politiska visionen om ett 

sammanhängande kollektivtrafiksystem. 

Kollektivtrafikens utveckling påverkas även av beslut 

inom andra områden, såsom exempelvis statliga eller 

kommunala infrastruktursatsningar och kommunala 

bostadssatsningar. Genom samverkan ska parterna 

informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och 

skolscheman kan anpassas utan att merkostnader för 

den andre parten uppkommer. 

Samverkan är en del av den stora processen som 

handlar om att ta utveckla, anpassa och effektivisera 

kollektivtrafiken genom att löpande utreda och följa 

upp samhällsutvecklingen och ta fram underlag och 

förslag till förändringar. Samverkan handlar till stora 

delar om att förankra förslag till förändringar eller 

tillägg i trafiken på alla nivåer inom respektive part. 

Samverkansmodellen visar övergripande hur arbetet 

mellan parterna kommer att ske i strategiska frågor. 

Nedanstående bilder illustrerar även var frågorna 

bereds och var besluten tas. 

Samverkan kan ske både på både politisk nivå och 

tjänstepersonsnivå eller enbart tjänstepersonsnivå 

beroende på frågans art och karaktär. Politiska beslut 

kräver beredning på tjänstepersonsnivå och därefter 

politisk samverkan och förankring. Om samverkan 

sker på tjänstepersonsnivå bör även beslutsfattandet 

ske av tjänsteperson, det högsta samverkansorganet 

BDU ska dock informeras om förändringen.

4.2 Samverkansforum 
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4.3 Samverkansmodell – regional kollektivtrafik 

Samverkansmodellen innebär att regionen och 

kommunerna ska samarbeta och föra dialog 

sinsemellan för att säkerställa att kollektivtrafiken i 

länet blir både kostnadseffektiv och tillgodoser länets 

demografi. De olika samverkansinstanserna ska 

säkerställa att parterna får tillräcklig insyn i, och 

förståelse för, respektive organisations strategiska 

planering. 

Lokala frågor lyfts upp på Lokala driftforum. Frågorna 

hanteras direkt av tjänstepersoner, men frågan kan 

föras vidare till strategiforum om frågan berör flera 

eller samtliga kommuner eller om frågan är av 

principiell vikt för länets kollektivtrafik i stort. 

Strategiforum fattar beslut i frågan eller bereder 

frågan inför den politiska samverkan i BDU. Detta 

beror helt och hållet på frågans art och karaktär. Om 

BDU eller Strategiforum är slutlig samverkansinstans 

ska ärendet gå ut på remiss. 

Kommundirektörnätverkets roll i samverkans-

processen är att vara en förankringsyta mellan 

tjänstepersoner och politiken inför den slutliga 

samverkan i BDU.  

Frågor som lyfts i POLSAM (se 4.7) kan tas vidare 

antingen direkt i kollektivtrafiknämnden eller i BDU för 

att sedan bli ett uppdrag som i sin tur ska in i 

samverkansprocessen. 

Skolskjutsreglementet beslutas av respektive 

kommunfullmäktige. RKM beslutar om antagande av 

skolskjutsreglementet såsom en del av uppdraget 

från kommunerna. Beslut gällande myndighets-

utövning fattas av RKM enligt gällande lagstiftning. 

 

4.4 Beredningen för Dalarnas Utveckling – BDU 

Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) är ett 

politiskt samverkansorgan för regionen och 

kommunerna. Det är det högsta samverkansorganet 

där frågor av principiell art och karaktär samverkas. 

BDU behandlar frågor som är av strategisk karaktär. 

BDU är ett forum för hållbar samhällsutveckling och 

regionala utvecklingsfrågor, däribland kollektivtrafik. 

Minnesanteckningar skickas alltid ut till respektive 

kommuns myndighetsbrevlåda. 

BDU består av kommunstyrelsens ordförande i 

respektive kommun samt presidiet i både 

regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.  

BDU ska slutligt samverka och politiskt förankra 

Trafikförsörjningsprogrammet, större 

trafikförändringar, prisstrategi, skolkortskostnader, 

övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 

utvecklingsfrågor, strategisk samhällsplanering med 

mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente ska 

beredas genom samverkan.

4.5 Strategiforum 

Strategiska möten på tjänstepersonsnivå ska genom 

samverkan bereda underlagen inför den politiska 

samverkan och förankringen i BDU. Ärenden som 

ska beredas är av länsstrategisk karaktär, bl.a. 

Trafikförsörjningsprogrammet, större 

trafikförändringar, prisstrategier, skolkortskostnader, 

övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 

utvecklingsfrågor, strategiska samhällsplanering med 

mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente 

bereds genom samverkan i strategiforum innan den 

politiska samverkan i BDU. 

I strategiska möten deltar utsedda tjänstepersoner, 

lämpliga för olika sakfrågor, från kommunkollektivet 

och regionen. Kommunerna kan utse gemensamma 

representanter.  
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Möten hålls med lämpligt intervall. Det grund-

läggande behovet av möten är en gång per kvartal. 

Vid behov kan projektgrupper tillsättas.  

Region Dalarnas tjänstepersoner ansvarar 

tillsammans med utsedda kommunrepresentanter för 

att ta fram en agenda för årets möten. Vid behov kan 

andra intressenter, t ex Trafikverket, trafikföretag eller 

representanter från angränsande 

län/kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. Region 

Dalarna är sammankallande, men kommunerna kan 

initiera möten vid behov om ärendet inte kan 

hanteras på ordinarie möte. 

Region Dalarna ansvarar för att frågor tas upp till 

samverkan och samråd under beredningen inför 

beslut, såsom vid framtagande av mål och visioner. 

Parterna är tillsammans ansvariga för att samverkan 

eller samråd sker på rätt nivå i samverkans-

processen.  

 

 

4.6 Lokala driftforum 

Lokala driftmöten genomförs antingen på kommun- 

eller trafikområdesnivå. De ingår i det löpande 

samarbetet kring driftsfrågor, trafikplanering och 

skoltrafik. Här tas även upp trafikutveckling och 

analyser av den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken i området. Driftmöte och driftmöte-

skoltrafik kan genomföras samtidigt eller var för sig. 

Parterna ansvarar för att aktuella frågor tas upp på 

agendan. Denna fastställs och skickas ut från 

regionen en vecka innan mötet. Kommun och 

regionen ansvarar för vilka tjänstepersoner som 

deltar beroende på mötets innehåll. Löpande arbete 

med operativa frågor, enklare tidtabells- och 

hållplatsfrågor, marknadsföring med mera sköts 

främst på tjänstemannanivå genom vardagliga 

kontakter och avstämningar mellan regionens och 

kommunernas tjänstepersoner. Frågor av principiell 

och strategisk karaktär hänskjuts från de lokala 

driftforumen till strategiforum. 

Driftforum – Trafik  

Forumet hanterar bland annat frågor gällande 

hållplatser, väderskydd och vändplatser. Övriga 

väghållarfrågor tas också upp i denna 

samverkansform. Möten hålls fyra gånger per år. Fler 

möten kan vid behov initieras av berörda parter.  

Driftforum – Skoltrafik 

Här sker dialog och samverkan angående 

administration, rutiner och processer. Avstämning 

görs enligt planeringsprocessen. Formerna för 

beställning av skolkort och skoltidsresor tas upp 

liksom andra direkta och praktiska frågor rörande 

skoltrafik, skolhållplatser och väderskydd. 

4.7 Dialogforum 

Kommundirektörsmöten  

Kommundirektörsnätverkets syfte är att möjliggöra 

dialog och förankring av större strategiska frågor inför 

politisk behandling. Frågor som lyfts i Strategiforum 

och som kräver politisk samverkan ska passera 

kommundirektörsnätverket innan de diskuteras i 

BDU. Minnesanteckningar skickas alltid till respektive 

part. 

POLSAM – lokalt dialogforum  

POLSAM är ett politiskt samverkansråd för varje 

kommun. Företrädare för såväl kommunledning samt 

regionledning tar upp gemensamma ärenden som 

kan innefatta kollektivtrafik. Frågor som lyfts eller 

diskuterats i POLSAM kan lyftas till BDU om dessa 

påverkar flera kommuner eller om frågan är av vikt 

för utvecklingen kollektivtrafiken i länet.

 

4.8 Övriga intressenter 

Övriga intressenter är exempelvis Trafikverket, 

trafikföretagen inom buss-, tåg- och taxiverk-

samheterna samt angränsande läns kollektivtrafik-

myndigheter och aktörer från privata och mer 

kommersiella områden. Privata aktörer kan vara 

representanter för näringsliv och handel, fastighets- 

och infrastrukturägare, vägföreningar, befintliga och 

potentiella resenärer, resenärsorganisationer samt 

andra intresseorganisationer. Regionen har en väl 

upparbetad brukarsamverkansprocess med både 

med organisationer som företräder dels 

funktionshindrade, dels pensionärer genom 

Regionens pensionärsråd (RPR) och 

Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID). Denna 

samverkansprocess ska ingå i beredningen av ett 

ärende. 

Övriga intressenter bjuds in till dialog och information 

vid större strategiska frågor såsom Trafikförsörjnings-
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program samt vid utveckling och större förändringar 

av den regionala kollektivtrafiken. 

4.9 Ärendeprocess 

Samverkansprocessen är en del av beredningen av 

ett ärende. Beredningen inleds vanligtvis med ett 

initiativ, som innebär att en utredning initieras och 

information samlas in. Nästa steg är att bearbeta 

informationen och ta fram ett förslag. I denna process 

inleds samverkan. Regionens handläggare ansvarar 

för att det finns faktaunderlag och annan information 

när samverkan inleds.
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5. Särskilda processer inom samverkansprocessen 

5.1 Framtagande av Trafikförsörjningsprogram 

Region Dalarna, som RKM, har ansvaret för att upprätta och besluta om regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Trafikförsörjnings-programmet är en politisk viljeinriktning för den trafik som ska finnas i länet. Det är lämpligt, enligt 

förarbetena1 till lagen (2010:1064) om kollektivtrafik, att en bredare översyn av programmet sker minst en gång per 

mandatperiod.  

Programmet ska upprättas i samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län, övriga berörda 

myndigheter, intresseorganisationer, kollektivtrafikföretag, kommuner samt företrädare för näringsliv och resenärer. 

Programmet ska kunna läsas av alla regionala aktörer som påverkar olika delar av kollektivtrafiken. 

Det är viktigt att programmet samordnas med andra planeringsprocesser och beaktar omvärldsfaktorer. 

Trafikförsörjningsprogrammet ska ses som en möjlighet till målstyrning av länets strategiska utveckling. Det ska 

innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik i länet samt inriktningen och målen för 

kollektivtrafikförsörjningen. I arbetet ska hänsyn tas till övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor. Sådana frågor 

kan vara regionala strategier med betydande påverkan på kollektivtrafikens utformning samt pris-, miljö-, 

tillgänglighets- och tågstrategi. 

5.2 Budgetprocess 
För att säkerställa en fungerande verksamhet är det 

viktigt att regionen och kommunerna årligen 

diskuterar och samråder innan budgetarbetet i 

respektive organisation påbörjas.  

Kommunernas budgetprocess  

Flera kommuner fattar beslut om nästa års budget i 

juni. Definitivt beslut om budget görs i de flesta 

kommunerna i november.  

Inför ovanstående tillfällen behöver kommunerna ha 

underlag från Regionen i form av utfall för föregående 

och delar av innevarande år. Kommunen å sin sida 

ska ge Regionen prognos i form av vilka behov som 

finns inför kommande år till exempel antal 

skolkortsberättigade elever samt antalet 

omsorgstagare. 

Regionens budgetprocess  

Regionfullmäktige beslutar om Regionplan inklusive 

Finansplan i juni året före budgetåret. Budget för 

kollektivtrafiken fastställs slutligt i november. 

Beslutsprocessen för regionens budget ska beredas i 

regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen 

innan fullmäktige. 

Gemensam budgetprocess  

Utifrån de gemensamma underlagen bereds i 

budgeten i Strategiforum och samverkas slutligt i 

BDU. Samverkan ska vara genomförd innan 

budgetbehandlingen i november.  

Region Dalarna ska lämna månadsvis 

ekonomirapporter till respektive kommun som 

underlag för uppföljning och prognos.

5.3 Upphandling av trafik 
Regionen anskaffar genom upphandling av 

trafikleverantörer den kollektivtrafik som bedrivs i 

länet. Den senaste upphandlingen omfattade 

upphandling av samtliga sex stycken trafikavtals-

områden och då både allmän och särskild 

kollektivtrafik i samma avtal för respektive 

trafikavtalsområde. De olika trafikavtalen har olika 

villkor, vilket bl.a. gör att kostnaderna skiljer sig 

mellan olika trafikområden.   

                                                      
1 Prop 2009/10:200 s. 47 

Upphandling av kollektivtrafik ska utgå ifrån de mål 

och visioner som finns i Trafikförsörjnings-

programmet. Alla allmänna trafikplikter ska gå att 

härleda ur programmet.  

Vidare ska RKM, vid utformningen av 

förfrågningsunderlag inför upphandling, verka för en 

tillfredsställande taxiförsörjning i länet.  

Anskaffningen av trafik utgör ramen för regionens 

möjlighet att tillgodose önskemål om tillköp av trafik, 

eftersom Regionen är en upphandlande myndighet.
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Allmän kollektivtrafik 

Enligt de vägledningar som branschen2 tagit fram för 

upphandlingar bör RKM inleda sitt 

upphandlingsarbete avseende allmän kollektivtrafik 

senast tre år innan trafikstart.  

Arbetet inleds med att RKM beaktar den allmänna 

trafikplikten för att t.ex. säkra att det inte finns ett 

intresse att bedriva trafik på kommersiella grunder på 

vissa linjer. Beslut om allmän trafikplikt innebär ett 

verkställande av trafikförsörjningsprogrammet. 

Ungefär samtidigt (se processbeskrivning ovan) ska 

myndigheten även avisera (annonsera) sin avsikt att 

ingå avtal i Europeiska unionens officiella tidning.  

Efter annonseringen, men innan dess att 

förfrågningsunderlaget skickas ut ska upphandlande 

myndighet genomfört ett samråd inför upphandling 

(SIU). Samrådet ger svar på om det finns intresse att 

utföra trafiken kommersiellt eller inte. Efter samrådet 

bör beslut om allmän trafikplikt tas på grundval av det 

som kommit fram på samrådet. Därefter skickas 

förfrågningsunderlaget ut. 

Det tar cirka ett år innan tilldelningsbeslut kan tas, 

vilket är ett år innan trafikstarten.  

Samverkan och samråd mellan kommunerna och 

regionen inför en upphandling behöver grunda sig ett 

gediget samarbete i processen att ta fram ett 

trafikförsörjningsprogram. Parterna måste också 

aktivt delta i arbetet med beslut om allmän trafikplikt. 

Dessa beslut måste vara väl förankrade hos samtliga 

parter. Det är därför oerhört viktigt samverkan sker 

på ett mycket stringent och tydligt sätt, där 

inblandade personer har rätt kompetens. 

Särskild kollektivtrafik 

Upphandling av särskild kollektivtrafik, eller 

anropsstyrd trafik, innefattar inte beslut om allmän 

trafikplikt. Upphandlingens tidsramar är dock 

desamma som för upphandling av allmän 

kollektivtrafik. 

Upphandlingen kräver dock en analys/förstudie av 

det framtida behovet av anropsstyrd trafik i 

kommunerna och regionen. Analysen ska tas fram i 

samverkan med berörda parter. Analysen ska bl.a. 

innehålla det prognosticerade behovet av antalet 

fasta fordon och antalet avropsfordon samt 

basproduktionsbehovet. Avropsfordon är en avtalad 

resurs utöver de fasta fordonen.  

  

                                                      
2 Svensk kollektivtrafik, Vägledning – Upphandling av 
kollektivtrafik 2020 samt Allmän trafikplikt – En 
vägledning 
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6. Förändringar i utbudet 

Kollektivtrafikens förändringar ska samverkas mellan 

kommuner och Regionen. Samverkan kan ske på 

olika nivåer beroende på omfattningen av 

förändringarna. Stora förändringar, såsom 

exempelvis hela trafikpaket, eller principiella 

förändringar, såsom förskjutning av 

kollektivtrafiksystemet från buss till spårburen trafik, 

ska alltid samverkas i BDU. Före förändringen ska en 

gemensam beredning ske i Strategiforum och i 

Lokala driftforum för aktuellt trafikområde. Mindre 

förändringar kan däremot samverkas enbart i 

strategiforum. Parterna ska gemensamt tillse att 

förändringar samverkas på rätt nivå.  

Parternas önskemål eller behov av förändringar i 

kollektivtrafiksystemet gällande exempelvis 

trafikutbud ska lyftas inom samverkansprocessen, 

stämmas av mot gällande Trafikförsörjningsprogram 

och beslutas av Regionen. 

Varje tillköp av extra trafik behöver utredas av 

regionen och måste därför beställas i så god tid att 

trafikleverantörerna kan leverera enligt gällande 

trafikavtal. Kommunerna måste skriftligen skicka in 

önskemålen i god tid inför utredning, bedömning och 

beslut. Vid ett beslut som resulterar i ett avtal om 

tillköp, måste tillräcklig tid för planering finnas innan 

trafikbeställning sker. Sådan planering kan innefatta 

ändrade/nya fordonsomlopp, nya hållplatser, 

fordonsbeställningar mm beroende på vilken typ av 

tillköp som parterna avtalat. Vid tillköp av allmän 

kollektivtrafik sker trafikstart endast vid planerade 

tidtabellsskiften, för närvarande i juni, augusti och 

december.

6.1 Tillköp – tågtrafik  
Kommunernas ansökningar om tillköp av tågtrafik ska 

inges senast första juni året innan tåglägesbeslutet 

från Trafikverket. RKM beslutar om tillköp och 

därefter följer planering, anmälan om trafikförändring 

samt tåglägesbeställning till Trafikverket. Slutgiltigt 

besked lämnas i september med trafikstart i 

december, året efter inlämnad och beslutad ansökan.
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7. Beslutsprocess 
I strategiska frågor till exempel vid beslut om 

antagande av Trafikförsörjningsprogram och vid 

avtalsskrivning krävs att remiss skickas till 

kommunerna minst tre månader innan beslut ska 

fattas av Regionen. Svarstiden bör förlängas vid 

utskick i samband med semesterperiod. Remiss 

skickas till kommunernas myndighetsbrevlådor. 

Underlaget ska vara samverkat i strategiforum och i 

BDU innan det går ut på remiss, vilket innebär att 

underlaget ska vara färdigt för utskick efter att BDU 

ställt sig bakom förslaget.  

Kommunerna beslutar om exempelvis remissvar, 

tecknande och uppsägning av avtal och andra 

principiella beslut. Regionen ansvarar att samla in 

och gå igenom remissvaren. 

Regionen är RKM i Dalarna. Regionfullmäktige får 

därför två roller; högsta beslutande organ i 

myndigheten och högsta beslutande organ i Region 

Dalarna. Vissa beslut är myndighetens, såsom 

Trafikförsörjningsprogram, och vissa är Region 

Dalarnas, såsom exempelvis skatteväxlingsärenden, 

Regionplan och budget. När regionen övertar ansvar 

för en viss funktion, såsom övertagande av färdtjänst, 

så är det, enligt gällande författningar, myndigheten 

som övertar ansvaret och inte Region Dalarna.  

Kollektivtrafiknämnden beslutar i de ärenden som 

regionfullmäktige delegerat till nämnden och är 

regionens utförare av RKM:s ansvar och uppgifter. 

Nämnden har även delegerat ansvar till 

tjänstepersoner, exempelvis för tillståndsgivning av 

färdtjänst. 

Processbeskrivning 

8. Årsprocess – regional kollektivtrafik 
Ett förslag till årsprocess tas fram av Region Dalarna 

och stäms av på strategiforum och BDU.  

Årsprocessen innehåller tider och datum för BDU, 

strategiforum, budget, budgetuppföljning och forum 

för beslut. Övriga tidpunkter återfinns i planerings-

process för skolskjuts respektive trafikbeställning.

8.1 Trafikförsörjningsplan/Trafikredovisning och Årsrapport 

Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för 

utförandet av kollektivtrafiken i länet. 

Trafikredovisning presenteras i en bilaga till 

kolektivtrafikförvaltningens årliga verksamhetsplan.  

Trafikredovisning och årsrapport kallades tidigare 

Trafikförsörjningsplan.  

I Trafikredovisningen redovisas kommande års;  

 beslut om allmän trafikplikt,  

 mål och budget (1-årsperspektiv),  

 eventuella tillköp/tilläggsbeställningar, 

 utvecklingsområden enligt gällande 

Trafikförsörjningsprogram t.ex. timmestrafik 

Dalabanan, och 

 aktiviteter för att nå målen i 

trafikförsörjningsprogrammet.  

Innevarande verksamhetsårs utförda trafik 

redovisas årligen i en årsrapport. 

Trafikredovisning och årsrapport presenteras för 

Kollektivtrafiknämnd och strategiforum samt  

presenteras i samråd för kommundirektörsmöte och 

BDU. 

Då trafikredovisningen och årsrapport endast är en 

sammanställning krävs inget särskilt beslut innan den 

presenteras och skickas ut. 

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
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9. Utvärdering 
Denna samverkansbilaga ska utvärderas vart tredje år och revideras då det pga. ändrade förutsättningar och övrig 

samhällsutveckling finns behov av revidering. 

10. Kommunicering vid samverkan 
All information, såsom minnesanteckningar och kallelser, som gäller samverkan ska kommuniceras skriftligen via 

parternas respektive myndighetsbrevlåda samt kollektivtrafik@regiondalarna.se.  

29



Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av  Region 

Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget 

avseende serviceresor 

För att Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning ska kunna utföra uppdraget gällande serviceresor, 

såsom exempelvis omsorgsresor eller kommunresor, krävs det att regionen har en organisation och 

stödsystem som är adekvata för uppdraget, nedan kallat overheadkostnader. Med anledning av att 

självkostnadsprincipen så ska kostnader för att upprätthålla detta fördelas på de som är beställare av 

trafiken. Därtill har regionen upphandlade trafikföretag med åtföljande trafikkostnader för utförande 

av trafiken.  

Regionen avser att redovisa fördelning av kostnader med stöd av fördelningsnycklar enligt följande;   

Overheadkostnader 

Overheadkostnader är personal, systemstöd, övriga stödfunktioner och annat som tillkommer för att 

upprätthålla adekvat nivå för trafikuppdraget åt kommunerna och regionen. Kostnaderna fördelas 

procentuellt efter nyttjandegrad.  

Personal som arbetar med annat belastar inte kostnadsstället, däremot fördelas och belastas 

kostnadsstället med  delar av administrativ och stödjande personals lönekostnad utifrån hur stor del 

av respektive arbetstagares uppgifter som ankommer på servicetrafiken. Den personal som arbetar 

enbart med sjukresor belastar enbart kostnadsstället för sjukresor. 

Den totala kostnaden för systemstöd, såsom planeringssystem, lönesystem, uppföljningssystem mm., 

fördelas utifrån hur stor procentuell del av systemstödet som ankommer på servicetrafiken i 

förhållande till andra uppgifter som kollektivtrafikförvaltningen har. Exempelvis fördelas kostnader för 

lönesystem utifrån hur stor del av lönekostnaden som löper på anställda som arbetar med 

serviceresor. Planeringssystemet SAM 3001 används idag enbart till serviceresor och kostnaderna för 

drift och support för detta system belastar kostnadsmässigt fullt ut på kostnaderna för serviceresor 

fördelat på antalet resor inom respektive reseslag (kommunresor, sjukresor osv). 

Kostnader som härrör till linjetrafik, såsom exempelvis hållplatser, biljettmaskiner och personal som 

arbetar med linjetrafik, ska inte belasta kostnaderna för serviceresor.       

Trafikkostnader 

Utöver overheadkostnader så har regionen kostnader för utförande av servicetrafiken. 

Trafikkostnaderna utgår ifrån det upphandlade trafikavtalets ersättningsnivåer med tillkommande 

indexering. 

Trafikkostnaderna består dels av produktionskostnader, såsom kilometer-, tim- och kapitalersättning, 

dels av fasta kostnader baserade på övergripande funktion. De fasta kostnaderna skiljer sig beroende 

på trafikavtalsområde (det finns sex stycken trafikavtalsområden).   

Utöver direkta kostnader för utförd trafik uppkommer även kostnader för tomkörningar och 

bomkörningar. Kostnaderna för dessa ska fördelas.  
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Fördelning av kostnader 

För att få en rättvis fördelning av kostnaderna utgår fördelningen från följande modell: 

a. Produktionskostnaderna för en enskild resa ska ersättas av regionen eller den kommun som 

ansvarar för beställningen.  

b. Bomresor och tomkörningar fördelas av tekniska skäl ut på samtliga serviceresor på länsnivå 

med en lika del per utförd resa.  

c. Övergripande fasta trafikkostnader varierar beroende på trafikavtalsområde och kostnaderna 

fördelas därför ut med en lika del per utförd resa inom respektive trafikavtalsområde. 

Exempel: totalt antal utförda resor är 1000. Trafikavtalsområdet har haft 250 av dessa resor. 

De fasta trafikkostnaderna fördelas i detta exempel på dessa 250 resorna.  

d. De totala overheadkostnaderna fördelas genom att varje utförd resa på länsnivå belastas 

kostnadsmässigt med en lika del per utförd resa.           
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Parter 
a) Region Dalarna, org.nr 232100–0180, nedan kallad regionen  

b) Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, 

Leksands kommun, Ludvika kommun Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Orsa kommun, 

Rättviks kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Vansbro kommun, och Älvdalens 

kommun, nedan kallade kommunerna 

Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunerna, har följande tilläggsavtal träffats, 
innebärande tillägg, förtydligande och förändring av tidigare tecknat avtal mellan Region Dalarna 
(tidigare Landstinget Dalarna) och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter 
av skatteväxlingen av kollektivtrafiken1, nedan Huvudavtalet, förkortat HA   bilaga 12 ; 

 

1. Parternas vilja och intentioner inför ändrat huvudmannaskap och 
skatteväxling  

 
Syftet med skatteväxlingen och det avtal som tecknades i samband med beslutet, var att skapa  
ett samlat sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Tanken var att behoven av särskild 
kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska ersättas av allmän kollektivtrafik och att samhällsbetalda 
resor därmed skulle stå öppna för allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den totala kostnaden för 
kollektivtrafiken i länet3. För att uppnå denna vision, krävs förändringar i planeringsprocessen och andra 
processer4, med hänsyn tagen till de lagar och regler som för var tid gäller.  
 
Parterna är ense om att syftet med tilläggsavtalet och samverkansbilagan är att skapa förutsättningar för 
ökad samverkan mellan parterna och en förståelse för hur den offentligt finansierade kollektivtrafiken 
fungerar och kan effektiviseras och samutnyttjas. Syftet med samverkansbilagan är därför att skapa 
transparens och förutsebarhet samt att förtydliga påverkansmöjligheter.  
 
Parternas ska genomföra en skatteväxling, innebärande en överföring av ansvaret från och med 2023-01-
01 för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.  
 
Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal5 mellan parterna gällande 
kollektivtrafiken, med undantag av HA, upphört att gälla.6  
 

2. Regional kollektivtrafikmyndighet  
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik reglerar ansvaret för regional kollektivtrafik och organiseringen av 
regional kollektivtrafikmyndighet (RKM).  
Region Dalarna är RKM7 och ansvarar för att besluta om allmän trafikplikt samt att upprätta och besluta 
om trafikförsörjningsprogrammet och fastställa mål. Genom trafikförsörjningsprogrammet presenteras 
visionen för länets kollektivtrafik. Denna vision konkretiseras i den årliga trafikförsörjningsplanen, som är 
en redovisning av nästkommande års trafik och vilken kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt8 .  

                                                           
1 Skatteväxlingen omfattade allmän kollektivtrafik och färdtjänst, se beslut Lf 2016-06-12—13 §60.  
2 HA innehåller fem sidor, varav sid 1-2 ren avtalstext. Sid 3 tabell fördelning övergångsersättning 2017-2019 och 
sid 4-5 namnteckningar, se protokoll LF 2017-06-12—13 §60.  
3 HA 1b)  
4 HA 6c) och Utredningen i samband med skatteväxlingsbeslutet, 2017-05- s. 3.22 
5 Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik och Uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik 
(RD2015/40), Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län (2016/147), Reviderat avtal om 
överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst (RD2013/36), Tidigare gjorda trafikbeställningar 
2006 
6 HA p. 1a) 
7 HA 2 
8 HA 3a) 33
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3. Uppdrag 
3.1 Kommunernas uppdrag till Regionen framgår nedan. Finansieringen av kollektivtrafiken inklusive 
uppdragen från kommunerna, framgår av punkt 5.  
 
3.2 Kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla särskild kollektivtrafik för vilken 
kommunen ansvarar9, samt att administrera persontransporter och samordningstjänster för resor i 
allmän och särskild kollektivtrafik. Kommunerna har tidigare överlåtit ansvaret att tillhandahålla 
färdtjänst10 till Regionen.  
 

3.3 Kommunernas uppdrag till Regionen gällande skolskjuts innebär att planera, administrera och 
tillhandahålla skolskjuts för elever som beviljats skolskjuts i enlighet med skollagen (2010:800) för elever i 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, inklusive skoltidsresor11, där uppdraget dels finansieras 
genom köp av  skolkort för resor mellan hem, alternativt uppsamlingsplats och skola  och dels genom 
utställd faktura för övriga resor såsom skoltidsresor, elevresor, särskoleresor på grund- och gymnasienivå 
samt tilläggsbeställningar för återkommande eller tillfälliga resor under skoltid (bad, slöjd mm). 12.  

Skolskjutsarna ska så långt som möjligt ses som kollektivtrafiken i övrigt och integreras i denna.  

När en elev beviljats skolskjuts och fått sitt skolkort är det Region Dalarna som bestämmer hur resan skall 
ordnas och organiseras inom det samlade trafiksystemet. Region Dalarna gör också de individuella 
beställningar av trafik som kan vara nödvändiga. 13 

 

Särskilt anordnad skolskjuts för grundskolelever och särskoleelever på grund- och gymnasienivå som inte 
kan resa med allmän kollektivtrafik planeras och upphandlas av Regionen efter det att kommunen 
beviljat skolskjuts.  

Vid avvikelse från gemensamt skolskjutsreglemente ansvarar Regionen för att debitering för tilläggsköp 
sker så att full kostnadstäckning uppnås.  

 
3.4 Övriga persontransporter14 som kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla är, 
elevresor, omsorgsresor15, korttidsresor16, och kommunresor17. Elever med inackorderingsersättning 
eller kontant ersättning omfattas inte av rätten till elevresor. 

 

3.5 Regionen uppdras att i samverkan med kommunerna tillse att det för var tid finns ett gällande och 
uppdaterat  länsgemensamt färdtjänstreglemente, som beslutas av regionfullmäktige.    

 

3.6 Regionens uppdrag omfattar tillhandahållande av uppföljning, statistik och rapporter, i enlighet 
med överenskommelser som träffas i samverkans- och planeringsprocessen. Analyserna ska omfatta 
bland annat resandeutveckling, måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och kostnader, 
fördelade på respektive trafikslag18. 

 
3.7 Med giltighet från och med 2023-01-01 och under förutsättning av att skatteväxling sker, överförs 
ansvaret för följande uppdrag från kommunerna till Regionen;  

                                                           
9 3 HA d)-e) 
10 Av Welins utredning framgår att omsorgsresor inte ingick i skatteväxlingen 
11 I Welins utredning benämns skoltidsresor som verksamhetsresor 
12 HA 6b), se också. Med skolskjuts som finansieras genom köp av skolkort avser parterna resa mellan 
hem/uppsamlingsplats-skola enligt den utredning som låg till grund för beslut om skatteväxling. 
13 Enligt Welins utredning s.10 var detta en ideologisk förutsättning för ersättningssystemet för skolskjutsar. 
14 HA 3e) 
15 Återkommande färdtjänstresor mellan boende och daglig verksamhet, överfördes inte i samband med 
skatteväxlingen 
16 Resor för i huvudsak barn, vid resa mellan korttidsboende och skola eller korttidsboende och bostad 
17  Resor för tjänstepersoner eller liggande transporter för icke färdtjänstlegitimerade i särskilt boende; se också 
HA 3e) samt den utredning som föregick skatteväxlingen där det med skolskjuts endast avser grundskoleelevs resa 
mellan hem o skola 
18 HA 8a) 34
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 planering, administration och tillhandahållande av riksfärdtjänst till personer som beviljats 
tillstånd i enlighet med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, samt  

 

 alla åtgärder vid tillståndsprövning och beslut vid beviljande av färdtjänst19 inklusive RIAK20 

(Resa i annan kommun21) och riksfärdtjänst,  samt inklusive rätt att företräda kommunerna vid 

domstolsprövning vid överklagande av beslut.  

 
 

4.  Samverkan- och planeringsprocesser 
 
4.1   Samverkans- och planeringsprocess beskrivs i Samverkansbilaga.   bilaga 2 
 
4.2   Regionen ansvarar för att leda samverkans- och planeringsprocesser vid upprättande av 

trafikförsörjningsprogram, trafikförsörjningsplan, gemensamt skolskjutsreglemente, 
färdtjänstreglemente och reglemente för riksfärdtjänst.  
Regionen ska ta ett övergripande ansvar för att processerna inklusive årlig uppföljning och 
utvärdering bedrivs i samverkan med kommunerna samt i samråd med övriga intressenter22. 

 
4.3 Kommunerna ansvarar för att samråda med Regionen i sin samhällsplanering och ta hänsyn till den 

gemensamma kollektivtrafiken, till exempel vid planering av nya bostadsområden eller förtätning av 
bostadsområden. 

 
4.4 Parterna ansvarar för att utse representanter samt att aktivt delta i samverkansforum enligt bilaga 1, 

samt i samverkans- och planeringsprocesser, utvärdering och uppföljning.   
 

4.5 Kommunen ansvarar för att pröva elevernas rätt till skolskjuts enligt skollagen och regionalt, 

gemensamt skolskjutsreglemente och tillhandahåller kollektivtrafikförvaltningen underlag på 

skolskjutsberättigade elever23.  

 

4.6 Kommunerna och Regionen förbinder sig att från och med höstterminen 2022 tillämpa ett i 

samverkan framtaget gemensamt tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente som förutom  
restid, och väntetid också reglerar avstånd, skolkort till friskolor samt att markera bedömningen 
av farlig skolväg i det gemensamma tekniska stödet. Avståndsregeln är att se som det kortaste 
avstånd som en viss grupp av elever ska ha för att de ska kunna beviljas skolkort.  

 
4.7 Parterna har överenskommit om ett gemensamt skolkortspris för resor mellan hem, alternativt 

uppsamlingsplats och skola , oavsett om resorna genomförs i allmän linjetrafik som är öppen för 
allmänheten, eller särskild, anropsstyrd kollektivtrafik  Överenskommelsen innebär ett första steg i 
tillskapandet av ett samlat, sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Parterna är 
ense om att en förutsättning för denna solidariska finansieringsmodell med ett gemensamt, avtalat 
skolkortspris, är följsamhet mot ett gemensamt skolskjutsreglemente och en noggrann reglering av 
tillköp och tilläggsbeställningar vid avvikelser från det gemensamma skolskjutsreglementet24.  
 

4.8 Den solidariska finansieringsmodellen för skolkorten enligt HA och den genomförda skatteväxlingen 
med rationaliserings- och besparingskrav om 55 mnkr/år under tre år25 förutsätter en fortsatt 
samordning av kollektivtrafiksystemet, så att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet kan 

                                                           
19 HA 3c) 
20 Regionen finansierar RIAK, ingår i färdtjänst 
21 Färdtjänst vid resa i annan kommun än hemkommunen vid tillfällig vistelse 
22 HA 3f), 7a), 8a)-b) 
23 HA 6a) 
24 HA 6c) 
25 Bengt Welins utredning 2017-05-22, s. 2-3, med hänvisning till beslut om ålagt besparingskrav  om 55 mkr/år 
under tre år, se ”Plan för effektivisieringar av kollektivtrafiken i Dalarnas län 2017-12-14, reviderad 2018-04-04, se 
även Trafikförsörjningsplan 2020 s.4 35
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hållas nere och bättre matar resenärer till stråktrafiken.26 Optimeringen förutsätter att kommunerna 
fattar nödvändiga beslut om skolornas ramtider, innebärande gemensamma lov- och studiedagar 
samt läsårstider och samplanering av  skoldagarnas start- och sluttider.   

 
4.9 Genom samverkan ska parterna informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och skolscheman 

kan anpassas utan merkostnader för den andre parten  i anledning av bristande framförhållning. Vid 
ändringar av tidtabeller och volymförändringar avseende trafik måste hänsyn tas till tecknade 
trafikavtal vid anskaffning av trafik, byte av fordon mm. Förändringar kan innebära krav på beslut 
om trafikplikt och nya hållplatser/uppsamlingsplatser. Anpassning av skolscheman förutsätter 
hänsyn till kommunernas beslutsgång och resursutnyttjande.     

 

5. Finansiering 

5.1 Ekonomiskt ansvar 
5.1.1   Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av RKM beslutade allmänna kollektivtrafiken enligt, 

för var tid, gällande Trafikförsörjningsplan27. Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för den 
särskilda kollektivtrafik som Regionen själv  beställer.    

 
5.1.2  Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för de kostnader som belastar allmän kollektivtrafik 

för system, biljettsystem, depåer, trafikdatabas, planeringsprogram m.m, med följande undantag; 
vid tillköp av allmän kollektivtrafik belastas kommunen av samtliga kostnader vid tillköpet, inklusive 
dessa delar.  

 

5.1.3  Genom överskommelse i samband med skatteväxling (HA) finansierar Regionen också färdtjänst, 
inklusive RIAK. Från och med 2023-01-01 och under förutsättning av att skatteväxling sker, ansvarar 
Regionen för finansieringen av riksfärdtjänst och tillståndshandläggningen av färdtjänst och 
riksfärdtjänst.  

 
5.1.4  Genom tecknande av denna tilläggsöverenskommelse övertar Regionen såväl finansieringsansvaret 

som ansvaret vid tillståndsprövning för mobilitetsstöd28, som utgör ett komplement till färdtjänst. 

 
5.1.5  Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik inom sina 

verksamhetsområden, d.v.s. skolskjuts i enlighet med skollagen (2010:800), omsorgsresor, 
riksfärdtjänst, kommunresor,  korttidsresor, skoltidsresor, elevresor, särskoleskjuts på grundskole- 
och gymnasienivå samt särskilt anordnad skolskjuts som inte är av tillfällig art29 och 
tilläggsbeställningar.   

 
Kommunerna bär också det ekonomiska ansvaret för tillståndsprövning vid färdtjänst, inklusive 
RIAK samt riksfärdtjänst.  

 
Regionen ersätts enligt självkostnadsprincipen – se dock punkt 5.2.   

 

5.1.6   För resor mellan hem alternativt uppsamlingsplats och skola, har parterna i HA avtalat om särskilt 
pris på skolkort30,  oavsett om resorna företas i linjetrafik, i ej öppnade skolskjutslinjer eller i 
individuellt beställda serviceresor31.  
Övriga resor som omfattas av kommunens ekonomiska ansvar enligt skollagen (2010:800) 
omfattas inte av skolkorten, såsom skoltidsresor, elevresor, särskoleresor på grund- och 
gymnasienivå i särskild kollektivtrafik samt tilläggsbeställningar för återkommande eller tillfälliga 

                                                           
26 Trafikförsörjningsplan 2020 s.11 ff  
27 HA 4a) 
28 Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
29 HA 4c)  
30 Se Welins utredning s.10, en förutsättning var dels att skolskjutsarna integreras i kollektivtrafiken och dels att 
regionens trafikorganisation beslutar om hur skolskjuts ska ske och gör individuella beställningar.  
31 HA 4b) samt den utredning som föregick skatteväxlingen, s 11. 36
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resor under skoltid (bad, slöjd mm). 
 

Med skolskjuts avses i HA resor mellan hem och skola  9 månader per år32. 
 

5.1.7   Parterna är genom denna tilläggsöverenskommelse och med förtydligande och ändring av HA, 
överens om att  

 mervärdesskatt tillkommer till den avtalade skolkortskostnaden enligt HA,  

 den avtalade skolkortskostnaden är 350 kr per 2021-08-30 inklusive administrativa kostnader, 

och exklusive mervärdesskatt,   

 jämförelse med priset på ungdomskort inte ska ske33,  

 förändringar av skolkortspriset ska föregås av att BDU behandlar frågan och godkänns av  

respektive kommun. 

 

5.2 Överförande av finansieringsansvar genom skatteväxling 
 
Parterna förbinder sig att träffa överenskommelse om ytterligare skatteväxling fr o m 2023-01-01 
innebärande att Regionen från och med tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas 
finansieringsansvar för  

 riksfärdtjänst samt  

 handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning, beslut vid beviljande av färdtjänst inklusive 
RIAK och riksfärdtjänst34, samt handläggning vid överklagande av beslut 35.  

 

5.3 Självkostnadsprincipen och fördelningsnyckel  

Kostnaderna för Beställningcentral (BC), personal och administration och kostnader för andra 

funktioner som behövs för att bedriva särskild kollektivtrafik såsom exempelvis sjukresor, färdtjänst, 

omsorgsresor, skoltidsresor m.m. finansieras enligt självkostnadsprincipen i enlighet med vad som 

gäller enligt 2 kap 6§ kommunallagen och debiteras respektive huvudman/uppdragsgivare med 

transparent fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras dels på respektive trafikslag och dels 

nyttjande, vilket utgår ifrån faktiskt antal uppdrag och part. Vid avtalets tecknande beskrivs framtagen 

fördelningsnyckel i           

          bilaga 3.  

Parterna är ense om att inom ramen för den gemensamma samverkans- och planeringsprocessen 

gemensamt ta fram beräkningsmodeller och verktyg, för utvisande av självkostnader. Debiteringar sker 

löpande under året med slutavräkning om så behövs. 

 

5.4 Tillköp 
 

5.4.1   Parterna är överens om målsättningen att Regionen ska tillhandahålla allmän och särskild 
kollektivtrafik som motsvarar länets och den enskilda kommunens behov såsom det presenteras i 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Kommunala tillköp av allmän eller särskild36 kollektivtrafik samt  servicefunktioner bör därför ske 
undantagsvis och förutsätter att RKM bedömer att tillköpet dels är förenlig med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafiksystemets utveckling, dels omfattas av beslut 
om allmän trafikplikt  och dels inte riskerar att påverka kollektivtrafiksystemet på ett negativt eller 

                                                           
32 HA 4b) och 3d)  se också s 9 i utredningen i samband med beslut om skatteväxling 
33 HA 5a)  
34 Tillägg till HA 
35 HA 3c) 
36 HA 7b)  37
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svåröverskådligt sätt37.    
 
5.4.2 Tillköp38 regleras genom avtal mellan Regionen och kommunen.  

5.4.3 RKM´s prövning av frågan om tillköpt trafik ska övergå till Regionens ekonomiska ansvar, kan 

endast ske i samband med att tillköpsavtalet upphör, eller när en ny/reviderad 

trafikförsörjningsplan, som även uttryckligen omfattar tillköpet, vunnit laga kraft och börjat 

tillämpas. 

 
Stora förändringar eller stora tillköp, såsom avvikande biljettavgifter eller avgiftsfri trafik som 
omfattar en eller flera enskilda kommuner, ingår inte i ordinarie trafikutbud, såvida inte RKM så 
beslutar. Allmän linjetrafik har samma biljettpriser inom hela regionen. Avvikelser från detta utgör 
alltid tillköp. 

 
5.4.4 Parterna är ense om lokala avvikelser som inte framgår av, eller står i strid med ett gemensamt 

skolskjutsreglemente från och med 2022-01-01 alltid betraktas som tillköp och merkostnaden 
finansieras enligt självkostnadsprincipen av den kommun som beställt trafik med stöd av lokala 
avvikelser från gemensamt skolskjutsreglemente.  

 

6 Register 
Kommunerna utlämnar personuppgifter, bl.a. om de elever som beviljats skolkort och gällande personer 
som beviljats färdtjänst eller omsorgsresor, till Regionen, som självständigt utför 
personuppgiftsbehandling och därmed är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som inkommer till 
Regionen.  
Regionen ansvarar för att de register, för vilka regionen är personuppgiftsansvarig, kvalitetssäkras och 
uppdateras.  
Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla och uppdatera de register som Regionen behöver vid  
utförande av kommunens uppdrag, gällande regelsystem, kundtillstånd och tillståndsregistrering39.   

 
7 Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller från och med 2022-01-01 löper tills vidare och kan inte sägas upp av enskild part; i 

den del avtalet förutsätter att skatteväxling skett, gäller från och med 2023-01-01 

Avtalets giltighet är villkorat av att likalydande avtal underställs och godkänns av samtliga Parter. 
 

8 Tillägg eller ändringar 
Tillägg eller ändringar av såväl Huvudavtal som detta tilläggsavtal ska ske skriftligen och undertecknas av 

firmatecknare, efter enhälliga och likalydande beslut av respektive fullmäktige. 
 

9 Tvist 
HA har tolkningsföreträde framför tilläggsavtalet; dock innebär ändring av HA, i enlighet med punkt 

5.1.7 att detta tilläggsavtal i dessa delar har tolkningsföreträde. 

Regionen å ena sidan och kommunerna å andra sidan är ense om hänskjuta tvister som inte kan lösas i 

samverkan till en partssammansatt styrgrupp, som vid behov adjungerar en jurist från vardera region 

respektive kommunkollektivet. Juristerna ansvarar för tillhandahållande av en FAQ till stöd för 

förvaltningar och styrgrupp. Parterna är ense om att solidariskt acceptera de råd som den 

partssammansatta styrgruppen lämnar.  

 

                                                           
37 HA 7b) 
38 2 kap 1b) kollektivtrafiklagen…” regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än 
vad regionen annars skulle tillhandahålla”.    
39 HA 6a) 38
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Avtalet har upprättats i 16 likalydande exemplar där varje part har ett exemplar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Region Dalarna Avesta kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 
 

Borlänge kommun Hedemora kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Falu kommun Gagnefs kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Leksands kommun Ludvika kommun 
 

 
39
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………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Malung-Sälens kommun Mora kommun 
 
 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Orsa kommun Rättviks kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Smedjebackens kommun Säters kommun 
  

 
………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum………………………………………….. 
 

 
Vansbro kommun Älvdalens kommun 

 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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  Förslag 21-10-19 

Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner 

Tillägg till Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola I 

Dalarnas län. 

3 Regler 

3.1 Skolskjuts 

3.1.2 Upptagningsområde 

Kommunerna fastställer upptagningsområden för respektive kommuns skola. Förändringar i 

upptagningsområden sker i samverkan mellan berörd kommun och Region Dalarna. Elev har rätt till 

skolskjuts till den skola i det upptagningsområdet eleven tillhör eller den skola kommunen anvisat 

eleven till. Om elev väljer annan än anvisad skola kan skolskjuts beviljas efter ansökan endast om 

skolskjutsen inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

3.1.4 Väntetid 

För elev med väntetid i anslutning till skolskjuts anordnar skolan lämplig tillsyn med hänsyn tagen till 

elevens ålder och behov. Väntetiden ska i normalfallet vara 5 till 30 minuter på morgon respektive 

eftermiddag utifrån skolans ramtider. I undantagsfall kan väntetiden uppgå till 45 minuter. Kommun 

kan göra avsteg som innebär att väntetiden förlängs. 

3.1.6 Restid  

Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter på morgon respektive 

eftermiddag. 

3.2 Skolväg 

3.2.1 Gemensamma avståndsregler för Dalarnas kommuner 

Årskurs F-3         2 km eller mer 

Årskurs 4-6         3 km eller mer 

Årskurs 7-9         4 km eller mer 

3.2.4 Likformighet i bostadsområden 

En kommun kan göra bedömningen att ett väl avgränsat bostadsområde kan bedömas likvärdigt, 

oavsett enskild fastighets avstånd till skolan. 

Beslutas en mer generös likformighet än de gemensamma avståndsreglerna i ett bostadsområde och 

fler fordon krävs, tillkommer den ökade kostnaden berörd kommun.  

3.2.5 Avsteg från avståndsregeln på grund av trafikförhållanden/farlig skolväg samt 

vinterskolskjuts 

Elev som inte omfattas av avståndsregeln kan få skolskjuts om vägen till skolan bedöms som farlig. 

Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad trafiksäkerhetsbesiktning 

av skolskjutsvägarna, hållplatserna och behovet av eventuell vinterskolskjuts. Besiktningen görs 

tillsammans med väghållaren och Region Dalarna, enligt förordning (1970:340) om skolskjutsning. 

Trafikverkets framtagna kriterier i Trafikverkets publikation 2010:110 ska ligga till grund för 

bedömningen av vilka vägar som anses trafikfarliga. 
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Rapport – FAQ i anledning av tillägg till avtal mellan 
Region Dalarna och Dalarnas kommuner till avtal om 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken   

Innehåll 
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Särskilt anordnad skolskjuts ........................................................................................................................ 7 

Särskoleskjuts ............................................................................................................................................. 7 

Skoltidsresor ............................................................................................................................................... 7 

Särskilda omständigheter vid beviljande av skolskjuts ..................................................................................... 7 

Vilken skyldighet har kommunen att anordna skolskjuts ? Vem ansvarar för skolskjuts ? ............................ 8 

Vilken skyldighet har kommunerna att anordna färdtjänst ? ....................................................................... 9 

Vilka kostnader har inte skatteväxlats ? ...................................................................................................... 9 
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Har skolskjutskostnaderna skatteväxlats? ................................................................................................. 10 

Vad innebär regeringens beslut om skatteväxling? .................................................................................... 10 

Vad innebär det avtal som träffades i samband med beslutet om skatteväxling? ...................................... 10 

Hur kom man fram till den föreslagna skatteväxlingen om 47 öre? ........................................................... 11 

Vilka slutsatser kan dras av Bengt Welins utredning inför skatteväxlingen? ............................................... 11 

Påverkas genomförd skatteväxling om en kommun väljer att i stället driva skolskjutsverksamhet i egen regi 
eller göra egen upphandling? .................................................................................................................... 12 

Vilka ökade kostnader har påverkat priset på skolkorten ? ........................................................................ 12 

Under vilka förutsättningar kan skolkortspriserna höjas ? ......................................................................... 12 

Kan kommunen välja att inte  uppdra åt regionen att anskaffa och tillhandahålla skolskjuts ? ................... 12 

Vem av parterna ansvarar för den infrastruktur som krävs i form av hållplatser, terminaler, biljettmaskiner, 
IT-system? ................................................................................................................................................ 13 

Vilka kostnader uppstår om kommun frånträder avtal i förtid? ................................................................. 13 

Vilka  om 55 mkr avsågs vid skatteväxlingen - var skulle besparingarna göras och vad är verkställt  ? ........ 13 

Vad hindrar kommunen att beställa mer skolskjuts med bättre kvalité och utbud? ................................... 14 

Vem har bestämt/ godkänt att skolskjuts ska ligga i allmän linjetrafik? ...................................................... 14 

Vad innebär den solidariska finansieringsmodellen skolkorten ? ............................................................... 14 

Omvärldsbevakning ...................................................................................................................................... 15 

 

Definitioner 
 

Regional kollektivtrafikmyndighet   
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik reglerar ansvaret för regional kollektivtrafik och organisering av 

regionkollektivmyndigheter (RKM). Region Dalarna ansvarar för att i ett trafikförsörjningsprogram 

fastställa mål för kollektivtrafiken i länet. Med ledning av trafikförsörjningsprogrammet ska RKM fatta 

beslut om allmän trafikplikt.   

Det är följaktligen den regionala kollektivtrafikmyndigeten som genom kollektivtrafikförvaltningen ska leda 

planerings- och samrådsprocesser och ta ett övergripande ansvar för att processerna inklusive årlig 

uppföljning och utvärdering bedrivs i samverkan och samråd med kommunerna samt i samråd med övriga 

intressenter. 

 

Trafikförsörjningsprogram  
Trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas i samråd med kommuner och berörda myndigheter samt 

företrädare för resenärer och näringsliv. Programmet uttrycker en politisk viljeinriktning, beskriver visioner 

och mål men inte redogör för detaljerade förhållanden på driftsnivå och organisation. Det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet uppdateras vid behov och ligger till grund för beslut om allmän trafikplikt. 

Vid upphandling av allmän och särskild kollektivtrafik utgör ett uppdaterat trafikförsörjningsprogram och 

aktuella beslut om allmän trafikplikt viktiga underlag för förfrågningsunderlag och trafikavtal.   

Innehållet i ett trafikförsörjningsprogram regleras i 2 kap 10§ kollektivtrafiklagen.   

 

Trafikförsörjningsplan/Trafikredovisning/Årsrapport 
Begreppet trafikförsörjningsplan fanns äldre lagstiftning, 6§ i den s.k. trafikhuvudmannalagen.   

Trafikredovisning och slutrapport ersätter tidigare trafikförsörjningsplan.   

Begreppet används numera inom förvaltningen för en redovisning eller rapport som skrivs årligen och 

redovisar den konkreta trafiken, intäkter, nettokostnader och täckningsgrad, resanden, linjer och 

planeringsprocesser m.m. I slutrapporten redovisas vilken trafik som realiserats från 44
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trafikförsörjningsprogrammet. Rapporten inges till Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet.  

 

Allmän trafikplikt   
Allmän trafikplikt regleras i EU-förordningen om kollektivtrafik (EG) nr 1370/2007 och innebär att RKM ska 
fatta beslut om trafikplikt utifrån trafikförsörjningsprogrammet. Detta har införts i svensk lagstiftning genom 
att allmän trafikplikt utgår ifrån trafikförsörjningsprogrammet, se 2 kap 10§ 1 st 2 p lag om kollektivtrafik där 
det står att trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla: ”alla former av regional kollektivtrafik i länet, både 
trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på 
grundval av allmän trafikplikt.  
Inför varje upphandling bör den allmänna trafikplikten beaktas för att t.ex. säkra att det inte finns ett intresse 
att bedriva trafik på kommersiella grunder på vissa linjer. Finns däremot intresse från trafikföretag att driva 
trafik på kommersiella grunder på linjer eller delar av ett trafikuppdrag ska dessa inte ingå i förslaget för 
trafikplikt.1 
Trafikplikt ska avse den trafik som är av allmänt intresse när inget trafikföretag vill ansvara för på helt 
kommersiella grunder. Beslut om trafikplikt beslutas av RKM inför varje upphandling i respektive region. 
Ett beslut om allmän trafikplikt verkställs genom att RKM, eller det organ som givits befogenhet till det, i 
nästa skede ingår avtal om allmän trafik.2 

 

 

Kollektivtrafik  
Definitionerna i kollektivtrafiklagen utgår ifrån artikel 2 i EU´s förordning nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 

om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 

1107/70. Förordningen omfattar all form av kollektivtrafik, dvs spårburen, vägburen eller vattenburen trafik.  

a. Kollektivtrafik: Med kollektivtrafik avses enligt artikel 1 persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. 

b. Allmän trafikplikt Med avtal om allmän trafikplikt avses krav som en behörig myndighet definierar eller 

fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle 

ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning eller åtminstone inte i samma 

omfattning eller villkor.  

c. Avtal om allmän trafik Med avtal om allmän trafik avses ett eller flera dokument som är rättsligt 

bindande som bekräftar att en behörig myndighet och ett kollektivtrafikföretag har enats om att låta 

detta kollektivtrafikföretag sköta och tillhandahålla kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt. 

Den trafik som inte omfattas av begreppet allmän trafik är trafik som har ett kommersiellt värde, dvs 

kostnaderna täcks av biljettintäkterna. Olönsam trafik som saknar kommersiellt värde är därmed trafik, 

vars kostnader inte täcks av biljettintäkterna. 

 

Allmän kollektivtrafik  
Kollektivtrafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tagit ansvar för, genom avtal med trafikföretag 

eller i egen regi, och som omfattas av allmän trafikplikt och som står till allmänhetens förfogande med gällande 

färdbevis. 

För att kunna bedriva allmän kollektivtrafik med buss krävs för kommersiella aktörer enligt yrkestrafiklagen 

(1998:490) ett särskilt tillstånd till linjetrafik.  

Prop 2009/10:200 s.83. För att utföra järnvägstrafik krävs enligt järnvägslagen (2004:519) tillstånd i form av 

licens och säkerhetsintyg. 

 
Särskild kollektivtrafik   

Begreppet särskild kollektivtrafik finns i prop 2009/10:200 s. 78 och beskrivs som samhällsbetalda ”uppdrag”. 
Särskild kollektivtrafik är transporter och ersättningar för transporter som kräver särskilt beslut eller 
tillstånd, alternativt genomförs under särskilda förutsättningar. På det sättet skiljer sig   särskild 

                                                           
1 Vägledning upphandling busstrafik 2020, s 14. 
2 Allmän trafikplikt – En vägledning, s. 12. 45

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0490
https://juno.nj.se/document/abs/SFS2004-0519
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kollektivtrafik från den allmänna kollektivtrafiken, som är öppen för alla.  

Skollag (2010:800), lag (1997:736) om färdtjänst, lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1991:419) om 

resekostnadsersättning vid sjukresor samt lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa 

elevresor reglerar ansvaret för de olika trafikformerna inom den samlade kollektivtrafiken bestående av 

allmän kollektivtrafik och särskilda persontransporter.  

All samhällsbetald trafik kan inordnas i system, även om den regleras av olika lagar. Lagstiftningen säger 
ingenting om vilken typ av fordon som resorna ska ske med och hindrar inte att trafiken samordnas. 
 

Beställningstrafik  
Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik, 1 kap 5§ Yrkestrafiklag 

(2012:210)  

 

Linjetrafik  
Enligt 1 kap 5§ Yrkestrafiklag (2012:210) definieras linjetrafik enligt följande;  

”Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms 

särskilt för varje passagerare för sig. En förutsättning är vidare att trafiken inte ingår som ett led i ett 

sammanhängande arrangemang, där huvudsyftet är ett annat än själva transporten.” 

 

När det gäller kollektivtrafik på väg kan sådan tillhandahållas som linjetrafik, varvid ett linjetrafiktillstånd enligt 

yrkestrafiklagen (1998:490) krävs. Ett sådant tillstånd prövas av Transportstyrelsen. Prop, 2009/10:200 s.38 

 

Ny Yrkestrafiklag 2012:210 definierar linjetrafik enligt följande: Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter 

som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. En förutsättning är 

vidare att trafiken inte ingår som ett led i ett sammanhängande arrangemang, där huvudsyftet är ett annat än 

själva transporten. Till tidtabellsbunden trafik hänförs även sådan trafik som utförs endast på begäran av 

passagerare, men som efter en sådan begäran går efter tidtabell, s.k. efterfrågestyrd kompletteringstrafik. 

Sådan trafik, som ofta utförs med taxifordon, förekommer framför allt när det inte föreligger underlag för att 

hålla regelbunden linjetrafik, men anledning finns att ge den service som kompletteringstrafiken innebär, se 

prop. 1987/88:78 s. 47. Som exempel på sådan trafik som faller under undantaget för sammanhängande 

arrangemang anges i prop. 1987/88:78 s. 47 veckoslutsresor till fjällen 

 

Yrkesmässigt bedriven trafik 
Begreppet ”yrkesmässig” definieras i EU:s trafiktillståndsförordning, artikel 2.2,   

yrkesmässigt bedrivande av persontransporter på väg: ”verksamhet som bedrivs av ett företag som, med 

motorfordon byggda och utrustade på sådant sätt att de är lämpliga att transportera fler än nio personer – 

inklusive föraren – och avsedda för detta ändamål, bedriver persontrafik för allmänheten eller särskilda 

användarkategorier mot ersättning som betalas av de transporterade personerna eller av organisatören,”. 

 

Definitionen i yrkestrafiklagen är den som övrig lagstiftning och förarbeten hänvisar till3. Definitionen 
omfattar inte tågtrafik utan enbart busstrafik, vilket inkluderar flextrafik (tidtabellsbunden anropsstyrd 
trafik). Utgångspunkten är att trafiken ska vara tidtabellsbunden och med bestämd ersättning för respektive 
passagerare. 
Linjetrafik omfattar både den kommersiella busstrafiken och den busstrafik som ingår i begreppet allmän 
kollektivtrafik.  
 

Självkostnadspris 
Kommuner och landsting får, enligt 2 kap 6§ kommunallagen, inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller regionen tillhandahåller. Denna 
bestämmelse - självkostnadsprincipen - är en generell huvudregel för all kommunal verksamhet. 
Huvudprincipen är att ersättningen ska motsvara den långsiktiga självkostnaden. Intäkterna ska täcka 

                                                           
3 Se exempelvis 3 kap. 3 § lag (2009:47) vissa kommunala befogenheter och prop  46

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0490
https://juno.nj.se/document/abs/PROP_1987_1988_0078_S_0047
https://juno.nj.se/document/abs/PROP_1987_1988_0078_S_0047
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samtliga direkta kostnader och en rättvis andel av de kostnader som är indirekt förenade med 
verksamheten. Vid pris- och avgiftssättningen ska hänsyn tas till tidigare uppkomna över- eller underskott i 
verksamheten. 
 
Självkostnadsprincipen definieras enligt följande: Alla relevanta direkta och indirekta kostnader, inklusive 
interna och kalkylerade,  poster, som verksamheten ger upphov till vid en normal affärsmässig drift och som 
är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Kapitalkostnader ingår i självkostnaderna för en 
verksamhet. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det 
enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. (prop 2016/17:171 s. 302 
ff) 
 

Tilläggsbeställningar 
 
Tilläggsbeställningar kan avse återkommande eller tillfälliga evenemang/arrangemang/tillställningar 
/skoltidsresor, t ex till bad eller slöjd - skoltidsresor. Tilläggsbeställningar av återkommande resor sker inom 
ramen för planeringsprocessen i den tid och ordning som där beskrivs. Elever med inackorderingsersättning 
eller kontant ersättning omfattas inte av rätten till elevresor. 

 
Tillköp 

2 kap. 1 b § Kollektivtrafiklagen4 gör det möjligt för en kommun att träffa skriftliga avtal med Regionen om 

tillköp av allmän kollektivtrafik som inte omfattas av det regionala trafikförsörjningsprogrammet och som 

är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad regionen annars skulle tillhandahålla.  

Kommunen kan också göra tillköp av särskild kollektivtrafik.5 Tillköp kan bl.a. omfatta extra turer på 

befintlig linje, ny linje, mer trafik i ett geografiskt område men även sådant som avgiftsfri trafik eller 

särskilda satsningar på viss resenärsgrupp. Tillköp kan ses som en "extra kvalitet''. Tillköp kan gälla kortare 

eller längre tid.6 

Allmän linjetrafik har samma biljettpriser inom hela regionen. Avvikelser från detta utgör därför alltid 

tillköp. 

Regionen ska tillhandahålla allmän och särskild kollektivtrafik som motsvarar länets och den enskilda 

kommunens behov såsom det presenteras i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kommunala 

tillköp av trafik och servicefunktioner bör därför ske undantagsvis och förutsätter att RKM bedömer att 

tillköpet dels är förenlig med det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafiksystemets 

utveckling, dels omfattas av beslut om allmän trafikplikt  och dels inte riskerar att påverka 

kollektivtrafiksystemet på ett negativt eller svåröverskådligt sätt.7 
Stora förändringar eller stora tillköp, såsom avvikande biljettavgifter eller avgiftsfri trafik som omfattar en 
eller flera enskilda kommuner, ingår inte i ordinarie trafikutbud, såvida inte RKM så beslutar.  

 

Tillköp ska godkännas av  RKM och att ett avtal ska upprättas mellan parterna.  
 

Framförhållning vid tillköp  
 
Varje tillköp av extra busstrafik behöver utredas och planeras av trafikplaneringen. De ser över bland annat 
fordonsomlopp, eventuella fordonsbeställningar, produktionsberäkning och tidtabeller.  
Hantering av kommunernas önskemål om tillköp bör starta senast ett par månader innan RKM 
sammanträden för att både utredning och planering ska kunna ska innan trafikbeställning. 
Tillköp kan gälla kortare eller längre tid, dock max 3 år. 
 

                                                           
4 2 kap 1b) kollektivtrafiklagen  
5 HA 7b)  
6 Fotnot i HA 
7 HA 7b) 47
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Gällande tidtabell fastställs var fjärde månad och förändringar av tidtabell ska ha meddelats av regionen 
senast fyra månader innan förändringen sker. Förändringar kan innebära beslut om trafikplikt, nya 
hållplatser, anskaffning av trafik, byte av fordon mm.  
Förändrad skolstruktur under fastställd och gällande tidtabellperiod, som medför extra kostnader, ska ses 
som tilläggsköp såvitt avser merkostnaden under gällande trafikplan. Merkostnad kan exempelvis uppkomma 
beroende på tillgång till fordon, personal eller administrativ organisation, som inte kunnat förutses. 

RKM´s prövning av frågan om tillköpt trafik ska övergå till Regionens ekonomiska ansvar, kan endast ske i 

samband med att tillköpsavtalet upphör, eller när ett nytt/reviderat trafikförsörjningsprogram, som även 

uttryckligen omfattar tillköpet, vunnit laga kraft och börjat tillämpas. 

 

Allmänna villkor för tillköp 

 Alla tillköp av regional kollektivtrafik ska godkännas av RKM8 . 

 Tillköp ska finansieras fullt ut och självkostnaden redovisas till köparen.  

 Självkostnaden omfattar även kostnaderna för administration, upphandling, drift, prissystem och 

marknadsföringsinsatser.9  

 Vidare omfattas tillköp av samma regler mot kommunen gällande resevillkor, prisvillkor och 

ansvarsförhållanden som i övrig kollektivtrafik, såvida inte annat särskilt avtalas. 

 Längsta avtalstid för tillköp är tre år. Därefter kan avtalet förlängas efter särskild prövning. 

 Tillköp omfattas av samma regler mot kommunen gällande resevillkor, prisvillkor och 

ansvarsförhållanden som i övrig kollektivtrafik, såvida inte annat särskilt avtalas.   

 

 
Verksamhet i egen regi  

Regionen är regional kollektivtrafikmyndighet vilket innebär att regionen ska tillhandahålla allmän 

kollektivtrafik på räls eller hjul. Hur detta organiseras, är en fråga för den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten att ta ställning till, efter samråd med kommunerna. Upphandling av trafikföretag 

är ett sätt att tillhandahålla trafiken. Ett annat är att genom ett helt eller delägt bolag – såsom exempelvis 

Tåg i Bergslagen AB – upphandla trafik. Ett tredje alternativ är att låta förvaltningen själva direkt bedriva 

trafikverksamheten, med anställd personal. Ett fjärde alternativ är att låta ett helägt bolag bedriva 

verksamheten åt regionen med anställda personal. Alternativ tre och fyra beskriver det som närmast kan 

uppfattas som verksamhet i egen regi.  

 

Elevresor  
Gymnasieelevs resor mellan bostaden och skolan i allmän kollektivtrafik överstigande 6 km enkel resa, dock 

ej gymnasiesärskoleelevers resor. Elever med inackorderingsersättning eller kontant ersättning omfattas inte 

av rätten till elevresor. 

 

Kommunresor  
Resa för tjänsteperson, anställd av kommun alt. personal från ett boende som är legitimerad, dvs beviljad av 

kommunen att företa resa. 

Förekommer även om en person som inte är färdtjänstlegitimerad är i behov av liggande transport mellan 

boenden samt utflykter som görs från kommunala boenden. 

 

Korttidsresor 
Resor för i huvudsak barn gäller för resa mellan korttidsboende och skola eller korttidsboende och bostad 

(kan förekomma även för äldre). 

 

                                                           
8 HA7b) 
9 HA 7b) 48
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Omsorgsresor  
Återkommande färdtjänstresor mellan boende och daglig 
verksamhet. Kostnaderna exkluderades vid skatteväxlingen. 

 

Resa i annan kommun – RIAK 
 

RIAK, resa i annan kommun beviljas med stöd av lag (1997:736) om färdtjänst eller lag (1997:735) om 

riksfärdtjänst. 

Vid tidpunkten för överenskommelsen om skatteväxling, fakturerades kommunerna kostnaderna för RIAK via 

Riksfärdtjänsten Sverige AB. Kostnaderna fanns således inte budgeterade i Dalatrafik AB och ingick därmed 

inte i skatteväxlingen.  

 
Skolskjuts enligt Huvudavtalet 

Transport för grundskoleelev, i allmän eller särskild kollektivtrafik, till och från en plats i anslutning till elevens 

hem och den plats där utbildningen huvudsakligen bedrivs, i anslutning till skoldagens början och slut. 

Behovsstyrt med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon 

annan särskild omständighet. 

 

Särskilt anordnad skolskjuts 
Resor mellan hem och grundskola för elever som inte kan resa i den allmänna kollektivtrafiken. 
 

Särskoleskjuts 
Skolskjuts omfattande särskoleresor på såväl grund- som gymnasienivå. 

 
Skoltidsresor  

Skolskjutsberättigad elevs resa under skoltid till undervisning som ingår i en elevs utbildning och som ges i 
annan skola, t.ex. resor till bad, slöjd eller studiebesök.   

 
Särskilda omständigheter vid beviljande av skolskjuts 

10 kap. 32 § skollagen: Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en 

plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs 

med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.10 

För elever i gymnasieskolan finns det inte någon lagstadgad rätt till skolskjuts, som det gör för 

exempelvis elever i grundskolan. Elevens hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens 

dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges 
kontant eller på annat lämpligt sätt. Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för 

elevresor gäller bara för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.11 

Det finns inte någon reglerad rätt för en elev att få kostnadsfri skolskjuts till och från fritidshemmet. 

                                                           
10 : 9 kapitlet 15 b § skollagen (förskoleklassen), 10 kap. 32 § skollagen (grundskolan), 11 kapitlet 31 § skollagen 
(grundsärskolan). Om skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen: 9 kapitlet 15 c § skollagen (förskoleklassen), 10 
kapitlet 33 § skollagen (grundskolan), 11 kapitlet 32 § skollagen (grundsärskolan) . Om överklagande av beslut om 
skolskjuts: 28 kapitlet 5 § 5 punkten skollagen. Se också Prövningen av rätten till skolskjuts ska vara individueE (se prop. 
2009/10:165 s. 381, RÅ 1993 ref 77 och RÅ 1994 ref 84): 
11 : Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, förordning (1991:1120) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor 49
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Huvudregeln är att man inte har rätt till skolskjuts om man går i en grundskola i en annan 
kommun. Däremot har man rätt till skolskjuts om hemkommunen kan anordna det utan 
organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen. 

Ibland har en elev, med hänsyn till sina personliga förhållanden, särskilda skäl att få gå i en 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i en annan kommun än hemkommunen. Om 
eleven på grund av sin skolgång måste övernatta i skolkommunen har hon eller han rätt till 
skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och skolan under samma förutsättningar som gäller 
för elever som är bosatta i den kommunen. Det är i sådana fall skolkommunen som ska se 
till att skolskjuts anordnas för eleven. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av 
elevens hemkommun. 

En kommuns beslut om en elevs rätt till skolskjuts kan överklagas till förvaltningsdomstol. 

Det finns inte något generellt hinder t.ex. mot att elever hänvisas till särskilda 
uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. I det enskilda fallet ska 
kommunen särskilt beakta elevens funktionsnedsättning och om behov finns hämta eleven 
vid elevens hem. 

Rättspraxis   

Referat HFD ref 34  

En grundskoleelev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner har inte ansetts ha 
rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan skolan i hemkommunen och hemmet i den andra 
kommunen. 

HFD 2013 ref 77  

En kommuns beslut att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än 
den av kommunen anvisade har ansetts lagligen grundat eftersom skolskjuts till den valda 
skolan hade medfört en merkostnad för kommunen. 

FR i Umeå mål nr 2658-19 

Bestämmelserna i skollagen innehåller dock inte någon skyldighet för kommunen att bevilja 
skolskjuts för en elev som valt att gå i skola i annan kommun på grund av kränkande 
särbehandling eller liknande omständigheter. 

FR i Stockholm 23535-18 m.fl  

Förvaltningsrätten gör bedömningen att det som anförts om dyslexi samt läs- och 
skrivsvårigheter inte utgör sådana särskilda omständigheter som motiverar rätt till skolskjuts 

 
Vilken skyldighet har kommunen att anordna skolskjuts ? Vem ansvarar för skolskjuts ? 

Skolskjuts är en kommunal uppgift. En kommun är enligt skollagen (1985:1100) skyldig att anordna 

kostnadsfri skolskjuts till grundskoleelever om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. För gymnasieelever 

ansvarar kommunen för elevens reskostnader mellan bostaden och skolan när färdvägen är minst sex 

kilometer. Kommunens ansvar omfattar även skolskjuts till grundsärskola, och gymnasiesärskola.  

Trafikhuvudmännen kan medverka vid upphandlingen och samordningen av skolskjuts eller, efter 

överenskommelse med en kommun i länet, upphandla skolskjuts samt samordna denna. (prop 50

https://juno.nj.se/b/documents/1799219?dq=skolskjuts%20och%20s%C3%A4rskilda%20omst%C3%A4ndigheter
https://juno.nj.se/b/documents/1799219?dq=skolskjuts%20och%20s%C3%A4rskilda%20omst%C3%A4ndigheter
https://juno.nj.se/b/documents/1799219?dq=skolskjuts%20och%20s%C3%A4rskilda%20omst%C3%A4ndigheter
https://juno.nj.se/b/documents/1799219?dq=skolskjuts%20och%20s%C3%A4rskilda%20omst%C3%A4ndigheter
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1985-1100
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2009/10:200 s.27 

 

Kommunen ansvarar för att pröva elevernas rätt till skolskjuts enligt skollagen och regionalt, gemensamt 

skolskjutsreglemente och tillhandahåller kollektivtrafikförvaltningen underlag på skolskjutsberättigade 

elever.    

Denna rätt gäller dock enligt skollagen inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 

kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 10 

kap 25–27 §§ skollagen. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska 

kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 

 I de fall vårdnadshavare önskat annan skola, än den skola som kommunen placerat eleven vid, har eleven i 

vissa fall rätt till skolskjuts förutsatt att de haft rätt till skolskjuts till den skola där eleven placerats av 

kommunen.   

 

När en elev beviljats skolskjuts och fått sitt skolkort är det trafikorganisationen som bestämmer hur resan 

skall ordnas och organiseras.12 

 

 

 

Vilken skyldighet har kommunerna att anordna färdtjänst ?  
Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninnevånarna, enligt Lag (1997:736) om färdtjänst, för att 

färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen 

och en annan kommun.  

En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner.  

 

Vidare ska en kommun enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst på de villkor som anges i lagen, lämna 

ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa 

på ett särskilt kostsamt sätt. Kommunen får överlåta sina uppgifter enligt denna lag till RKM.    

 

Såväl färdtjänst som riksfärdtjänst förutsätter att tillstånd beviljats. Frågor om tillstånd prövas av 

kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet. 

 

Vilka kostnader har inte skatteväxlats ?  
 Skolskjuts inklusive särskoleskjutsar på grund- och gymnasienivå  

 Skoltidsresor  

 Elevresor 

 Kommunresor 

 Korttidsresor 

 Omsorgsresor  

 Särskilt anordnad skolskjuts 

 Särskoleskjuts på grund- och gymnasienivå 

 Mobilitetsersättning  

 Riksfärdtjänst, inklusive RIAK 

 Färdtjänstlegitimering  

 Tilläggsbeställningar - t.ex. Vasaloppstrafik, events. Omfattas inte av fastställt 

trafikförsörjningsprogram.  

 Beställningscentral  

                                                           
12 Bengt Welins utredning s.10 och 14. 51

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2010-0800_K10_P25?src=document
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Har skolskjutskostnaderna skatteväxlats?  

Skolskjutskostnaderna kan inte lagligen skatteväxlas – vilket också förvaltningsrätten i Falun klarlagt genom en 

laglighetsprövning av skatteväxlingsbeslutet (dom 2019-01-24 mål nr 2886-17).  

Enligt 14 kap 4§ Regeringsformen får kommuner och landsting ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter. 

Huvudmannaskapet för skolskjutsar åligger kommunerna enligt Skollagen och kan inte överföras till regionen. 

Regionen kan således inte ta ut skatt för att finansiera skolskjutsar - det är endast möjligt för kommunerna. Det 

framgår tydligt av de beslut som fattats att skatteväxlingen endast omfattar allmän kollektivtrafik och 

färdtjänst. Skolskjutsar omfattas inte, se t.ex. punkt 2 i kommunalförbundets förslag till beslut daterat 2017- 

05-19 (dnr RD2016/148).  

 

Oaktat detta, har parterna vid avtalet som träffades i samband med skatteväxlingen valt att komma överens 

om ett skolkortspris om 320 kr, som är lägre, än den bedömda samlade kostnaden för skolskjutsarna enligt 

budgeten 2017 (830 kr). Det innebär att cirka 10 öre i skatteväxlingen överförts från kommunerna till regionen, 

avseende del av skolskjutskostnaden. Bakgrunden till det, är att en stor del av skolskjutsarna går i allmän 

linjetrafik – och utan skolskjutstrafiken skulle linjetrafiken sakna tillräckligt resandeunderlag.  

 
Avtalet utgjorde ett led i den politiska visionen om ett samlat, sammanhållet system för allmän och särskild 
kollektivtrafik  avtalade parterna i samband med överenskommelsen om skatteväxlingen om ett gemensamt 
skolkortspris för resor till och från skolan, 9 månader per år, oavsett om resorna genomförs i allmän 
linjetrafik som är öppen för allmänheten, eller särskild, anropsstyrd kollektivtrafik som inte är öppen för 
allmänheten. En förutsättning för denna solidariska finansieringsmodell med ett gemensamt, avtalat 
skolkortspris, är följsamhet mot ett gemensamt skolskjutsreglemente och en noggrann reglering av tillköp 
och tilläggsbeställningar vid avvikelser från det gemensamma skolskjutsreglementet.  
 
När en elev beviljats skolskjuts och fått sitt skolkort är det trafikorganisationen som bestämmer hur resan ska 
anordnas och organiseras.  
 

 

Vad innebär regeringens beslut om skatteväxling?  
Regeringens beslut 2017-11-16 Fi2017/03288/K om skatteväxling innebär endast en förändring av de länsvisa 

skattesatserna, innebärande en höjning med 0,47 procentenheter för regionen och en sänkning med 0,47 

procentenheter för kommunerna (SFS 2017:1100).  

Ytterst är det kommunerna själva som bestämmer skattesatserna. Överenskommelsen om skatteväxlingen gav 

därför kommunerna ett utrymme för skattesänkning om 0,47 procentenheter. 

Welins utredning och parternas avtal om skolkortspris har inte utgjort något underlag för regeringen vid 

beslutet om förändrade skattesatser.  

 

Vad innebär det avtal som träffades i samband med beslutet om skatteväxling?  
Regionen och kommunerna har i samband med beslut om skatteväxling kommit överens om ett civilrättsligt 

bindande avtal om skolkortskostnader. Av Bengt Welins utredning (s.12 ff) framgår att med begreppet 

skolskjuts i utredningen avses inte samma begrepp som används i skollagen. Detta framgår också av det 

tecknade avtalet; Landstinget ansvarar för att elever som beviljats skolskjuts, erbjuds möjlighet att resa till 

skolan enligt reglementen”. Av utredningen framgår att framräknade kostnader exkluderar verksamhetsresor 

(skoltidsresor), som därmed inte ingår i beräknad kostnad för skolskjutsar och inte heller i det framräknade 

skolkortspriset – som endast avser resor till och från skolan 9 månader om året.  

 

Avtalet har godkänts av samtliga parters fullmäktige. Avtalet ingår inte i regeringens beslut om skatteväxling.  

 

Enligt avtalet ska förändringar av skolkortpriset föregås av att regionen presenterar en utredning som visar 

behovet av en förändring av priset, som också innefattar jämförelser med andra län. I de fall kommunerna inte 
52
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accepterar en höjning, återstår valet inom ramen för avtalet att sänka ambitionsnivån vad gäller 

skolskjutstrafiken, vilket kan innebära längre väntetider, mer samordning innebärande längre restider för 

barnen, längre gångsträckor till avhämtning osv. Enskilda kommuner kan också välja att göra tillköp i de fall de 

inte vill sänka ambitionsnivån, eller fatta beslut om lokala avvikelser från reglementet. En solidarisk finansiering 

förutsätter ett gemensamt pris. Avtalet regleras av avtalslagens bestämmelser och kan därmed sägas upp, 

liksom alla andra avtal som ingåtts mellan parterna.  

 
Hur kom man fram till den föreslagna skatteväxlingen om 47 öre?  

Utredningen utgick ifrån ekonomiska uppgifter från Dalatrafiks budget, trafikförsörjningsplanen och 

befolkningstalen för 2017.  

Utredningen och överenskommelsen om skatteväxling förutsätter att besparingar i kollektivtrafiken skulle 

göras om 55 miljoner kronor. Under de två första betalade kommunerna en övergångskostnad för att 

besparingarna skulle kunna göras etappvis.  

 

    Den solidariska finansieringsmodellen för skolkorten enligt HA och den genomförda skatteväxlingen med 
rationaliserings- och besparingskrav om 55 mnkr/år under tre år13 förutsätter en samordning av 
kollektivtrafiksystemet, så att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet kan hållas nere och bättre 
matar resenärer till stråktrafiken.14  

    Optimeringen förutsätter att kommunerna fattar nödvändiga beslut om skolornas ramtider, innebärande 
gemensamma lov- och studiedagar samt läsårstider och samplanering av  skoldagarnas start- och sluttider.   
Detta måste bibehållas över tid, för att skolkortspriset ska kunna hållas på en så låg nivå som möjligt.   

 

Utredningens förslag till skatteväxling tog inte hänsyn till kostnaderna för riksfärdtjänst, särskoleresor, 

omsorgsresor, beställningscentral eller den moms som utgår vid köp av skolkort (se utredning sid 16). 

Totalkostnaden för skolskjutsar i allmän linjetrafik beräknades till 830 kronor per månad/skolskjutsberättigad 

elev under nio månader. Utredningen angav att vid ett avtalat skolkortspris på denna nivå, skulle skatteväxling 

ske på nivån 0,34 procentenheter.  

Parterna valde att avtala om ett skolkortspris om 320 kronor i 2017 års kostnadsnivå motsvarade månadskort 
för ungdomar under 20 år under nio månader, vilket enligt utredningen innebar att skatteväxling skulle ske 
på nivån 0,44 procentenheter. Det innebar att cirka 10 öre i skatteväxlingen överförts från kommunerna till 
regionen, avseende del av skolskjutskostnaden. Bakgrunden till det, är att en stor del av skolskjutsarna går i 
allmän linjetrafik – och utan skolskjutstrafiken skulle linjetrafiken sakna tillräckligt resandeunderlag.  
 

Parterna valde slutligen att skatteväxla även färdtjänsten, varvid ytterligare 0,03 procentenheter tillkom, 

innebärande en slutlig skatteväxling om 0,47 procentenheter.  

 
Vilka slutsatser kan dras av Bengt Welins utredning inför skatteväxlingen?  

Av utredningen framgår att skolskjutsarna utgör en integrerad del av trafiksystemet. En stor del av 

skolskjutsarna sker i allmän linjetrafik. Beroende på geografi utförs andra skolskjutsar i ej öppna skolskjutslinjer 

och individuellt beställda serviceresor. Det framgår (enligt utredningen) således att det inte går att härleda 

kostnader till olika resandegrupper.  

Den föreslagna solidariska betalningsmodellen innebär att kostnaderna för skolskjutsarna fördelas mellan 

kommunerna oavsett om skolskjutsen sker i allmän eller särskild kollektivtrafik.  

Betalningsmodellen förutsätter dels en harmonisering av reglementen, dels en strikt tillämpning av regler vid 

tillköp – eftersom förändringar i skolskjutstrafiken jämfört med det fastställda trafikförsörjningsprogrammet 

påverkar övriga kommuners kostnader.  

Utredningen föreslog en skatteväxling av skolskjutskostnaderna vilket inte är lagligen möjligt. Vidareföreslogs 

att färdtjänsten inte skulle ingå. Utredningens förslag och kommunalförbundets förslag tillbeslut är således 

                                                           
5 mkr/år under tre år, se ”Plan för effektivisieringar av kollektivtrafiken i Dalarnas län 2017-12-14, reviderad 2018-04-04, 
se även Trafikförsörjningsplan 2020 s.4 
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motsägelsefulla.  

 

Påverkas genomförd skatteväxling om en kommun väljer att i stället driva 
skolskjutsverksamhet i egen regi eller göra egen upphandling?  

Skatteväxlingen påverkas inte alls då regeringen endast tagit beslut om skattesatsen, inte underlag eller avtal. 

Besluten om skatteväxling omfattade endast allmän kollektivtrafik och färdtjänst.  

 

 

Vilka ökade kostnader har påverkat priset på skolkorten ?  
Enligt upphandlade avtalen med trafikföretagen indexeras ersättningen till dessa. Det innebär att regionens  

kostnader uppräknas kvartalsvis. I juli 2017 var index på trafikområde 3 (Falun-Borlänge) 1,052. I juni 2020 var 

samma index 1,206, för samma trafikmängd. Det innebär en 15% kostnadsökning för trafiken i detta område.  

 

Vidare, har en stigande löneutveckling samt ökande overheadkostnader över tiden påverkat kostnadsbilden. 

De upphandlade trafikavtalen förutsätter att den upphandlande myndigheten tillhandahåller viss infrastruktur, 

såsom exempelvis bussdepåer, där såväl bussar i linjetrafik som annan servicetrafik utgår ifrån och servas. Ny 

riksväg förbi Ludvika har inneburit nybyggnation av en sådan bussdepå.  

 

Under vilka förutsättningar kan skolkortspriserna höjas ?  
Enligt 14 kap 4§ Regeringsformen får kommuner och regioner ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Parterna 

kan således inte ta ut skatt för att finansiera verksamhet som man enligt lag inte får vara huvudman för.  

Vidare, får regionen enligt 2 kap 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna 

för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.  

Parterna har avtalat om skolkortspriset och är därmed civilrättsligt bundna av avtalet.  

Av det följer, att regionen transparent och i enlighet med föreslaget till samverkansprocess ska påvisa behovet 

av kostnadsökningar innan höjningar sker. Kommunerna är huvudmän för skolskjutsverksamheten. Principerna 

för kollektivtrafikens finansiering framgår av förslaget till avtal.   

 

Det avtal som träffades i samband med skatteväxlingen har inte varit föremål för laglighetsprövning i 

förvaltningsrätten och inte heller utgjort något underlag för regeringen i samband med regeringens beslut om 

ändrade skattesatser. Parternas avtalsbundenhet gällande skolkortspriset bygger således varken på lagstiftning 

i samband med skatteväxlingen eller förvaltningsrättens dom.  

 

Förvaltningsrättens dom 2019-01-24 i mål 2886-17 är diarieförd hos regionen i ärende LD17/02718.  

Laglighetsprövningen omfattade endast beslutet om skatteväxling innebärande förändrade skattesatser för 

regionen respektive kommunerna, omfattande allmän kollektivtrafik och färdtjänst . Förvaltningsrätten 

skriver följande i sina domskäl:  

”Det förvaltningsrätten har att ta ställning till är om skolskjutsarna omfattas av skatteväxlingen och, om så är 

fallet, om detta strider mot lag eller annan författning. Förvaltningsrätten konstaterar följande. Det finns inga 

regler för hur beloppet för skatteväxling bestäms. Beslutet är utformat så att skatteväxlingen omfattar allmän 

kollektivtrafik och färdtjänst. Christina Agåker Noren har hänvisat till underlag som legat till grund för 

beslutet (d.v.s. klaganden åberopade bl.a. avtalet – min anm).  Det förvaltningsrätten har att pröva är själva 

beslutet. (min understrykning) Av beslutet framgår vilka områden skatteväxlingen omfattar, det vill säga den 

allmänna kollektivtrafiken och färdtjänsten. Skolskjutsarna nämns inte i beslutet. Förvaltningsrätten anser 

därför inte att Christina Agåker Noren har visat att skolkortstrafiken omfattas av skatteväxlingen och därmed 

inte heller att beslutet strider mot lag eller annan författning.” 

 

Regeringens beslut fattades 2017-11-16, protokoll  Fi2017/03288/K, Fi2017/04353/K och framgår av SFS 

2017:1100, innebärande förändrade skattesatser.   

 

Kan kommunen välja att inte  uppdra åt regionen att anskaffa och tillhandahålla skolskjuts ?  
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Huvudavtalet som tecknades i samband med skatteväxlingen saknar uppsägningsklausul. Tilläggsavtalet som 

parterna tecknar, anger uttryckligt att avtalet inte är uppsägningsbart  

 

Orsaken till detta, är att den solidariska finansieringsmodellen kräver ett visst resandeunderlag, som är en 

förutsättning för linjetrafik i vissa kommuner. Ett minskat resandeunderlag skulle således påverka 

medborgarnas möjligheter i vissa kommuner att resa kollektivt. De upphandlade trafikavtalen förutsätter också  

att det av politikerna beslutade  trafiksystemet som täcker hela länet, bibehålls.  

 

 

Vem av parterna ansvarar för den infrastruktur som krävs i form av hållplatser, terminaler, 
biljettmaskiner, IT-system?  

Allmän kollektivtrafik belastas av kostnader för system, biljettsystem, depåer, trafikdatabas, 

planeringsprogram m.m. som belastar regionen, med följande undantag; vid tillköp belastas kommunen av 

del av dessa kostnader.  

 

Kostnaderna för Beställningscentral (BC), personal och administration och kostnader för andra funktioner som 

behövs för att bedriva särskild kollektivtrafik såsom exempelvis sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, 

skoltidsresor m.m. finansieras enligt självkostnadsprincipen och debiteras respektive huvudman/ 

uppdragsgivare med transparent fördelningsnyckel. Overheadkostnader (personal, systemstöd och övriga 

stödfunktioner för utförande av uppdraget) som fördelas på övrig servicetrafik, fördelas med antalet resor som 

fördelningsnyckel. Overheadkostnader som endast berör linjetrafiken belastar inte serviceresorna.  

 

Det avtalade skolkortspriset innefattar kostnader som ska täcka kostnader för det som behövs för att utföra 

uppdraget – såsom it- system, biljettmaskiner för kontroll av resor, och exempelvis hållplatser.   

 

 

Vilka kostnader uppstår om kommun frånträder avtal i förtid?  
Upphandlade trafikavtal fortsätter att gälla vilket innebär att avträdande kommun har kostnadsansvar för sin 

andel av kostnader som inte kan undvikas genom omförhandling.  

 

Vilka  om 55 mkr avsågs vid skatteväxlingen - var skulle besparingarna göras och vad är 
verkställt  ?  

Hösten 2017 fick AB Dalatrafik i uppdrag att utreda möjligheterna till effektivisering av kollektivtrafiken i 

Dalarnas län. 2018-04-04 redovisade bolaget en plan för effektiviseringar av kollektivtrafiken i länet till ett 

värde av 55 miljoner kronor per år. Under de två första betalade kommunerna en övergångskostnad för att 

besparingarna skulle kunna göras etappvis.  Åtgärderna har genomförts successivt under en period av tre år.  

    
    Den solidariska finansieringsmodellen för skolkorten enligt HA och den genomförda skatteväxlingen med 

rationaliserings- och besparingskrav om 55 mnkr/år under tre år15 förutsätter en samordning av 
kollektivtrafiksystemet, så att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet kan hållas nere och bättre 
matar resenärer till stråktrafiken.16  

    Optimeringen förutsätter att kommunerna fattar nödvändiga beslut om skolornas ramtider, innebärande 
gemensamma lov- och studiedagar samt läsårstider och samplanering av  skoldagarnas start- och sluttider.   
Detta måste bibehållas över tid, för att skolkortspriset ska kunna hållas på en så låg nivå som möjligt.   

 

 

Här kommer exempelvis Eje Larssons utredningar in.  

En förutsättning för att få de effekter som förutsattes vid skatteväxlingen, är ett gemensamt 
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skolskjutsreglemente , gemensamma läsårstider, reducering av stråktrafik , reducering av utökad trafik samt 

en gemensam planeringsprocess. Huvudregeln är att skolskjutsverksamheten ska ske i allmän linjetrafik och i 

andra hand med särskild skolskjuts- servicetrafik 

 

    Kommunerna och Regionen har genom tilläggsavtal till huvudavtal förbundit sig att från och med giltighet 
från och med ht 2022 2022-01-01  tillsammans och i samverkan ta fram och anta ett gemensamt tillägg 
till gemensamt skolskjutsreglemente som förutom  restid, och väntetid också reglerar avstånd, skolkort 
till friskolor samt att markera bedömningen av farlig skolväg i det gemensamma tekniska stödet. 
Avståndsregeln är att se som det kortaste avstånd som en viss grupp av elever ska ha för att de ska kunna 
beviljas skolkort.  
 

 

Förslaget till besparingarna har inte sammankopplats med Regionens ekonomisystem, och kan därför inte 

påvisa en ekonomiskeffekt.  

De slutsatser som Bengt Welin i sin utredning av skatteväxlingens effekter bygger på antagandet att 

besparingarna om 55 miljoner har genomförts.  

 

Vad hindrar kommunen att beställa mer skolskjuts med bättre kvalité och utbud?  
Kollektivtrafikens möjlighet att erbjuda trafik begränsas av fastställd budget, trafikförsörjningsprogram, 6 

tecknade trafikavtal och årlig trafikplan/trafikredovisning Enligt lag är kommunerna alltid huvudman för 

skolskjuts och endast kommuner kan ta ut skatt för att finansiera skolskjuts.  

Det avtalade priset av skolkort är således en begränsande faktor för Regionens möjlighet att erbjuda 

skolskjutsar.  

 

Vem har bestämt/ godkänt att skolskjuts ska ligga i allmän linjetrafik?  
Det råder fullständig politisk enighet om att skolskjutstrafik i största möjliga utsträckning ska ingå i allmän 

linjetrafik och endast i begränsad omfattning i särskild kollektivtrafik. Vidare, är den politiska ambitionen att 

all samhällsbetald kollektivtrafik ska vara öppen för allmänheten.  Kommuner som vill erbjuda trafik av högre 

kvalitet eller av större utsträckning än som inryms inom fastställd budget , trafikförsörjningsprogram och 

tecknade trafikavtal får finansiera detta genom tillköp.  

 

Vad innebär den solidariska finansieringsmodellen skolkorten ?  
För att åstadkomma en solidarisk finansierad kollektivtrafik med samma pris för skolkort i hela länet, oavsett 

om skolskjutsen sker i allmän linjetrafik eller i särskild kollektivtrafik - servicetrafik, krävs åtgärder från båda 

sidor såsom gemensamt skolskjutsreglemente , gemensamma läsårstider, reducering av stråktrafik , 

reducering av utökad trafik samt en gemensam planeringsprocess. Huvudregeln är att skolskjuts-

verksamheten ska ske i allmän linjetrafik och i andra hand med särskild skolskjuts- servicetrafik . Vidare, har 

Kollektivtrafikförvaltningen en budget som utgör en andel av Regionens totala budget. Utan en skattehöjning 

kan inte kostnaderna öka utan att annan verksamhet inom Regionen påverkas - såsom t.ex. hälso och 

sjukvård. Det avtalade priset på skolkort är således en faktor som begränsar utbud och kvalité, eftersom 

regionen inte kan ta ut skatt för att finansiera ökade kostnader för skolskjutsverksamheten.  

 

Kommunala beslut om avvikelser från det gemensamma skolskjutsreglementet som går utöver skollagens 

regler gällande rätten till skolskjuts, får effekter i hela Dalarna och drabbar andra kommuner. Ett exempel kan 

vara ett kommunalt beslut som innebär en rätt till ensamåkning av särskilda skäl / särskilda omständigheter 

utan stöd i reglemente, skollag, lagens förarbeten eller rättspraxis.  

 

Det ska i varje enskilt fall göras en individuell prövning av en elevs möjligheter att färdas till och från skolan. 

Det finns inte något generellt hinder mot t.ex. att elever hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets 

respektive skolans närhet. (Ds 2009:25 s.449) Vid en sådan prövning ska såväl elevens ålder och allmänna 

mognad i trafiken som trafikfarlighet och andra åberopade omständigheter beaktas Vid en sådan prövning 
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skall beträffande trafikförhållandena hänsyn tas till den av eleven anlitade färdvägens trafikfarlighet, varvid 

omständigheter såsom avsaknad av gångbana och trafiktäthet skall beaktas. (se Högsta 

förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1993 ref. 77 och RÅ 1994 ref. 84).  

 

Kravet på en individuell prövning innebär att ett generellt understöd till en viss kategori elever inte har stöd i 

10 kap 32§ skollagen (Kammarrätten i Stockholm 2020-04-21 mål nr 8169-19) . Vidare innebär inte heller 

förekomsten av en hotbild att det ligger inom ramen för syftet med beviljandet av skolskjuts 

(Förvaltningsrätten i Göteborg 2021-02-16 mål nr 16090-20).  

 

Regionen är lagligen oförhindrad att höja priset på skolkorten om kostnader inte täcks – eftersom 

kostnaderna inte får täckas av regionens skatteintäkter. Det framgår av förvaltningsrättens dom i anledning 

av laglighetsprövningen av skatteväxlingsbeslutet. En höjning av skolkortspriset som stödjer sig på 

avtalsrättslig grund kräver dock ett samrådsförfarande som syftar till att transparent och tydligt redogöra för 

behovet av en höjning, och alternativen till detta, t.ex. förändrat utbud eller kvalitet. Kommunerna är 

oförhindrade att välja att istället bedriva skolskjutsverksamheten i egen regi, med egen finansiering.  

 

Omvärldsbevakning  
X-trafik i Gävleborg debiterar sina kommuner 1300 kr/mån/elev per januari 2020. 

De har även en så kallad utökad skolbiljett som gäller t.o.m. kl. 22.00 på kvällarna och för den debiteras  1357 

kr/mån/elev per januari 2020  till respektive hemkommun. Moms debiteras utöver angivna belopp.  
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REMISSVAR 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-02-18 

 

 

Kommunförvaltningen 
Joel Johansson, 0247-80207 
joel.johansson@leksand.se 

 
 

 
KOS 2021/1598 

 
 

Remissvar kring regionalt trafikförsörjningsprogram 
2022-2031 

Inledning 
Remissgrupp 

Trafikhandläggare 
Näringslivschef 
Trafiksamordnare 
 

Disposition 
Frågor och synpunkter noteras löpande efter rubrik. Region Dalarna anges ne-
dan som regionen. Leksands kommun refereras nedan som kommunen. 

Regionens önskemål om remissens innehåll 
• Vad är er samlade uppfattning om programmet? 
• Vad tycker ni om de hållbarhetsmål vi har inom  
 1) Sammanhållet,  
 2) Klimatsmart och  
 3) Konkurrenskraftigt Dalarna?  
• Hur kan ni bidra till att vi tillsammans ska kunna hantera de utmaningar vi 
står inför? 
 

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 
Övergripande synpunkter 
Remissunderlaget inkom till kommunen 2021-12-28. Remissvar önskas vara 
regionen till handa senast 2022-03-31.  
Kommunen önskar påtala att denna tidsram blev mycket kort med tanke på att 
remissen förutsätts beredas internt via ordinarie politisk ärendegång. I detta 
fall behöver kommunen frångå ordinarie ärendegång för att hinna till slutda-
tum. 
Den alltför komprimerade tidsramen kopplar kommunen ihop med en annan 
remiss som löper parallellt gällande nytt tilläggsavtal, RD21-05246, som 
också ska vara inlämnad 2022-03-31. Eftersom det i tilläggsavtalet och dess 
samverkansbilaga frekvent refereras till trafikförsörjningsprogrammet, vilken 
inte finns på plats, är det ett inte alltför vågat antagande att dessa saker hör 
ihop. 
Kommunen återkommer till tidsbristen och de korta ledtiderna gällande tra-
fikförsörjningsprogrammet. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-02-18 
 

Referens 
Dnr 2021/1365 

Sida 
2(4) 

 

 

Vidare ställer sig remissgruppen undrande inför påståendet i remissmissivet 
om att tjänstepersoner från kommunen ska ha deltagit i någon dialog kring 
målens framtagande.  
Allmänt om trafikförsörjningsprogrammet 
Det är kommunens bedömning att trafikförsörjningsprogrammet är välformu-
lerad i sin vision. Det råder ingen brist på hög ambition eller höga målsätt-
ningar.  
När man läser trafikförsörjningsprogrammet kan man få uppfattningen att en 
välutvecklad kollektivtrafik till stor del kan lösa vår tids stora utmaningar 
såsom bättre integration, motverka segregation/utanförskap, mer klimatsmart 
och jämställt/jämlikt samhälle, hantera demografiska utmaningar samt komma 
åt avfolkningsproblematiken i gles- och landsbygd, för att nämna några delar. 
Det stämmer att kollektivtrafiken är en av många aktörer i samhället som kan 
och ska bidra till att finna lösningar på vår tids samhällsproblem. Dock saknas 
det konkretiseringar av hur detta ska gå till. 
Av trafikförsörjningsprogrammet presenteras sammanlagt 27 ”positioner” 
2031, dvs. önskade lägen. Vidare presenteras 37 olika prioriteringar, vilka 
krävs för att nå dit. Dessa positioner och prioriteringar är fördelade inom tre 
huvudsakliga områden sammanhållet, klimatsmart och konkurrenskraftigt Da-
larna.  
En ny position förutsätter att det har skett något slags förflyttning. I detta fall 
hade det varit önskvärt med en mer konkret beskrivning i nulägesbilden av hur 
det ser ut. Hur ser t.ex. resandestatistiken ut avseende ålder och kön? Detta är 
kunskaper som vore bra att ha för att kunna förstå tänkta framtida positioner 
gällande demografiska och jämställdhetsfrågor. 
Överlag saknas det en hel del förståelse för hur nuläget ser ut i relation till 
önskad position. I vissa avseenden hade det varit bra att få se historisk utveck-
ling av vissa siffror, t.ex. att kollektivtrafiken stod för 12 procent av det mo-
toriserade resandet 2019. Hur relaterar en sådan siffra till tidigare år? 
Utifrån de 27 positionerna och 37 prioriteringarna hade det varit önskvärt med 
något slags intern indelning. Sannolikt förutsätter vissa positioner att andra 
positioner uppnåtts. Likaså behöver prioriteringarna prioriteras. Det är inte 
framkomligt att ha 37 prioriterade delar som löper parallellt. Det blir en över-
hängande risk för att verksamheten inte vet vad de ska göra och det blir varken 
hackat eller malet. Vidare skapas utrymme för många egna tolkningar i verk-
samheten i avsaknad av tydlig plan och sammanhållen styrning. 
Hållbarhetsmålen 
Kommunen anser att trafikförsörjningsprogrammet på ett bra sätt har kunnat 
omvandla och anpassa hållbarhetsmålen i Agenda 2030, dvs. social, ekono-
misk och miljömässig hållbarhet till regionens lokala behov mot en fond av 
kollektivtrafikfrågor.  
Att resonera utifrån ett sammanhållet, klimatsmart och konkurrenskraftigt Da-
larna känns helt rätt. Remissgruppen finner strukturen som inspirerande och 
ser möjligheter att använda den även inom sina egna verksamheter för att le-
vandegöra och konkretisera hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  
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Leksands kommuns bidrag 
Hur kan Leksands kommun bidra till målen i trafikförsörjningsprogrammet? 
Till stor det är det kommunens målsättning att vara en god och konstruktiv 
samarbetspart.  
Dock vore det, vilket påtalats tidigare, enklare för kommunen att bidra om det 
också tydligare framgår hur olika saker ska utvecklas.  
En sak kommunen kan göra ganska omgående är att bygga upp interna struk-
turer för att möta/spegla den samverkansmodell som är föremål för remiss till 
tilläggsavtalets bilaga. 
Löpande kommentarer och textförslag 
Nedan anges löpande kommentarer och textförslag. De följer numrering enligt 
rubriker. Textförslagen är markerade genom kursiv stil. 
2.1 Kommentar till konstaterandet att kollektivtrafiken har 12 procent av det 
motoriserade resandet år 2019. Här vore det önskvärt med utveckling över tid, 
gärna fem år tillbaka. 
2.3.2. Kommentar om att det inte bara är restiderna såsom angivet 89 minuter 
Borlänge-Uppsala som är viktig att fånga. Punktlighet är minst lika viktig, dvs. 
att kollektivtrafiken går och kommer fram på utsatt tid för att öka tilliten till 
kollektivtrafiken. 
2.5 Kommentar till hur ska man öka resandet. Viktigt att i trafikförsörjnings-
programmet även tänka till kring att åka kollektivt ”sista biten”, kopplingen 
från hållplatsen/stationen till resmålets slutdestination, exempelvis boenden, 
är viktig och ofta förbisedd. Existerar inte den ”sista biten” faller möjligheten 
att resa kollektivt. 
2.6 Förslag om att fortsätta meningen: Här finns också länets logistiknav till-
sammans med kombiterminalen i Insjön. Att Dalarnas regionala kärna består 
av två större städer som inte är sammanbyggda kan också utgöra ett hinder 
för en sammanhållen kollektivtrafik som gynnar hela regionen. 
Förslag om att fortsätta meningen: I Dalarna ligger tätorterna i ett pärlband 
längs tydliga stråk men där Falun hamnar utanför huvudstråket som sträcker 
sig i nordsydlig ritning. Detta faktum tar resurser och försvårar planeringen 
för en effektiv kollektivtrafik. Att vi har två centralorter behöver inte innebära 
att vi ska ha två nav för kollektivtrafiken. Vi tror att det går att uppnå en ef-
fektivare kollektivtrafik i regionen om vi utgår från att Borlänge ensamt utgör 
regionens nav för kollektivtrafiken. 
2.7 Förslag om att fortsätta meningen: Försörjningskvoten, förhållandet mel-
lan befolkningen gentemot barn, unga och pensionärer, blir lägre och det blir 
en mindre andel av befolkningen som får bära samhällets kostnader. Vi tycker 
oss se att pandemin har lett till en relativt stor förändring av befolkningsflödet 
där allt fler förskole- och grundskolefamiljer gör aktiv val var de ska bo. Det 
handlar om ökad livskvalité, sökt trygghet och möjligheterna att arbeta flexi-
belt. 
4.1 Kommentar gällande prioriteringar. Borde inte regionen ha som prioriterat 
mål att precis som gods, sträva efter att flytta resandet från väg till järnväg i 
så stor utsträckning som möjligt? Till exempel säga att kollektivresor som 
överskrider 50 km ska primärt ska ske med tåg? 
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2022-02-18 
 

Referens 
Dnr 2021/1365 

Sida 
4(4) 

 

 

6. Målen för kollektivtrafiken menar vi bör delas upp i kvantitativa respektive 
kvalitativa ställda mål. 
8.2 När de långsiktiga målen för kollektivtrafiken beskrivs så framgår det inte 
hur påverkansarbetet ska bedrivas och inte heller vilka målgrupper som ska 
fås att ändra deras resebeteende. En rimlig och näst in till självklar målgrupp 
menar vi är ungdomar som ”lärt sig” resa kollektivt ska fortsätta med det innan 
de blir motoriserade. För ett framgångsrikt påverkansarbete måste en plan för 
detta finnas och där prioriteringar och ett konsekvent arbete bedrivs. 
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1(2) 
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2022-02-18 
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Dnr 2021/1598    

Kommunstyrelsen 
Joel Johansson, 80207 
joel.johansson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2022-2031 

Beskrivning av ärendet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det högst styrande dokumentet 
för den regionala kollektivtrafiken i Dalarna. Programmet är visionärt och 
långsiktigt. Det innehåller bland annat en nulägesbild och de långsiktiga må-
len för kollektivtrafiken i Dalarna. Målen har tagits fram i samarbete med kol-
lektivtrafiknämnden, kollektivtrafikförvaltningen, politiker och tjänsteperso-
ner från Dalarnas kommuner samt i dialog med övriga aktörer. De långsiktiga 
målen i programmet konkretiseras sedan i den årliga trafikplanen.  
Remissutgåvan som nu skickas ut förväntas gå till beslut i Regionfullmäktige 
under 2022. 

Förvaltningens bedömning 
Utskicket med nytt trafikförsörjningsprogram inkom till kommunen 28 de-
cember 2021. Regionen önskar svar från kommunen senast 31 mars 2022. Det 
har inneburit att tiden för att kunna bereda ärendet i vederbörlig ordning varit 
alltför knapp. 
Kommunen bedömer att anledningen till att Regionen önskar få in remissen 
till 31 mars är att trafikförsörjningsprogrammet är nära förbundet med det nya 
avtal för kollektivtrafik som också just nu är ute på remiss till 31 mars. Regi-
onen önskar att kunna få båda dessa handlingar på plats samtidigt under våren. 
Kommunens remissgrupp som består av trafikhandläggare, mark- och explo-
ateringsansvarig och trafiksamordnare har under rådande omständigheter skri-
vit ett remissvar utifrån de anvisningar som framgick av remissmissivet.  
Eftersom remisstiden var så pass kort föreslår förvaltningen att KS delegerar 
beslutet till AU för att remissvaret ska kunna lämnas in i tid samt att svaret 
hinner beredas politiskt innan beslut. 

Finansiering 
Ärendet medför inga kostnader. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutet om att anta förvalt-

ningens yttrande som sin egen till allmänna utskottet och översända 
det till Region Dalarna. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-02-18 
 

Referens 
Dnr 2021/1598 

Sida 
2(2) 

 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande – Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031, 
2022-02-18 
Remissvar RD21-07226 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Remissmissiv 
3.0 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031, remiss-
utgåva 

Slutligt beslut skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Ingrid Andrén, trafikhandläggare 
Per Strid, näringslivschef 
Joel Johansson, trafiksamordnare 
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REMISS 1 (3) 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031 
Datum 

2021-12-28 

 

 

Diarienummer 

RD21/07226 

 

 

Kollektivtrafikfförvaltningen 

 
 

 

Postadress Besöksadress Kontakt  

Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Kollektivtrafikförvaltningen 

791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se 

 Falun 232100-0180  

    
 

  

Missiv 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det högst styrande 

dokumentet för den regionala kollektivtrafiken i Dalarna. Programmet är 

visionärt och långsiktigt. Det innehåller bland annat en nulägesbild och de 

långsiktiga målen för kollektivtrafiken i Dalarna. Målen har tagits fram i 

samarbete med kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafikförvaltningen, 

politiker och tjänstepersoner från Dalarnarnas kommuner samt i dialog 

med övriga aktörer. De långsiktiga målen i programmet konkretiseras 

sedan i den årliga trafikplanen.  

Remissutgåvan som nu skickas ut förväntas gå till beslut i 

Regionfullmäktige under 2022. 

Remissvar 
Svaren skickas till kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se senast 

2022-03-31 

I era remissvar önskar vi att ni utgår från programmets huvudrubriker och 

är så kortfattade och konkreta som möjligt. Ta upp både det som ni ser som 

styrkor och det ni tycker behöver ändras. Motivera kortfattat. Beakta gärna 

följande i era svar: 

• Vad är er samlade uppfattning om programmet? 

• Vad tycker ni om de hållbarhetsmål vi har inom 1) Sammanhållet,  

2) Klimatsmart och 3) Konkurrenskraftigt Dalarna? 

• Hur kan ni bidra till att vi tillsammans ska kunna hantera de utmaningar vi 

står inför? 

Så behandlas remissvaren 
Region Dalarna sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna 

efter remissperiodens slut. Synpunkterna behandlas och kommuniceras 

med kollektivtrafiknämnden som beslutar om eventuella förändringar.  

En samlad bild av remissvaren presenteras på Region Dalarnas webb samt 

som bilaga till det beslutade regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
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2021-12-28 RD21/07226 
 

 
 

Digitalt informationsseminarium 

Välkommen att delta på ett digitalt seminarium då vi presenterar 

programmet och berättar om arbetet med den. 

Dag: onsdag 16 februari 2022 

Tid: kl 10.00 – 11.30 

Plats: Digitalt möte via Teams 

Anmälan: kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se senast  

9 februari 2022 

 

Bilagor  
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031 remissutgåva  

 

Sändlista  
Avesta kommun 

Borlänge kommun 

Falu kommun 

Gagnefs kommun 

Hedemora kommun 

Leksands kommun 

Ludvika kommun 

Malung-Sälens kommun 

Mora kommun 

Orsa kommun 

Rättviks kommun 

Smedjebackens kommun 

Säters kommun 

Vansbro kommun 

Älvdalens kommun  

Region Jämtland Härjedalen 

Region Gävleborg 

Region Örebro län 

Region Värmland 

Region Västmanland 
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Förvaltningar inom Region Dalarna 

Inlandsbanan 

Keolis Sverige AB 

SJ AB 

Transdev Sverige AB 

Tåg i Bergslagen  

Trafikverket  

Högskolan Dalarna 

Länsstyrelsen Dalarna 

Naturvårdsverket  

Arbetsförmedlingen 

Dalarnas bildningsförbund 

Dalarnas idrottsförbund 

Företagarna Dalarna 

Hela Sverige Ska Leva 

Naturskyddsföreningen Dalarna 

PRO Dalarna 

Samarkand2015 

SPF 

Svenska kyrkan 

Svenskt näringsliv Dalarna 

Sveriges elevkårer 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Funktionshinderrådet i Dalarna 
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1. Inledning 
Trafikförsörjningsprogrammet är ett styrdokument för kollektivtrafiken på 
lång sikt, från år 2022 till 2031. Programmet ger en riktning i hur 
kollektivtrafiken kan bidra till regionens utveckling. Region Dalarnas 
trafikförsörjningsprogram bygger på Agenda 2030, Regionplanen, den 
regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin samt länstransportplanen 
och fokuserar på de delar som rör allmän och särskild kollektivtrafik. Vi 
arbetar utifrån de tre målområden som kopplar an till hållbarhet inom social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet:  

 Ett sammanhållet Dalarna  
 Ett klimatsmart Dalarna  
 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och insatser 
inom ett område kan ofta bidra till måluppfyllelse även inom andra 
områden. 

Det finns även ett lagkrav på att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter i 
Sverige ska ha ett trafikförsörjningsprogram: 

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 

Framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram är en del av lag 
2010:1065 om kollektivtrafik. I enlighet med §10 i lagen ska programmet 
innehålla en redovisning av: 

• Behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för 
kollektivtrafikförsörjningen 

• Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms 
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten 
avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt, 

• Åtgärder för att skydda miljön, 
• Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik 

med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning 
• De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla 

resenärer 
• Omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om 

riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan 
trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten 

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet över kollektivtrafiklagen och i det 
ingår tillsyn över trafikförsörjningsprogrammet.  

Enligt vägledning framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 
ska trafikförsörjningsprogrammet ha en stark karaktär av politiskt, 
strategiskt program samt beskriva vad den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten vill uppnå med kollektivtrafiken. Vidare beskriver 
vägledningen att programmet ska beskriva mål och inriktning för all regional 
kollektivtrafik, det vill säga all kollektivtrafik inom länet samt den 
kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande. 
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2. Nuläge 
Dalarna befinner sig mitt i en global pandemi. Det är en tid då alla ställs 
inför utmaningar som vi måste hantera på ett klokt och ansvarsfullt sätt. För 
kollektivtrafikens del har pandemin inneburit stora förändringar vad det 
gäller resande, trafik, möjligheten att skaffa färdbevis samt ensamåkning 
vid serviceresor samtidigt som trafiken behövde upprätthållas. 
Restriktionerna för att hindra smittspridning lättades under hösten 2021 
men har delvis återinförts i slutet av 2021. Nulägesinformationen i 
trafikförsörjningsprogrammet utgår från år 2019 som är det senaste 
normalåret innan pandemin bröt ut.  

2.1 Trafiken – linjetrafik och särskild kollektivtrafik 
Dalatrafik har som mest 60 000 resor om dagen och 10 miljoner resor varje 
år bestående av linjetrafik och serviceresor. 

Linjetrafiken bedrivs med stråklinjer, stadslinjer, landsbygdslinjer och 
flexlinjer via cirka 7 500 hållplatser. Stråktrafiken har 11 linjer varav 7 
direktbussar och 4 linjer tågtrafik. Varje vardag körs 195 stads- landsbygds- 
och flexlinjer. Totalt blir det cirka 2550 turer varje dag. Kollektivtrafiknätet är 
väl utvecklat efter de större trafikstråken i Dalarna. De regionala 
busslinjerna täcker stor del av det allmänna vägnätet och de större 
tätorterna. Även om kollektivtrafiknätet är väl utvecklat efter de större 
trafikstråken är turtätheten på vissa busslinjer låg, i synnerhet på busslinjer 
med lågt resandeunderlag där kollektivtrafiken endast finns till för att 
tillgodose skolungdomars behov av resor till skolan. Kollektivtrafiken har 12 
procent av det motoriserade resandet år 2019.  

Region Dalarna är en av fyra ägare till Tåg i Bergslagen som trafikerar:  

• Dalabanan: Mora – Borlänge – Uppsala – Stockholm 
• Bergslagspendeln: Ludvika – Västerås  
• Bergslagsbanan: Gävle - Borlänge – Örebro – Mjölby 
• Godsstråket genom Bergslagen: Örebro – Krylbo – Gävle 

Den särskilda kollektivtrafiken omfattar färdtjänst, riksfärdtjänst, 
omsorgsresor, sjukresor, skol- och särskoleskjutsar, resor till och från 
korttidsboende och kommunresor. 2019 gjordes cirka 666 000 serviceresor. 
Alla dessa former av resor kräver någon form av särskilt tillstånd från 
ansvarig myndighet vilka handlägger och beslutar om den sökande är 
berättigad till helt eller delvis samhällssubventionerade resor. Vår 
beställningscentral samordnar länets särskilda kollektivtrafik. 2019 
hanterade de 308 000 resebeställningar. Trafiken är anropsstyrd eller 
linjebunden och utförs yrkesmässigt med personbilar eller specialfordon. 
Huvuddelen av resorna utmärks av att resenären har behov av en högre 
grad av individuell service för att resan skall kunna genomföras.  
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2.2  Myndighetsutövning – Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Region Dalarna har i uppdrag av Dalarnas kommuner ansvaret för 
myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. 
Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst organiseras och 2019 kom 
det in 2250 ansökningar och 6437 personer hade ett aktuellt 
färdtjänsttillstånd. 

 

2.3 Kommersiell trafik i Dalarna 

2.3.1 Busstrafik  
Det bedrivs kommersiell busstrafik av: 

• Masexpressen: Dalarna - Stockholm  
• Fjällexpressen: Skåne, Västkusten, Värmland – Dalafjällen 
• Viatour Resor & Event AB: Stockholm – Grövelsjön 
• Flixbuss: Flertal orter i Dalarna 

2.3.2 Tågtrafik  
Det bedrivs kommersiell tågtrafik av: 

• SJ: Mora/Borlänge/Falun - Stockholm 
• Tågab: Falun – Göteborg   

Trafiken på Dalabanan bedrivs till större delen kommersiellt och Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten har under åren samverkat med SJ och 
Dalabanans Intresseförening om trafiken. Målet på sikt ska vara att det ska 
gå ett tåg i timmen mellan Borlänge och Stockholm. På kortare sikt handlar 
det dock om en trafik utifrån dagens tidslägen plus ytterligare några 
avgångar i enlighet med SJ:s avisering att sätta in ytterligare tåg på 
sträckan. I ett tidtabellsupplägg trafikeras sträckan Stockholm-Borlänge 
med 14 dubbelturer vilket motsvarar timmestrafik under större delen av 
dagen med några luckor mitt på dagen och sent på kvällen. Anslutningar till 
Mora skall finnas för alla turer.  

Vad det gäller utveckling av tågtrafik, kommersiell eller subventionerad, 
finns det en begränsning i att det inte finns dubbelspår, svårigheter att få 
tag på tåg som uppfyller fordonskrav gällande komfort och säkerhet samt 
tillgång på tåglägen. Region Dalarna, Regionförbundet i Uppsala län och 
Uppsala, Heby och Sala kommuner har tillsammans med dåvarande 
Banverket tecknat en avsiktsförklaring om åtgärder på Dalabanan 
avseende prioritering och finansiering. Denna syftar till att möjliggöra tätare 
trafik med persontåg och bättre tidhållning på Dalabanan. På kort sikt 
handlar åtgärderna om att skapa en effektiv tidtabell med ett tåg i timmen 
med restid mellan Borlänge och Uppsala på 89 minuter. 
 

  

71



 
Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
för Dalarnas län 2022-2031 

 6 (24) 

2021-12-16 RD21/06674 
 
 

 
 

2.3.3 Flygtrafik  
I Dalarna finns tre flygplatser med reguljärtrafik; Dala Airport i Borlänge, 
Mora-Siljan Flygplats i Mora och Scandinavian Mountains Airport i 
Rörbäcksnäs. Från Borlänge går det även chartertrafik. Denna typ av 
flygtrafik är just chartertrafik och inte kollektivtrafik. Däremot är flygplatsen 
en viktig knutpunkt både regionalt och lokalt, därför är det viktigt med 
möjlighet till kollektivtrafik till och från flygplatsen. 

Från Sälen (Rörbäcksnäs) går det charterflyg för fjällturism. Även 
flygplatsen i Sälen är i behov av kollektivtrafik för att möta upp både lokala 
och regionala behov av resor till och från flygplatsen. 

2.4 Samhällsberedskap 
Region Dalarnas kollektivtrafik är samhällsviktig funktion enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Region Dalarnas regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapsplan 
anger att regionens krisberedskap handlar om att ha en god beredskap och 
krishanteringsförmåga så att verksamheten fungerar oavsett yttre 
omständigheter. Kollektivtrafiken ingår i samhällets krisorganisation och 
kan exempelvis användas vid utrymning och evakuering.  

Kollektivtrafiken påverkas indirekt och direkt av olyckor, skogsbränder, 
bränder i fastigheter, terrorattentat, extremväder både vinter och sommar, 
strömavbrott, översvämningar, stora anhopningar med människor till fots 
oavsett anledning. 

Förvaltningen ska kunna: 

• Upprätthålla och säkerställa funktions- och driftssäkerhet vid 
samhällsstörningar 

• Aktivera, mobilisera och omfördela resurser  
• Sprida information till drabbade, anhöriga, allmänhet, internt inom 

verksamheten, till samverkande myndigheter, organisationer och 
media i händelse av 

• Särskild händelse – händelse som kräver att resurserna måste 
organiseras, ledas och användas på särskilt sätt såsom 
transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av allvarlig smitta, 
spridning av farliga ämnen, infrastrukturstörning och väpnat 
angrepp samt psykosocial påverkan på samhället som en följd av 
traumatiska händelser.  

• En extraordinär händelse – allvarlig störning eller överhängande risk 
för störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser och/eller hotar grundläggande funktioner, exempelvis 
elförsörjning, vår hälsa eller vår frihet.  

2.5 Behovsanalys 
Dalarna behöver kollektivtrafik för att binda samman länet, ge ett 
klimatsmart alternativ till bilen och även bidra till ekonomiska vinster. För att  
skapa goda förutsättningar för människor att bo, leva, trivas och verka i vår 
region behöver vi arbeta med hållbarhet utifrån social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet. Kollektivtrafiken måste ta en större marknadsandel 
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av det motoriserade resandet för att vi ska få en hållbar utveckling i 
Dalarna. 

Skoltrafik utgör en grund i länets kollektivtrafik. För att täcka behovet att 
kunna åka kollektivt har Dalarna valt att öppna skolturerna, det vill säga låta 
alla resenärer nyttja även skoltrafiken. Mängden av skoltrafik tenderar att 
öka i och med att skolor, allra helst i lands- och glesbygd stängs och 
centraliseras. 

Utvecklingen talar för att människor i allt högre utsträckning väljer, och vill 
kunna välja, utbildning och arbete oberoende av bostadsort. Samtidigt finns 
också ofta rätt kompetens för organisationer och företag på andra orter än 
där man är lokaliserad. Även om arbetsuppgifter och utbildningar kan ske 
på distans är fysisk infrastruktur fortfarande en central fråga. Den regionala 
arbetsmarknadens funktionssätt är därmed beroende av goda livsmiljöer 
och god infrastruktur med kollektivtrafik både inom Dalarna såväl som över 
länsgränsen. För att få ett levande Dalarna med utvecklingskraft i alla delar 
av länet behöver vi samverka med offentliga förvaltningar, näringsliv och 
civilsamhälle samt bygga ut infrastrukturen både på väg som järnväg för att 
lägga grunden till bättre tillgänglighet. 

Dalarna har en stark och växande besöksnäring. Det är den största 
besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna. 
Besöksnäringen varierar per säsong och område. För att erbjuda hållbara 
resor för besöksnäring och arbetskraft behöver kollektivtrafiken utvecklas 
för att kunna vara ett alternativ till bilen. 

För att minska miljöpåverkan behöver bilismen minska till fördel för 
kollektivtrafiken. Dalarna har ett mycket högt bilinnehav i förhållande till 
landet i övrigt. För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ till 
bilresor måste det vara enkelt, prisvärt och/eller tidseffektivt att resa 
kollektivt. Det gäller hela resan; från planering, informationsinhämtning, köp 
av färdbevis, framkomlighet till hållplats, cykel- och bilparkering, 
tillgänglighet i både fasta och rörliga resenärsmiljöer till slutdestination. 
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Figur 1. En pendlingsrelation innebär att en individ bor i en kommun och arbetar i en annan. I denna karta illustreras 
pendlingen åt båda håll, så kallad bruttopendling (ex. både de som pendlar från Älvdalen till Mora och de som pendlar 
från Mora till Älvdalen). Pendlingen illustreras på kommunnivå där linjerna startar och slutar i kommunernas centroid, 
dvs. i mitten av varje kommun. Pendling till och från andra länder är inte med i denna karta. 

2.6 Demografi, bebyggelsestruktur och marknad 
Dalarna har strax under 300 000 invånare och består av 15 kommuner. Det 
är Sveriges fjärde största län till ytan med en stor variation av natur- och 
kulturlandskap, fjäll, sjöar, skog, jordbruksmark, som tillsammans bidrar till 
länets karaktär. Länet präglas av en flerkärnighet med många kommuner, 
flera av dem små befolkningsmässigt. Här ryms landsbygder, samhällen 
och städer med stora ytor som är mycket glest befolkade. Dalarnas största 
regionala kärna är Falun och Borlänge, som också utgör den största 
arbetsmarknadsregionen och har ungefär 45 procent av kollektivtrafiken. 
En positiv utveckling och tillväxt i Falun-Borlänge är viktig för utvecklingen i 
hela Dalarna. Här är flera länsgemensamma funktioner lokaliserade, såsom 
Högskolan Dalarna, länsstyrelsen, länskulturen och regionsjukhuset. Här 
finns också länets logistiknav. Mora, Avesta och Ludvika är delregionala 
noder. Runt länets noder finns goda möjligheter att utveckla mer 
sammanhållna marknader för arbete, studier, boende och service. En god 
tillgång till stråktrafik är viktig för att möjliggöra tillgängligheten. Många 
människor i Dalarna har sina arbetsplatser utanför länet och därför behövs 
även länsöverskridande kollektivtrafik både på väg och järnväg. 
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FIgur 2. Befolkningsmängd per kilometerruta. 

I Dalarna ligger tätorterna i ett pärlband längs tydliga stråk. Läget relativt 
mitt i landet är en fördel för människor som vill ta sig till och från länet. I alla 
tider har det rört sig människor till och från Dalarna, något som har satt sin 
prägel på länet och bidragit till utveckling.  

75



 
Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
för Dalarnas län 2022-2031 

 10 (24) 

2021-12-16 RD21/06674 
 
 

 
 

I Dalarna finns världsledande stål-, trä- och elkraftindustri; globala företag 
vars konkurrenskraft bygger på innovation, forskning och utveckling. Här 
finns även mängder av små och medelstora företag och en företagarkultur 
där tradition möter förnyelse. Bygg, handel och service är framträdande 
branscher med stor betydelse för den regionala arbetsmarknaden. För att 
få rätt kompetens till arbetstillfällena behöver arbetsmarknadsregionerna 
förstoras. Även medborgarna behöver vidga sina områden för att hitta jobb 
som matchar deras kunskaper. Det finns positiva effektsamband mellan 
tillgång till kollektivtrafik och sysselsättning. Arbetspendling med 
kollektivtrafik är en viktig pusselbit för att skapa förutsättningar för en 
konkurrenskraftig region men som även bidrar till ekologisk hållbarhet. 

Dalarna är ett av de till ytan största och mest glest befolkade länen i 
Sverige. Det finns samtidigt stora inomregionala skillnader där södra och 
mellersta Dalarna har en tätare och yngre befolkning än de norra 
länsdelarna. Detta faktum, att befolkningen är yngre i tätare miljöer, är en 
starkt bidragande faktor till urbanisering – det föds helt enkelt fler barn där.  

En regional utmaning är att få fler unga att välja att bo i Dalarna. En 
växande respektive en krympande befolkning medför olika typer av 
utmaningar för olika platser i Dalarna. Ett krympande befolkningsunderlag 
medför inte minst svårigheter att upprätthålla lokal service, vilket i sin tur 
kan bidra till ytterligare befolkningsminskningar och också skapa en känsla 
av utanförskap. Det är ekonomiskt svårt att motivera att trafikera gles- och 
landsbygd där få bor och där få väljer att resa kollektivt. En följdeffekt är att 
gles- och landsbygd blir mer otillgängligt. Ett växande befolkningsunderlag 
medför andra utmaningar. Det ställs bland annat krav på nya bostäder för 
att undvika trångboddhet, och infrastruktur behöver byggas ut vilket är 
förenat med stora kostnader. Kommuner med en stor eller växande 
besöksnäring behöver hantera skillnader i tryck på sina verksamheter 
beroende på säsong. 

Befolkningen i Dalarna ökar och det är en följd av ökad invandring. Då de 
som invandrar till Sverige generellt sett är yngre än de inrikes födda sker 
också en föryngring av befolkningen. Invandring är därmed en del i 
lösningen att hantera den demografiska utmaningen, under förutsättning att 
de som invandrar integreras på arbetsmarknaden och inkluderas i 
samhället. Tyvärr ser vi en ökad segregation där bostadsområden med stor 
socioekonomisk andel ökar. Det råder brist på samhällskontrakt vilket 
innebär utmaningar. Tryggheten hotas och trafikering av vissa områden har 
påverkats. Samtidigt är tillgängligheten en nyckel i att bryta isoleringen och 
skapa möjligheter till att resa till arbete, studier och andra aktiviteter. 
Kollektivtrafiken har en nyckelroll i att bryta segregationen. Den 
demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd 
har medfört en allt äldre befolkning. Tittar man på det som kallas 
försörjningskvot så är Dalarna det län i Sverige som har lägst andel i 
arbetsför ålder i relation till övrig befolkning. Inom det kommande decenniet 
innebär den här utvecklingen att Dalarna kommer att ställas inför ett läge 
med arbetskraftsbrist, minskad skattekraft och ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster. För kollektivtrafiken innebär den demografiska 
utvecklingen att andelen skolresor och serviceresor kommer att öka. 
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2.7 Omvärldsfaktorer 
Kollektivtrafiken i Region Dalarna påverkas av omvärlden. Det handlar om 
miljö- och klimatfrågor, urbanisering, demografi, segregation och pandemi. 
Vi behöver möta de utmaningar som vi ställs inför för att säkerställa trafiken 
i länet. 

Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga. För världen som 
helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i 
form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem och hot mot 
den biologiska mångfalden, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser 
samt människor på flykt. Även i Dalarna syns klimatförändringarna. Länet 
har under de senaste åren drabbats av såväl stora bränder som 
översvämningar. Ett gradvis varmare klimat påverkar bland annat 
snötillgången och leder till förlust av biologisk mångfald. Också 
förutsättningarna för vårt lokala jord- och skogsbruk påverkas när den 
biologiska mångfalden hotas. En miljömässigt hållbar omställning är en 
grundläggande utmaning som vi möter genom minskad mängd 
koldioxidutsläpp och kemikalieanvändning. 

Runtom i världen pågår det en urbanisering, människor i stora delar 
centraliseras till storstadsområden där det är god tillgång till arbetstillfällen, 
studiemöjligheter, service och nöjen. Det leder i en förlängning till att lands- 
och glesbygd avfolkas och tappar livskraft.  

Västvärlden har en tydlig demografisk trend i låga födelsetal och ökad 
livslängd vilket medför en äldre befolkning. Försörjningskvoten, förhållandet 
mellan befolkningen gentemot barn, unga och pensionärer, blir lägre och 
det blir en mindre andel av befolkningen som får bära samhällets 
kostnader. 

En oväntad yttre faktor är Coronapandemin. Den bröt ut i början av 2020 
och påverkar samhället och våra förutsättningar att resa kollektivt i hög 
grad. Det är problematiskt att minska smittspridning genom distansering i 
begränsade utrymmen, exempelvis ombord på bussar, tåg, hållplatser, 
vänthallar och resecentrum. Extra bussar sattes in på turer med många 
resenärer. Resenärer uppmanades att undvika resa kollektivt, resa bara då 
man var tvungen och på tider då färre reste. Smittorisken för bussförare 
medförde att framdörrarna hölls stängda under en lång tid samt att de 
främre sittplatserna spärrades av. Försäljning av färdbevis och aktivering 
av periodkort begränsades, vilket ledde till att ekonomin påverkas negativt. 
Det blev svårt för de resenärer som saknade en smart mobiltelefon att 
införskaffa färdbevis. Andra bekymmer kopplade till stängda framdörrar var 
friåkare, ordningsproblem samt skadegörelse ombord på bussar. 
Servicetrafiken ställde om från gemensamma resor till ensamåkning. Det 
krävde både fler fordon och förare. Trots utmaningar lyckades vi 
upprätthålla kollektivtrafiken så att de som behövde resa kollektivt med 
våra bussar, bilar och tåg kunde göra det. 
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3. Vision och värdegrund 

3.1 Vision 
Tillsammans strävar vi efter att kollektivtrafik är det självklara valet 

näst efter att gå och cykla.  

3.2 Värdegrund 
Kollektivtrafik bidrar till hållbar utveckling i länet genom attraktiv, 
lättillgänglig, pålitlig och trygg trafik som håller samman regionen. 

 

4. Långsiktiga mål för kollektivtrafiken i Dalarna 

4.1 Ett sammanhållet Dalarna 
I ett sammanhållet Dalarna finns goda livsmiljöer som skapar en känsla av 
närhet. Ett Dalarna som upplevs nära ska möjliggöra för människor och 
företag att på ett hållbart och resurseffektivt sätt nå varandra, genom en 
tillgänglig och tillförlitlig transportinfrastruktur, en fungerande kollektivtrafik, 
en utbyggd digital infrastruktur, och en god bebyggd miljö. Ett Dalarna som 
upplevs nära karaktäriseras av en hållbar och sammanhållande 
samhällsplanering som knyter ihop arbetsmarknadsregioner och studieorter 
med goda livsmiljöer och tar tillvara platsers möjligheter. God tillgänglighet 
till statlig, regional och kommunal service påverkar människors 
levnadsvillkor och är viktig för en plats attraktivitet. God tillgång till vård 
bidrar exempelvis till människors känsla av trygghet medan ett rikt kulturliv 
och utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter gör länet attraktivt för både 
invånare och besökare. Det stärker även förutsättningarna för väl 
fungerande välfärd och demokrati. Ett sammanhållet Dalarna är 
inkluderande, jämställt och jämlikt där människor mår bra och där alla ges 
möjlighet att utvecklas och känna att de är en del i samhällsutvecklingen. 
Resenärer känner sig trygga både i fasta och rörliga miljöer, d.v.s. på 
hållplatser, vänthallar och resecentrum såväl som ombord på bussar och 
tåg. För att klara utmaningen av ett sammanhållet Dalarna, framför allt i 
glesbygd behövs nya innovativa lösningar till kollektivt resande. Det kan 
vara möjlighet till att boka på en resa med övriga offentliga och privata 
turer, kombinera olika former av transporter eller erbjuda en bilpool. 

 

Position 2031: 

• Kollektivtrafiken binder samman områden och motverkar 
segregation och polarisering. 

• Kollektivtrafiken möjliggör utökade arbetsmarknadsregioner. 
• Start- och slutpunkter samt nav som utgår från resandeströmmar 

och behov. 
• Starka stråk där många bor och där många reser. 
• Ökad turtäthet där många reser. 
• Pålitlig trafik som har en kontinuitet och frekvens. 
• Fysisk och digital tillgänglighet. 
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• Jämlik och jämställd kollektivtrafik. 
• Trygga fasta och rörliga resenärsmiljöer. 
• Innovativa lösningar ger en ökad tillgänglighet till att resa kollektivt. 
• Utvecklad infrastruktur möjliggör tät trafik på väg och järnväg. 

 

Prioriteringar: 

• Informera om kollektivtrafikens fördelar vad det gäller social 
hållbarhet.  

• Samverkan och samsyn med kommuner, myndigheter, regioner, 
stat, övriga aktörer och civilsamhälle för att kunna erbjuda en 
sammanhållen samhällsplanering. 

• Smarta linjedragningar som är anpassade till resandemönster och 
behov. 

• Verka för ökad tillgänglighet för arbetsgivare, arbetstagare, 
studenter och elever. 

• Verka för ökad tillgänglighet till vård och omsorg. 
• Verka för ökad tillgänglighet till kultur, bildning och fritidsaktiviteter. 
• Utveckling av digitala lösningar för kollektivt resande. 
• Tillgängliga resecentrum, knutpunkter, hållplatser och fordon samt 

digitala kanaler. 
• Trygghetsskapande åtgärder i fasta och rörliga resenärsmiljöer 

samt samverkan för att möjliggöra säkerhet. 
• Samverkansform för innovativa kollektiva resor.  
• Samverka för att stärka och utveckla infrastruktur och trafikering, 

både på väg som järnväg. 

 

4.2 Ett klimatsmart Dalarna 
Ett klimatsmart Dalarna är ett resurseffektivt Dalarna utan 
klimatpåverkande utsläpp. Resande sker på ett enkelt och miljömässigt 
hållbart sätt. Därför behöver vi utsläppsminskande åtgärder såsom 
skyndsam utfasning av fossila bränslen och investeringar i infrastruktur 
som stödjer omställningen. Kollektivt resande har en central roll i 
utvecklandet av en klimatsmart och resurseffektiv, men också mer jämställd 
och jämlik mobilitet. Den traditionella kollektivtrafiken måste kompletteras 
med nya mobilitetslösningar och tjänster, särskilt för länets glesa miljöer. 
Kollektivtrafik är förenat med höga kostnader, samtidigt som det finns 
samhällsekonomiska vinster. För att klara omställningen krävs mod att 
ställa olika kostnader mot varandra. Andelen kollektiva resor av det 
motoriserade resandet behöver öka. Transportsnål fysisk planering på lokal 
nivå bidrar till att resor mellan bostäder, arbets- och studieplatser samt 
andra viktiga målpunkter sker kollektivt, till fots eller cykel. En ökad 
strategisk regional samhällsplanering med stärkt koppling mellan 
infrastrukturplanering, kollektivtrafikplanering och kommunernas 
bostadsplanering ökar möjligheterna till ett resurseffektivt och klimatsmart 
transportsystem och hållbar mobilitet. 
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Position 2031: 

• Ökad marknadsandel av det motoriserade resandet.  
• Samhällsplanering som möjliggör klimatmedvetna val, kollektivt 

resande och kombinerad mobilitet. 
• Anpassat trafikutbud utifrån resandet. 
• Effektiv linjedragning. 
• Effektiv planering av servicetrafik. 
• Fordon är ändamålsenliga. 
• Drivmedel uppfyller nationella energi- och klimatmål. 
• Miljövådliga utsläpp till mark, vatten och luft är minimerat. 
• Innovativa lösningar ger en ökad resurseffektivitet. 

 

Prioriteringar: 

• Informera om kollektivtrafikens fördelar vad det gäller ekologisk 
hållbarhet.  

• Samarbete och samsyn för hållbar samhällsplanering. 
• Smart planering av allmän och särskild kollektivtrafik för att möta 

resenärers behov. 
• Verka för utvecklad infrastruktur som möjliggör effektiv 

linjedragning. 
• Samarbete och samsyn med kommuner och vårdinrättningar för 

effektivisering av serviceresor. 
• Trafikavtal som möjliggör klimatsmarta val.  
• Fordon som är anpassade för behoven utifrån storlek och 

utrustning. 
• Skapa förutsättningar för framtida drivmedel i våra depåer. 
• Verka för att bygga ut ladd- och drivmedelsinfrastruktur i hela länet. 
• Samverka för att få helhetssyn av trafikföretagens kemikalier, 

kemikaliehantering, energianvändning och emissioner för att kunna 
byta mot bättre och mer hållbara alternativ. 

• Möjliggöra kombinerad mobilitet genom parkering för bil och cykel i 
anslutning till hållplatser, knutpunkter och resecentrum samt 
möjlighet att ta med cykel eller annat fortskaffningsmedel ombord 
på buss och tåg. 

• Verka för att skapa möjlighet att resa kollektivt i ett bredare 
perspektiv.  

 

4.3 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 
Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet handlar om att skapa 
konkurrenskraft. En väl utvecklad och hållbar infrastruktur skapar värden 
för näringsliv, boende och besökare. För hållbar och konkurrenskraftig 
kollektivtrafik som människorna väljer framför bilen är enkel, prisvärd 
och/eller tidseffektiv. Genom att erbjuda konkurrenskraftig kollektivtrafik får 
fler tillgång till hållbart resande och kan bidra till samhällsutvecklingen. 
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Regionens konkurrenskraft stärks om kompetenser från olika grupper 
oavsett ålder, kön eller bakgrund tas tillvara. Folkhälsan förbättras då det 
kollektiva resandet bidrar till vardagsmotion i samband med resan. En 
förbättrad folkhälsa resulterar bland annat i lägre sjukvårdskostnader. 
Innovationer som främjar det kollektiva resandet bidrar till en ekonomisk 
vinning. Exempel på det är kombinerade transporter som kan kapa 
kostnader, öka tillgängligheten och transporteffektiviteten med tillhörande 
miljövinster. 

 

Position 2031: 

• Resa kollektivt är det självklara valet, där det är möjligt, näst efter 
att gå och cykla. 

• Det är enkelt, prisvärt och/eller tidseffektivt att resa kollektivt. 
• Flexibla färdbevis. 
• Tillgänglig kollektivtrafik. 
• Att resa kollektivt är tryggt och säkert. 
• Förbättrad folkhälsa. 
• Smarta och hållbara kombinationer av kollektivt resande och 

transporter. 

 

Prioriteringar: 

• Påverkansarbete och marknadsföring för att öka det kollektiva 
resandet. 

• Informera om kollektivtrafikens fördelar vad det gäller ekonomisk 
hållbarhet.  

• Stöd som bidrar till ökat kollektivt resande. 
• Utveckla samhällsplaneringen och förbättra kollektivtrafiken för att 

minska bilberoendet. 
• Infrastruktur som skapar förutsättningar för enkel och tidseffektiv 

kollektivtrafik.  
• Förbättra tillgänglighet och trafik så att fler har möjlighet att åka 

kollektivt. 
• Erbjuda attraktiva produkter och biljetter som passar resenärernas 

behov. 
• Förenkla pris- och zonstrategi.  
• Erbjuda enkla och tillgängliga möjligheter att införskaffa flexibla 

färdbevis. 
• Skapa förutsättningar för mervärde på resan samt arbete ombord. 
• Skapa förutsättningar för att det kollektiva resandet ska vara pålitligt 

och tryggt både i fasta och rörliga miljöer. 
• Innovativa lösningar som möjliggör nya former av kollektivt resande. 
• Skapa förutsättningar gällande regler och villkor så att innovativa 

lösningar är möjliga. 
• Samordna kollektivtrafik med andra transporter. 
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5. Mål 2031 
Trafikförsörjningsprogrammet arbetar utifrån Agenda 2030 med social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet eller som det har översatts till i 
Dalastrategin; ett sammanhållet, klimatsmart och konkurrenskraftigt 
Dalarna. En viktig del i det är att öka andelen kollektivt resande av det 
motoriserade resandet. Det är en nyckel i att nå hållbarhetsmålen.  

För att åstadkomma en ökning av den totala samhällsekonomiska 
effektiviteten krävs kollektivtrafikfrämjande åtgärder som leder till ökat 
resande, ökad marknadsandel och ökad tillgänglighet. Det behövs 
regionala standarder för trafikering, utrustning och utformning vilket 
förbättrar kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet för resenärerna. 
Utöver det behövs attitydförändrande och medvetandehöjande insatser för 
att bryta bilismen som norm. 

5.1 Samhällsekonomiska mål 
För att lösa samhällsutmaningar och för utveckling och konkurrenskraft 
krävs ökad innovationskraft, det vill säga rörelse för fler nya idéer, varor, 
tjänster och processer. Det finns många kunskapsintensiva företag med en 
hög innovationskapacitet i Dalarna. För att ta tillvara, utveckla och 
kommersialisera innovationer behöver samspelet stärkas mellan ledande 
stora företag, små och medelstora företag, akademi och det civila 
samhället. Det kan ske genom att bygga upp och synliggöra kreativa och 
innovativa miljöer som möter utmaningar och som bidrar till att föra 
samman olika sektorer och aktörer. Kollektivtrafik binder samman och ger 
en utökad arbetsmarknadsregion som är gynnsam både för arbetsgivare 
som arbetstagare. Fler får möjlighet att hitta ett arbete, eller ett arbete som 
passar kompetensen bättre och ger därmed en lön eller högre lön. Med en 
större arbetsmarknadsregion får även arbetsgivaren tillgång till arbetskraft 
som passar verksamheten bättre och som bidrar till en positiv utveckling för 
arbetsgivaren. Kollektivtrafiken binder samman länet och ger 
förutsättningar för hållbar och positiv utveckling även vad det gäller studier, 
fritid och besöksnäring.  

Kollektivtrafiken genererar totalt en socioekonomiskt kostnadseffektiv 
samhällsnytta. En större andel kollektivt resande i befintliga linjer bidrar till 
att kostnadseffektiviteten ökar och medför att mer kostsam men nödvändig 
kollektivtrafik kan köras. En välplanerad kollektivtrafik binder samman olika 
samhällsstrukturer och resmål som därigenom förstärks och kan upplevas 
av fler människor. Ett livskraftigt samhälle är beroende av attraktiva miljöer 
att mötas i och som stimulerar till interaktion mellan människor, och 
kollektivtrafiken ska bidra till detta. 

Infrastrukturplanering inom tätort ska möjliggöra förflyttning till fots, cykel 
eller med kollektivtrafik. Även kommersiell persontransport i form av taxi, 
service- och tjänsteresor samt godstrafik ska samordnas bättre med den 
samhällsstruktur som respektive färdslag utför transporter mellan. Olika 
typer av samåkning ska uppmuntras och om möjligt samverka med andra 
typer av persontransport genom så kallat kombinerat resande. 
Cykelparkeringar vid bytespunkter samt pendlarparkeringar vid strategiska 
ställen för personbilar gynnar växelresande. Personbilen har i de 
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glesbefolkade delarna av Dalarna därför en avgörande funktion för att 
förverkliga ett fungerande kombinerat resande. 

Samhällsekonomiskt är det positivt med kollektivtrafik, det eftersom 
personer som reser kollektivt rör sig i regel mer. Den ökade 
vardagsmotionen i form av att man går eller cyklar till hållplatsen bidrar till 
bättre folkhälsa och som i en förlängning leder till lägre sjukvårdskostnader. 

5.2 Medborgerliga rättigheter 
Ett sammanhållet Dalarna erbjuder en grundläggande kollektivtrafik som 
gör det möjligt att resa i länet både i stad, lands- och glesbygd. Trafiken ska 
vara tillgänglig så att personer med särskilda behov och 
funktionsnedsättningar kan ta del av utbudet. Där resemönstret är högre 
erbjuder vi starka stråk med tätare turer för att möta resenärernas behov av 
mobilitet.  

Region Dalarna verkar för jämställdhet, jämlikhet och integration. Genom 
att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som trafikerar länet på ett smart sätt 
möjliggör vi alla, även kvinnor, ungdomar, studenter, seniorer och personer 
med lägre inkomster möjlighet att resa till arbete, studier, servicefunktioner, 
vård och fritidsaktiviteter. Det ger individer frihet att röra sig inom länet på 
ett hållbart sätt och gör Dalarna till en sammanhållen region. 

5.3 Transportpolitiska mål 
De transportpolitiska målen består av ett övergripande mål samt 
funktionsmål och hänsynsmål. Det övergripande målet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet. Funktionsmålet innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till 
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad 
hälsa. Hänsynsmålet delas upp i följande etapper: 

• Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart 
som ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 
70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

• Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten 
respektive luftfarten ska halveras till år 2030.  

• Antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras till år 2030.  
• Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska till år 2030 

minska med minst 25 procent.  

Målförhållande mellan funktionsmål och hänsynsmål: 

Transportsystemet ska utvecklas mot det övergripande transportpolitiska 
målet. Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det 
övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver 
funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.  
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5.4 Nationella och regionala miljömål 
Det svenska miljömålssystemet omfattar ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för 
den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen anger steg på vägen till 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen (Miljömål 2015). Det finns många 
miljö- och klimatmål av betydelse för transporter. Nya reviderade nationella 
mål föranleder även regionala revideringar framöver (nytt miljömålsprogram 
2017–2020 för Dalarna). 

De miljömål som är viktigast för transportsektorns verksamhet är: 

• Generationsmålet 
• Bara naturlig försurning 
• Ingen övergödning 
• Ett rikt växt- och djurliv 
• Begränsad klimatpåverkan 
• God bebyggd miljö 
• Frisk luft 

Inom ramen för en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av 
transportinfrastrukturplaneringen, har det gjorts en avgränsning av 
betydande miljöpåverkan inom följande områden: 

• Klimatpåverkan och energianvändning. 
• Påverkan på människors hälsa av luftutsläpp, buller och förorening 

av dricksvatten. 
• Påverkan på landskapet, bland annat påverkan på natur-, 

kulturmiljö och friluftsvärden. 

5.5 Synergier och konflikter mellan målen: 
Då fler reser kollektivt minskar behovet av fordon, trängsel, slitage av 
vägar, buller och utsläpp. Med mindre mängd trafik blir det säkrare att 
färdas på vägarna och kostnaderna för olyckskopplad vård minskar. Ett 
ökat antal resenärer inom kollektivtrafiken ger mer intäkter som i sin tur ger 
möjlighet att utöka trafiken. När turerna blir fler, blir kollektivtrafiken mer 
attraktiv, och leder till att fler väljer att resa kollektivt och skapar möjligheter 
för ett sammanhållet Dalarna, både i tätort, landsbygd som glesbygd. Det 
leder till större arbetsmarknadsregioner som ger en bättre matchning 
mellan arbetstillfällen och arbetskraft. Arbetsgivare får rätt kompetens och 
kan utveckla sin verksamhet bättre samtidigt som fler får jobb alternativt 
bättre tjänster med högre inkomster. Det är en positiv utveckling för alla 
parter och resulterar i en livskraftig och attraktiv region att bo och verka i. 
Därmed är det få konflikter för hållbarhetsmålen, utan målen stödjer 
varandra. Svårigheterna sitter mer i långa avtalstider, förståelse för 
samverkan i ett tidigt skede vad det gäller samhällsplanering och förändra 
människors beteende. Givetvis finns det en begränsning i utveckling av 
kostnadskaraktär. 
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5.6 Bebyggelseplanering och kollektivtrafik 
Dalarna är ett av de till ytan största och mest glest befolkade länen i 
Sverige. Det finns samtidigt stora inomregionala skillnader där södra och 
mellersta Dalarna har en tätare och yngre befolkning än de norra 
länsdelarna. En regional utmaning är att få fler unga att välja att bo i 
Dalarna. 

På en övergripande nivå behövs en ökad insikt om att olika platser i länet 
samspelar med, och är beroende av varandra. Med utgångspunkt, och som 
princip för genomförandet, är att allt utvecklingsarbete ska vara baserat på 
de lokala förutsättningarna. Den geografiska sammanhållningen ska 
stärkas och respektive plats förutsättningar och resurser tas tillvara. För att 
den här processen ska bli framgångsrik behövs ett samarbete och en 
samsyn av stads- och samhällsplanering i ett tidigt skede för att skapa bra 
mobilitetsmöjligheter. Regionalt behövs bra alternativ till längre pendling i 
form av tåg och direktbussar vilket kräver god infrastruktur. I tätare 
stadsplanering behöver man planera in vägar och hållplatser så att 
tillgänglighet och linjedragningar ska kunna anpassas efter behov.  

6. Uppföljning av mål 
Trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig över en tidsperiod fram till 2031. 
Programmet aktualitetförklaras varje mandatperiod.  

En årlig uppföljning av målen tillsammans med genomförda åtgärder skall 
göras och redovisas som en samlad bedömning över hur kollektivtrafiken 
utvecklas enligt trafikförsörjningsprogrammets målbild. 

I de fall målen hamnar i samverkan följs målen regelbundet upp i respektive 
forum. Alla upphandlingar och avtal ska kontrolleras så att de uppfyller 
trafikförsörjningsprogrammets mål. 

En uppföljning av specifika mål och åtgärder ger ingen helhetsbild, utan 
mer en fragmentarisk bild av kollektivtrafikens utveckling i Dalarna. Det 
strategiska utvecklingsarbetet styrs av att uppfylla målbilden, men det finns 
samtidigt många externa faktorer som kan påverka 
trafikförsörjningsprogrammets genomförande. Allt från ändrade regelverk, 
skattesystem, storskaliga förändringar i omvärlden till 
värderingsförskjutningar i olika befolkningsgrupper. Därför är det extra 
viktigt att bedöma kollektivtrafikens utveckling i ett brett samhällsperspektiv 
där både branschens och omvärldens inverkan beaktas. 

7. Tillgänglighet 
Kollektivtrafiken i Region Dalarna följer gällande lagar och direktiv gällande 
tillgänglighet. Det gäller både de digitala och fysiska aspekterna av 
tillgänglighet. 

Trots tillgång till transportinfrastruktur och kollektivtrafik finns det 
strukturella och individuella faktorer som begränsar möjligheten för individer 
att resa. Det kan vara svårigheter med att förstå hur transportsystemet 
fungerar, som att boka en resa eller förstå tidtabeller och hållplatser. 
Begränsningarna kan också vara kopplade till olika former av 
funktionshinder, ålder eller till otrygghet och rädsla för att vistas på olika 
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platser när det är mörkt eller folktomt men även möjligheten att kunna köpa 
färdbevis. Enligt Folkhälsoinstitutet har var femte person i Sverige någon 
form av bestående funktionsvariation. Utöver den andelen tillkommer de 
som någon gång i livet upplever någon form av funktionsvariation eller 
begränsning av mer tillfällig karaktär, såsom ett benbrott eller med småbarn 
i vagn. Människor är olika och de offentliga utomhusmiljöerna är till för alla. 

Nuvarande prissystem gynnar de som har tillgång till en smart mobiltelefon 
och förstår hur man använder Dalatrafiks app. Det finns personer som inte 
har möjlighet att använda appen på grund av språkliga barriärer, för att de 
inte äger en smart mobiltelefon har utländskt betalkort. Dessutom är det 
begränsat var man kan köpa färdbevis. Problemet uppstår när man inte kan 
köpa färdbevis eller ladda resekort i närområdet eller ombord på bussen 
vilket resulterar i att man inte kan genomföra sin resa. Detta bidrar till en 
exkluderande effekt och begränsar människors möjlighet att resa kollektivt. 
Följden är risk för ökad transportfattigdom och därigenom 
transportrelaterad social exkludering. Kollektivtrafiken i Dalarna ska 
motverka det. Det gör vi genom att följa lagar och direktiv men även genom 
att ha dialog och uppföljning med funktionshinderråd.  

För att alla människor ska kunna ta del av kollektivtrafiken krävs både 
digitala och fysiska tillgänglighetsanpassningar. Digital tillgänglighet 
innebär att man uppfyller bestämda parametrar för att personer med 
funktionshinder ska ha möjlighet att ta del av den information som finns på 
hemsidan och i appen. Tillgänglighet i fysisk miljö handlar om att människor 
med varierad funktionsförmåga ska kunna förflytta sig säkert och 
självständigt, hitta dit man ska och veta när man är framme. Våra fordon; 
bussar, tåg och taxibilar ska vara utrustade så att alla kan resa. Hållplatser, 
knutpunkter och resecentrum ska vara utformade utifrån de 
rekommendationer som finns. Tillsammans med de aktörer som är 
ansvariga för kollektivtrafikens alla delar ansvarar vi tillsammans för att 
tillgängligheten är anpassad för att personer med funktionshinder ska ha 
möjlighet att resa kollektivt. 
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8. Strategiska val 

8.1 Marknadsanalys 
För att träffa rätt och erbjuda kollektivtrafik utifrån behov behöver vi veta 
hur människor rör sig, var de bor, var de jobbar och vart de åker. Det gäller 
både dagens kollektiva resande men även den potentiella förflyttningen 
från bilburna resenärer till kollektivt åkande. Med djupa marknadsanalyser 
om människors rörelsemönster får man en bättre träffsäkerhet och kan 
erbjuda attraktiv och effektiv trafik. Kundundersökningar bidrar också till en 
dialog och ger förutsättningar att kunna tillmötesgå resenärers önskemål 
om trafik, linjer, turtäthet, hållplatser, produktutbud och inköpsställen. 

8.2 Påverkansarbete 
Ett steg för att öka andelen kollektivtrafikresenärer är påverkansarbete. 
Riktade informationsinsatser behöver göras för att förändra människors 
beteendemönster mot att resa på ett hållbart sätt. Det ska vara lätt att göra 
rätt, den faktiska informationen om vinsterna i ett hållbart samhälle måste 
lyftas för att människor ska förstå hur stor påverkan det kollektiva resandet 
har för ett hållbart samhälle. Förutom de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska hållbarhetsvinsterna bidrar kollektivtrafiken till bättre 
trafiksäkerhet. Det är ett steg i rätt riktning för att nå Trafikverkets nollvision. 

8.3 Samverkan med trafikföretagen 
Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna är tillsammans med de 
upphandlade trafikföretagen varumärket Dalatrafik. Förvaltningen har inga 
egna fordon utan all trafik är upphandlad. Enligt upphandling och trafikavtal 
(Keolis 2015/45 U20 och Sambus 2015/46 U20) har vi "Den gemensamma 
affären" som styr vår samverkan. Se bilaga* 

8.4 Roller och processer 
Ansvaret för att upprätta trafikförsörjningsprogrammet ligger hos den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten, Kollektivtrafikförvaltningen Region 
Dalarna. Avsikten är att trafikförsörjningsprogrammet ska utgöra en viktig 
del i den regionala utvecklingsplaneringen och fungera som underlag för 
fysisk planering och annan samhällsplanering i regionen. Programmet ska, 
enligt lagstiftningen, upprättas efter samråd med kommuner, angränsande 
läns regionala kollektivtrafikmyndigheter och med övriga berörda 
myndigheter, organisationer och kollektivtrafikföretag samt företrädare för 
näringsliv, resenärer och medborgare.  

Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikens högsta styrande 
dokument, näst efter lagar och krav. Till grund ligger gällande lagar, 
Agenda 2030, Regionplanen, den regionala utvecklingsstrategin – 
Dalastrategin samt länstransportplanen. Kollektivtrafikförvaltningen har 
sedan 2019 varit samverkat med regionala utvecklingsförvaltningen och 
Dalarnas kommuner för att gemensamt ta fram underlag till 
trafikförsörjningsprogrammet. Det har skett både på ett politiskt plan och i 
samarbete med tjänstepersoner. Processen har bestått av information, 
dialog, behovsanalys, planering, strategier, prioriteringar, målsättning och 
uppföljning. 2021 har dialogen utvecklats med Kollektivtrafiknämnden, 
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länets kommuner, trafikföretag, Trafikverket och funktionshinderrådet. 
Trafikförsörjningsprogrammet skickas ut på remiss till alla samrådande 
aktörer. 

Kollektivtrafik bygger på samarbete där flera myndigheter, kommuner och 
aktörer samverkar. I enlighet med lag 2010:1065 är det de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna som ansvarar för planering, utveckling och 
försörjning av all icke kommersiell kollektivtrafik i länet. 

Länets kommuner ansvarar för den fysiska planeringen och för 
infrastrukturen i de fall de är väghållare. Kommunerna ansvarar därmed för 
plattformar och mark vid hållplatser i det lokala vägnätet medan Region 
Dalarna ansvarar för utrustning ovan mark såsom väderskydd, skyltar och 
bänkar. Kommunerna har även ansvar för gång- och cykelväg till och från 
hållplatser där de är väghållare. 

I de stationsnära områdena har kommunerna planmonopol och ansvarar 
för bebyggelseplaneringen men där kollektivtrafikförvaltningen bör, i ett så 
tidigt skede som möjligt, delta i kommunernas processer för att kunna 
förverkliga målen och ambitionerna i trafikförsörjningsprogrammet. 

Trafikverket har motsvarande ansvar som kommunerna, det vill säga 
gällande infrastruktur kopplat på och i anslutning till hållplatser. Trafikverket 
har också ansvar för järnvägen och stationerna samt att de ansvarar för 
genomförandet av länsplan för regional transportinfrastruktur och den 
nationella planen. 

9. Avvägningar för allmän trafikplikt 
Allmän trafikplikt är de krav som Region Dalarna definierar eller fastställer 
för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett 
kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att 
bedriva utan att få lika mycket i ersättning alternativt på samma villkor.  

Figur 4. Beskrivning av processen kring allmän trafikplikt. 

 

I Dalarna utgår den allmänna trafikplikten utifrån de behov som Dalarna 
och dess kommuner har. 2016 påbörjades det trafikavtal som gäller fram till 
2026. Den allmänna trafikplikten revideras vid behov och uppdateras 
årligen och redovisas i trafikplanen. Trafikeringen grundar sig i ett system 
där befolkningsmängd, geografisk placering och behov av kollektivtrafik är 
utformad efter en gradering. Utifrån graderingen planeras trafiken till allt 
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från halvtimmes trafik, eller tätare, i områden med stort befolkningsunderlag 
och mycket resande till anropsstyrd flextrafik i glesbygdsmiljö. 
Resandeunderlaget i Dalarna är relativt låg, därför är det kommersiella 
trafikutbudet begränsat. De aktuella kommersiella aktörer enligt 2019 
behandlas under kapitel 2. Se avsnitt 2.3 Kommersiell trafik i Dalarna. 

10. Förutsättningar för kommersiell trafik 
Lagstiftningen möjliggör att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla 
geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik. Det 
gäller trafik på både väg och järnväg. Ett kollektivtrafikföretag som ska 
bedriva eller upphöra med regional kollektivtrafik i Dalarna måste anmäla 
detta till den Regionala kollektivtrafikmyndigheten innan trafikstart. Detta 
gäller även interregional buss och tågtrafik där resenären ges möjlighet att 
börja och avsluta resan inom Dalarna.  

"Enligt Lagen om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) är det fritt för 
kollektivtrafikföretag att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund. En 
anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att på 
kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska vara den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken 
påbörjas.                                     

Av anmälan ska framgå på vilken eller vilka linjer företaget avser att bedriva 
kollektivtrafik samt när kollektivtrafiken påbörjas. De praktiska 
arrangemangen t.ex. för tillgång till hållplatser är företagets ansvar så det 
är viktigt att börja planera linjen långt tidigare än 21 dagar före trafikstart. 
En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att sluta 
bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska vara 
kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken 
upphör. Om linjen trafikerar flera län, räcker det med anmälan till 
kollektivtrafikmyndigheten i ett av dessa län. 

Information om trafikutbud ska enligt Transportstyrelsens författning (TSFS 
2012:2) lämnas till Samtrafiken i Sverige AB. Information om trafikutbud 
ska, om det inte finns särskilda skäl för det, lämnas senast 21 dagar innan 
trafiken påbörjas, ändras eller upphör." 

11. Ekonomi och finansiering 
Kostnaden för kollektivtrafiken i Dalarnas län bygger på flera antaganden, 
bland annat antalet resor, investeringar i nya fordon, anpassning av 
depåer, biljettpriser och framförallt indexutveckling. Därtill förutsätts ett 
kontinuerligt arbete med effektiviseringar och omfördelningar i den 
befintliga verksamheten.  

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i framtida kostnader och intäkter där 
resandeutvecklingen är en av de främsta.  

Andra faktorer som påverkar kostnaderna är utvecklingen av olika 
framdrivningstekniker för kollektivtrafikens fordon, tillgång till depåer och 
drivmedelsinfrastruktur. Även osäkerheter kring drivmedelsutvecklingen 
och dess priser särskilt med avseende på biogas, vätgas och el, 
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utvecklingen av mobilitetstjänster och utbyggnad av infrastruktur, framför 
allt järnvägsinfrastruktur är andra faktorer. 

Kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur är svåra att förutse de närmaste 
åren men en kostnadsökning är att vänta. Effekterna arbetet med ett nytt 
zonsystem med tillhörande prissättning är ännu för tidigt att dra slutsatser 
ifrån. Kollektivtrafiken skall också ha upphandlats på nytt till 2026. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 18 Dnr 2021/1213 

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB som är ett helägt dotterbolag till Leksands kommun har i 
skrivelse ansökt om utökad borgen med 70 miljoner kronor, från 380 till 450 
miljoner kronor.  
 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022.  
De tre största budgetposterna är: 
- Re- och nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Heden 21 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Norra Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll LVAB 210916 § 40 – Ansökan om utökad borgen inför 2022 
2. Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat 

2022-01-05 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Ann-Charlotte Zackrisson 
Ann-charlotte.zackrisson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Ansökan om utökad borgen -  Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2021-09-30 ansökt om utökad borgen 
med 70 miljoner kronor från 380 miljoner kronor till 450 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022. Totalt budgeterat 
investeringsbelopp är 84.900 mkr. De tre största budgetposterna är re- och 
nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr, utbyggnad av VA-
nät i Heden 21 mkr samt utbyggnad av VA-nät i Norra 
Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 
Per den 31 december 2021 har LVAB utnyttjat 367 miljoner kronor av den 
beviljade borgenssumman på 380 miljoner. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 
Föreslagna investeringar innebär att det totala utrymmet för framtida 
investeringar relativt sett minskar i kommunkoncernen. Under 2022 bedömer 
dock Leksandsbostäder att ingen höjning av ramen för borgensåtagden 
behövs och även kommunen bedömer att beviljad låneram kommer att täcka 
behovet för eventuell nyupplåning 2022.   
  

Förslag till beslut 
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2022-01-05 
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2. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2020-09-30 

 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Leksand Vatten AB 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 20 Dnr 2016/462 

Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 

Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet och har inte drabbats av några förseningar.  
Förvaltningen har tagit fram en slutkostnadskalkyl som beräknas till 69,1 
mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad budget om 64 
mkr som låg till grund för beslut om att byggnationen skulle starta.  
 
Den ökade kostnaden på 5,1 mkr beror framför allt på ökade 
materialkostnader.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att den framtagna och genomarbetade slutkostnadskalkylen 
på 69,1 mkr är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen.  
 
Den nya hallen kommer att vara av hög kvalitet och ha låga driftskostnader. 
Bedömningen är att driftkostnaden för hallen kommer att vara ca 600 tkr/år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande av sektorchef Åke Sjöberg daterat 2022-01-31 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

 
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade 

investeringskostnader för projektet på 5,1 mkr samt ta in 
slutkostnaden i reviderad investeringsbudget 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Åke Sjöberg 0247-80599 
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Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 

Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet, och har inte drabbats av några förseningar.  
Den slutkostnadskalkyl för byggnation av ny sporthall i Leksand som tagits 
fram beräknas till 69,1 mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med 
uppskattad budget om 64 mkr som låg till grund för beslut om att 
byggnationen skulle starta. Budgeten 64 mkr var denna gång utan de 10% i 
risk som brukar vara med och som nu kan konstateras borde varit med även i 
detta projekt. 
Följande förändringar har skett under byggnationstiden där framför allt 
materialkostnaderna ökat men utöver detta har även andra poster tillkommit. 
Samtidigt har och anpassningar och justeringar gjorts för att hålla nere de 
totala kostnaderna för projektet.   
Tillkommande kostnadsposter: 
      

- Ökade materialkostnader: 2,5 mkr 
- Utökade lagkrav tillgänglighet och brand: 0,8 mkr 
- Asbestsanering: 0,4 mkr 
- Tillfälliga åtgärder för att kunna hålla befintlig sporthall öppen under 

byggtiden: 0,2 mkr 
- Flytt liten transformatorstation som försörjer nödpannorna för 

fjärrvärme, placerade i källaren: Utökad kostnad: 0,2 mkr 
- Övrigt diverse småposter: 1 mkr 
- Totalt utöver beviljad budget: 5,1 mkr 

Avgående kostnadsposter : 
- Dörrar i brandgräns görs täta i stället för glasade 
- Fönster i fasad delvis bortplockade 
- Invändiga fönster, färre och de som är kvar är mindre 
- Minskad yta utanför spelplan men fortfarande med generösa mått 
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- Höjd grundläggning som ger något mindre schaktbehov 
- Utrymningstrapp mot simhall görs utvändig istället för invändig 
- Ingen separat/permanent lokal för kampsport 

 
Sektorns bedömning 
Framtagen kostnad för byggnation av sporthall är högre än vad som 
bedömdes vid den preliminära kostnadskalkylen som togs fram och 
presenterades i juni 2020. 
Sektorn bedömer att den nu framtagna och genomarbetade 
slutkostnadskalkylen är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen och som kommer att vara av högkvalitet och 
med låga driftskostnader där funktionen satts i fokus. 
Den nya hallen kommer att mycket väl svara mot de behov som finns och då 
främst för innebandyns och skolans verksamheter. 
Byggnationen går utöver överskridandet av budget mycket bra och inom den 
tidsram som angetts. 
Vid ett positivt beslut beräknas sporthallen stå helt klar i god tid innan 
höstterminen 2022. 
 
Finansiering 
Föreslagen byggnation beräknas nu kosta 69,1 mkr där kalkylen tidigare var 
64 mkr inklusive byggherrekostnader.   
På driftsidan byggs hallen energisnål och med lätt rengörbara ytor och 
smarta lösningar för enkel skötsel. Bedömningen är att driftkostnad inklusive 
personal men exklusive avskrivningar och räntor ligger på 600 tkr/år som 
ska arbetas in i driftbudgeten från och med 2022 halvår. 
  
Ange innehåll som du vill upprepa, inklusive andra innehållskontroller. Du 
kan också infoga den här kontrollen runt tabellrader om du vill upprepa delar 
av en tabell. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-31 

Förslag till beslut 
 

1. Godkännande slutkostnadskalkylen och därmed ökade 
investeringskostnader för projektet på 5,1 mkr samt ta in 
slutkostnaden i reviderad investeringsbudget 
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Åke Sjöberg  
Samhällsutvecklingschef 
 
Leksands kommun 
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Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 19 Dnr 2021/691 

Reviderad investeringsbudget 2022 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad investeringsbudget 2022.  
Äskande av överflytt av medel från 2021 till 2022: 
- Samhällsutvecklingssektorn, 20 mkr. Gäller i huvudsak Lummerhöjden,  
  Limhagen och Limsjöänget. 
- Tilläggsanslag för investeringar, 2,4 mkr. 
Totalt äskande = 22,4 mkr 
Äskande av tilläggsanslag 2022: 
- Ny sporthall, 4,8 mkr.  
- Limhagen Olsvedsvägen, 2,9 mkr.  
- Skrivare, 1,3 mkr.  
- Gång och cykelväg Myran, 0,6 mkr. 
- Etablering, avetablering och markarbeten moduler Sammilsdalskolan,  
  2,5 mkr. 
- Möbler och utrustning moduler Sammilsdalskolan, 0,9 mkr. 
- Projektering arbetsmiljöåtgärder Ullvi och Gärde skola, 0,9 mkr. 
- Spånsug Åkerö skola, 0,2 mkr. 
Totalt äskande = 14,2 mkr 
Revidering beviljade investeringsmedel: 
- Ombyggnation av köket i Edshult, -15 mkr.  
- Lyckavägens särskilda boende, - 8 mkr.  
Total revidering = - 23 mkr 

Finansiering 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande av ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat  
2021-02-11 
Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 

102



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
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Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Reviderad investeringsbudget 2022. Tilläggsanslag 
2022 och förskjutning av investeringsprojekt från 2021  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en sammanställning av investeringsverksamheten 
2021. Nettoinvesteringarna uppgick till 159,8 mkr jämfört med budget på 
193,2. En del av investeringarna där det redan i samband med mål och 
budget kunde konstateras att de inte skulle genomföras 2021 utan 2022, 
flyttades redan i Mål och Budget för att få en tydligare bild av den totala 
investeringsvolymen 2022.  
Nu äskas överflytt av ytterligare 22,4 mkr för beviljade men ej genomförda 
investeringar 2021. Merparten (20 mkr) rör sektor samhällsbyggnad där 
förseningar i planarbete, begränsad kapacitet både internt och hos 
leverantörer påverkat arbetet under 2021. De största posterna rör 
exploateringsområdena Lummerhöjden samt Limhagen och Limsjöägen.  
I samband med detta beslut äskas även tilläggsanslag för investeringar som 
inte var kända i samband med Mål och Budget eller där mer anslag behövs 
än vad som vad känt i höstas. 
Totalt äskas 14,2 mkr i tilläggsanslag för 2022. Den största posten är 
sporthallen (4,8 mkr) där en ny slutkostandskalkyl tagits fram under 
senhösten. Slutkostnaden beräknas landa på 69,1 mkr. En ökning aviserades 
i samband med Mål och Budget men den slutliga kalkylen har stämts av i 
samband med bokslut för att säkerställa rätt anslag 2022. Givet projektets 
storlek har ett särskilt tjänsteutlåtande tagits fram för sporthallen. 
Övriga tillkommande projekt är Limhagen Olsvedsvägen (2,9 mkr) som 
hänger ihop med ökat tryck på exploatering i området. Övriga tillkommande 
investeringar är skrivare (1,3 mkr) där det nya ramavtalet innebär en växling 
från leasing till köp vilket kommer sänka kostnaderna totalt sett. Gång och 
cykelvägen för Myran beräknas bli dyrare än den initiala budgeten och 0,6 
mkr äskas i tilläggsanslag.  
Inom utbildningssektorn har upphandlingen av moduler för Sammilsdals-
skolan genomförts. Ekonomiavdelningen förordar att kostnaden för 
etablering,  avetablering samt markarbeten (2,5 mkr)  samt den sedan 
tidigare beslutade anpassningen av utemiljön tas som en investering med 
avskrivning motsvarande hyrestiden för att får en korrekt 
kostnadsredovisning per år. Även möbler och utrustning (0,9 mkr) som 
behövs till de nya modulerna blir en investering.  
Genomförandet av satsningar på arbetsmiljön inom grundskolan genom den 
beviljade extra satsningen över 4 år pågår för fullt. Projektering har gjorts för 
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prioriterade åtgärder 2022 i Ullvi skola samt Gärde skola. Bedömningen är 
att det är mer kostnadseffektivt att göra samlade åtgärder inom dessa två 
skolor och förslaget är därför att tidigarelägga investeringar (0,9 mkr) och 
planera för ett lägre anslag 2024. Förslaget är avstämt med Utbildnings-
utskottet och innebär ingen utökning av den totala ram som beviljats för 
arbetsmiljöåtgärder inom grundskolan.  
Utbildningssektorn behöver även byta ut en spånsug på Åkerö skola och för 
detta ändamål äskas 0,2 mkr.  
I samband med avstämning har även en revidering gjorts av beviljade 
investeringsmedel. Det största förändringarna är ombyggnationen av köket i 
Edshult (-14 mkr) då LBAB så som fastighetsägare istället kommer ta denna 
investering. Även anslaget  för Lyckavägens särskilda boende (-8 mkr) 
justeras ned då det planerade köpet av LBAB:s fastighet inte kommer 
genomföras.   
Den reviderade investeringsramen för 2022 uppgår enligt förslaget till 157,5 
mkr jämfört med ursprungligt beslut på 144,5 mkr.   

Finansiering 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr. Per den 
14/2 2022 utnyttjar Leksand 363 mkr av låneramen vilket beräknas öka till 
400 mkr vid årets slut.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i  
Kommunfullmäktige 
 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget för 2022  

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-11 
Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Diariet 
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Ändrings-
budget 2022

Beskrivning

Verksamhetssektorerna
0 Kommunstyrelsen 5 000 0 0 0 5 000

KS ordförande B KS oförutsedda reserv 5 000 5 000

1 Förvaltningsledning 32 000 -8 000 0 0 24 000
Kommundirektöt Tibble Särskilt boende 32 000 -8 000 24 000 Minus 8 mkr 2022 justeras mot beräknad slutkostnad exl köp av fastighet från LBAB

2 Verksamhetsstöd 2 550 -270 680 1 300 4 260

Ekonomichef Nytt ekonomisystem 100 -100 0 Kommer inte hinna prioriteras 2022

Avd chef Kommunikation Digital utbildningsmodul 130 130
Avdelningschef IT Server och komm.plattform 1 000 550 1 550 Projekt 2062: Hybridmöten Pleni (B2066) 550 tkr

Avdelningschef IT Övriga investeringar < 1 mkr 870 -170 700 Servrar, nät & lagring (L), Digitalisering e-tjänster, Helpdesksystem, Monitoriseringssystem samt 
Skrivarhanteringssystem. Skrivarsystem redan klart - togs på driftbudget 2021

Avdelningschef IT Skrivare 2022 0 1 300 1 300 Inköp av skrivare. Ca 60 st. Köp i stället för leasing

Avdelningschef Kost & Lokalvård Övriga investeringar < 1 mkr 450 130 580 Leveransproblem 2021 (leverans i januari-22 av ex värmevagnar)

3 Utbildningssektorn 11 300 0 170 4 500 15 970
Utbildningschef Lärmiljö/pedagogiska miljöer 300 70 370 NA diskmaskin 70 tkr

Utbildningschef Arbetsmiljö 4 000 900 4 900 Tidigareläggning av investeringar för ökad kostnadseffektivitet

Utbildningschef Nytt verksamhetssystem US 5 000 5 000
Utbildningschef B Sammilsdal anp arbmiljö 1 000 2 500 3 500 Moduler Sammilsdal. Etablering och anpassning av utemiljö tas som investering 2022.

Rektor Gymnasiet Övriga investeringar <1 mkr 600 100 700 Teknik och digitalisering samt Maskiner HV-programmet.. Samt tv-system som inte kunnat 
genomföras pga. covid 100 tkr.

Rektor Gymnasiet Datorer 3202 250 250
Avdelningschef Grundskola B Inventarier paviljonger Sammilsdal 0 900 900 Inventarier och VA. Inredning paviljonger med möbler och projektorer

Avdelningschef Frundskola Spånsugsanläggning grundskola 0 200 200 Anläggningen är uttjänt och behöver bytas ut

Avdelningschef Kulturskola Instrument Kultursk 2021 100 100
Ehetschef Arbete & Stöd Övriga investeringar <1 mkr 50 50 Gräsklippare AME

4 Sociala Sektorn 100 0 1 500 0 1 600
Sektorschef Sociala Välfärdsteknik VoO 100 100
Sektorschef Sociala Nya Tibble inventarier 0 1 500 1 500 Möbelinköp för Lyckavägen som ej genomförts 2021

5 Samhällsutveckling 93 360 -15 300 20 012 8 420 106 492

Sektorschef Samhällsutv Ny sporthall projektering 6 200 4 800 11 000 Ny slutkostnadskalkyl på 69,1 mkr

Sektorschef Samhällsutv B Ny Leksandsbro 500 500
Sektorschef Samhällsutv Hundpark 300 -300 0 Inga planerade kostnader för kommunen 2022

Sektorschef Samhällsutv Åkersön erosionsåtg 2 650 2 650

Ändringsbudget investeringar, 2022, tkr
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Sektorschef Samhällsutv Väg Åhlbyn bad-o båthamn 6 100 1 000 7 100 Ej startat 2021

Avdelningschef Plan Karta Drönare 100 100
Avdelningschef Strategisk Plan B RESENOD SILJANSNÄS 0 150 150 Ej påbörjad

Avdelningschef Strategisk Plan BUDGET GC-vägar 2 000 2 000
Avdelningschef Strategisk Plan Moskogvägen 5 000 5 000
Avdelningschef Strategisk Plan GC-väg Häradsbygden 500 500
Avdelningschef Strategisk Plan Limalänken/Limsjöänget 500 500 1 000 Ej påbörjad 2021

Avdelningschef Strategisk Plan GC-väg Tällberg skola 3 400 3 400
Avdelningschef Strategisk Plan B Reinvestering vägbelysn 1 300 1 300
Avdelningschef Strategisk Plan Övriga investeringar <1 mkr 565 100 665 Trafiksäkerhet, Cykelräknare samt B Reinvestering byar, Fågeltorn, samt utökning av utsmyckning 

till 200 vartannat år istället för 100 per år

Fastighetsansvarig B Fsk Igelkottten ren+pro 1 300 1 300
Fastighetsansvarig B Limhagen förråd lokaler 300 300
Fastighetsansvarig Övriga fastighetsinvesteringar <1 mkr 1 065 1 065 B Tillgänglighetsanpassningar, Lås larm samt gondol Gästis

Fastighetsansvarig Fsk Myran åtg eft besiktn 200 200
Fastighetsansvarig Lokal förråd, elverk 200 200
Fastighetsansvarig Reservelverk 700 682 1 382 Försenad leverans 2021

Fastighetsansvarig Kök Edshult 15 000 -15 000 0 LBAB tar investeringen och finansiering sker via hyra

Fastighetsansvarig B vht. anp. fastigheter 3 000 3 000
Fastighetsansvarig B generella fsh investeri 5 500 5 500
Fastighetsansvarig B Storkök, fasta inventar 300 300
Fastighetsansvarig B Vägförbättringar 3 500 3 500
Fastighetsansvarig Färdigställn resecentrum 0 650 650 Nya offerter kommer att begäras in. Oklart om fördyring.

Avd chef Näringsliv Förbindelseväg Limhagen 0 2 000 2 000 resursbrist, projektering pågår

Avd chef Näringsliv GC-väg Myran 0 2 280 650 2 930 Överför pga. resursbrist ökning pga. GC-väg Totalt 2022 2 930 000kr

Avd chef Näringsliv ÅKERÖ EXPLOATERING 0 (E) 355 355 Resursbrist 

Avd chef Näringsliv Limsjöänget infrastruktur 0 (E) 253 253 Tidigare namn N:A INFARTENKVARTERSGATA. 

Avd chef Näringsliv Limsjöänget dagvattenåtg 0 (E) 2 600 2 600 Tidigare namn: DV-åtgärnder Limsjöänget Hj

Avd chef Näringsliv Lummerhöjden etapp 1 8 350 (E) 4 487 12 837 Tidigare namn: Käringberget 3 etapp 1

Avd chef Näringsliv Åkerö 3.0 fd Åkessons 1 500 (E) 1 500
Avd chef Näringsliv Jobsgården 750 (E) 750
Avd chef Näringsliv Kv Grönstedt 0 (E) 1 300 1 300
Avd chef Näringsliv Limhagen norra expl omr 0 (E) 1 911 1 911 Tidigare namn: Limhagen norra(Olsvedsvä

Avd chef Näringsliv Tunsta 3 000 (E) 3 000
Avd chef Näringsliv Infst Lummerhöjden (2506) 13 500 (E) 1 200 14 700
Avd chef Näringsliv Limhagen Olsvedsv förbindelseväg 0 (E) 2 870 2 870 Utökad exploatering av Limhagen, samordnas med LBABs byggnation.

Avd chef Näringsliv Fastighetsförvärv expl 2 000 (E) 2 000
Avd chef Näringsliv Sönder om SANG 0 40 40
Avd.chef Fritid Siljansvallen löparbanor 0 604 604 Tidsbrist

Avd.chef Fritid Övriga investeringar fritid ute  <1 mkr 1 110 1 110 Granbergets underhåll (L), Generella inv Fritid (L), Snöskoter (L), Asfaltera parkering siljansvallen och 
Insjöns IP,  2 Snökanoner, Renovering stativ liftar, Bevattning Siljansvallen & Insjön, Traktor, 
Dressing fotbollsplaner, Asfaltering Siljansvallen parkering, Tak till Pistmaskiner, samt utbyte 
maskiner och mindre fordon

Avd.chef Fritid Övriga investeringar Leksandshallen  <1 mkr 1 370 1 370 Leksandshallen inventarier (L), Spinningcyklar, Brandlarmcentral, Bastu, Maskiner gym, Skurmaskin, 
Golv WO-sal samt Bastu relax
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Kulturavdelning Övriga investeringar <1 mkr 1 600 1 600 Belysning, Kassaregister, Lånediskar, Inpassaeringssystem, Inredning, Teknik samt Förstudie 
meröppet

Vuxenutbildning 200 0 0 0 200
Rektor Vuxenutbildning Interaktiva skärmar 200 200

Totalt 144 510 -23 570 22 362 14 220 157 522
Exploatering, varav 29 100 12 106 2 870 44 076
Totalt exkl Exploatering 115 410 113 446

8
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Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 15 Dnr 2021/1540 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 

Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
förvaltningen noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i 
privat regi. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

109



 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-12-17 

Referens 
Dnr 2021/1540    

Verksamhetsstöd  
Lotta Arnesson, 80198 
lotta.arnesson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente – tillägg 
hemtjänst i privat regi 

Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
sektorn noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  

Förslag till beslut 
1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i 

privat regi. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 

Slutligt beslut skickas till 
Sektorschef Ulrika Gärdsback 
Administrativ koordinator Helen Norling 
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Markanvisning del av Noret 2:27 

Beskrivning av ärendet 
I kommunstyrelsen 2020-09-29 §79 beslutades om att teckna 
markanvisningsavtal för del av Noret 2:27 med ICA Fastigheter AB. Av 
markanvisningsavtalet p. 2 framgår att ICA Fastigheter AB har rätta att 
förhandla om att teckna marköverlåtelseavtal till och med 2022-02-28. ICA 
Fastigheter har 2021-12-23 inkommit med en begäran om en förlängning om 
att teckna marköverlåtelseavtal på grund av det inte finns en antagen 
detaljplan som möjliggör etableringen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Efter att Markanvisningsavtalet tecknades har det krävts flera 
kompletterande utredningar som underlag till den detaljplan som medger 
livsmedelshandel på Limsjöänget. Genomförandet av dessa har dragit ut på 
tiden. Bland annat på grund av pandemin. Tidplanen för detaljplanen har 
därför behövts justeras för att resultatet av undersökningarna ska kunna 
tillföras planen.  
Förvaltningen anser att ansvaret för den utdragna processen helt vilar på 
kommunen. Den begäran om förlängd tid som ICA Fastigheter har inkommit 
med, daterad 2021-12-23 och inom enligt avtalet föreskriven tid, ska 
beviljas. Förvaltningen förslår att handling upprättas där det framgår att 
parterna har till och med 2024-01-31 att teckna marköverlåtelseavtal. 

Förslag till beslut 
1. Förlänga tiden för att teckna marköverlåtelseavtal med ICA 

Fastigheter AB avseende del av Noret 2:27 till 2024-01-31. 
2. Ge Kommunstyrelsens ordförande uppdraget att för kommunens 

räkning underteckna nytt markanvisningsavtal. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande – Markanvisningsavtal del av Noret 2:27 
ICA Fastigheters begäran om förlängning 
Markanvisningsavtal ICA fastigheter med nytt datum 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Mark- och exploatering ingenjör David Wildemo 
Näringslivschef Per Strid 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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Motion-Bygdepartiets motion om ökad trygghet och 
minskad ensamhet bland äldre 

Beskrivning av ärendet 
Bygdepartiet har inkommit med en motion gällande ökad trygghet och 
minskad ensamhet bland äldre. Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en 
fullmäktigeberedning, Äldreberedningen”. Äldreberedningen lämnade 2014 
en slutrapport till fullmäktige, fullmäktige översände rapporten till 
kommunstyrelsen för beredning. Beredningen har innehållit olika planer och 
förslag. Bland de viktigaste var att göra en bostadsförsörjningsplan, i 
samverkan med fastighetsbolagen göra inventering av bostadsbeståndet 
gällande framför allt tillgänglighet och nyproduktion. Inventeringen 
genomfördes enbart av det kommunala fastighetsbolaget. 
Ur äldreberedningens slutrapport kan läsas att det fanns önskemål om 
lättillgängliga bostäder centralt i Insjön och Leksands Noret. Önskemål om 
trygghetsskapande åtgärder för kvarboende i befintlig bostad. 
Äldreberedningens rapport har kommunicerats med Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).  
Förvaltningen började 2015 att tillsammans med KPR se på alla förslagen i 
äldreberedningens slutrapport. Ambitionen att inrätta Trygghetsboenden har 
hela tiden varit hög, men vid samtal med pensionärsorganisationerna 
önskades prioritering i stället av de förebyggande hembesöken vi påbörjade 
under 2016. 
Under 2020 återupptog vi samtalen i KPR om olika insatser som det var i 
behov av såsom trygghetsboende, tillgängliga bostäder, trygg och säker 
hemmiljö, mötesplatser ute och inne. 
Ledningen inom sociala sektorn fick uppdraget att påbörja ett arbete med att 
inventera och planera för Trygghetsboende till att börja med i befintliga 
lokaler i andra hand inleda ett samarbete med Leksandsbostäder för att få in 
Trygghetsboende i någon nyproduktion. 
Tyvärr så kom detta med Pandemin Covid-19 och det mesta av arbetet fick 
koncentreras på annat. 
Uppdraget till sektors ledningen aktualiserades igen under hösten 2021, 
samtal har påbörjats med Leksansbostäder utifrån att ambitionen är att få till 
Trygghetsboende i Leksand. För att få till ett Trygghetsboende så krävs det 
att vissa kriterier uppfylls som gemensamhetsutrymmen och tillgång till 
personal. Vid senaste KPR har frågan återigen aktualiserats. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen är att inventering av befintliga lokaler, analys av kostnaden, 
personalbemanningen och pågående dialog med Leksands bostäder kan 
komma att få till ett Trygghetsboende inom de närmaste åren.  

Förslag till beslut 
Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-09 
Motion från Bygdepartiet daterad 2021-10-18 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Bygdepartiet 
Sociala Utskottets ordförande, Kenneth Dahlström 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 83 Dnr 2021/1298 

Anmälan av motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 

Beskrivning av ärendet 
Jimmy Karlsson, Bygdepartiet, har inkommit med en motion om ökad 
trygghet och minskad ensamhet bland äldre. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-19 

Yrkanden  
Jimmy Karlsson BP yrkar bifall till att uppta motionen.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Motion om odling 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska starta ett projekt för odling på 
kommunal mark. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun är positivt inställd till ett ökat föreningsengagemang och 
inom kommunen finns redan idag ett antal föreningar som sysslar med 
odling i olika former. Skulle behovet finnas för befintliga eller blivande 
föreningar att arrendera mark för odlingsändamål är kommunen behjälpliga i 
den mån det är möjligt. 
Det är dock inte aktuellt att bilda en kommunal odlingsförening, av flera 
skäl. Dels är det ett uppdrag som ligger bortom den kommunala 
kompetensen men framför allt bör engagemanget komma underifrån det vill 
säga från de som är intresserade av att ingå i en sådan, det borgar för en mer 
hållbar förening över tid då den drivs genom genuint engagemang och är 
oberoende av kommunens beslut och prioriteringar.  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
Motionssvar, daterat 2022-02-21 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommunfullmäktige 
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§ 85 Dnr 2021/1349 

Anmälan av motion om odling 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om odling på kommunal mark. 
 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-22 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

122



From:                                 Leksands Kommun
Sent:                                  Fri, 22 Oct 2021 10:17:59 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: motion fr Vänsterpartiet i Leksand om odling
Attachments:                   V-motion odling kommunal mark pdf.pdf

 
 

Från: Kajsa Fredholm <kajsa.fredholm@vansterpartiet.se> 
Skickat: den 22 oktober 2021 10:35
Till: Leksands Kommun <kommun@leksand.se>
Ämne: motion fr Vänsterpartiet i Leksand om odling 
 
Hej, här kommer en motion fr V i Leksand. Svara gärna på mejlet så jag vet att jag har skickat 
den till rätt adress. 
mvh Kajsa Fredholm, Vänsterpartiet Leksand 
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Motion om odling på kommunal mark 
 
Bakgrund: Intresset för och behovet av egen odling har på senare tid ökat markant. Många 
är de positiva effekterna, förutom det uppenbara i att odlandet ger egna, lokala grönsaker 
och/eller vackra växter som även gynnar pollinerande insekter. 
 
Egen odling är hälsosamt på många sätt och har en dokumenterat särskilt gynnsam effekt 
mot stressrelaterade tillstånd. Att odla tillsammans med andra människor uppmuntrar 
dessutom såväl sociala gemenskaper som integration och sammanhållning runt en kreativ 
mötesplats. Mycket glädje odlas, samtidigt som salladen och löken sås och skördas. 
 
Lokal odling bidrar till ökad grad av självförsörjning av livsmedel, vilket har visat sig behövas i 
tider av kris när försörjningen av någon orsak brister.  
Närodlat är betydelsefullt för den biologiska mångfalden och för ett hållbart samhälle. Det ger 
mervärden på många skilda sätt.  
Odlandet kan användas i många olika sammanhang; för bättre hälsa, för social gemenskap, 
för utbildning.  
 
Stadsodling innebär att medborgarna får möjlighet att odla tillsammans på gemensam, 
kommunal mark. Särskilt gynnas då medborgare som saknar egen mark eller annan möjlighet 
att odla. Många kommuner i Sverige använder idag en del av den gemensamma marken till 
odlingslotter för sina medborgare. 
 
Med denna motion föreslår vi att Leksands kommun undersöker möjligheten att upplåta en 
del av kommunens mark till odlingslotter för sina medborgare. Behovet av odlingslotter är 
störst där flest flerfamiljsfastigheter finns, vilket i vår kommun betyder Leksands Noret.  
När lämplig mark avsatts för projektet, bör kommunen även stå för igångsättning, att initiera 
och kommunicera projektet tills dess en förening bildats som kan ansvara för den fortsatta 
verksamheten.  
Om projektet visar sig lyckosamt, kan med fördel mark senare upplåtas för odlingslotter även i 
kommunens övriga delar. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 
Att starta projekt för odling på kommunal mark i Leksands Noret. Alla invånare i Leksands 
kommun ska här ges möjlighet att odla. Om projektet visar sig lyckat ska samma sak utföras i 
övriga kommundelar. 
 
Att undersöka möjligheten att upplåta mark till odlingslotter i Leksands Noret.  
 
Att upplåta mark till medborgarna för gemensam odling.  
 
Att ansvara för igångsättning av projektet genom att initiera bildandet av en odlarförening. 
 
Att upprätta riktlinjer för hur brukandet av kommunens mark i sammanhanget ska hanteras. 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Leksand, oktober 2021: 
 
Inga Westlund, Yvonne Ineteg, Markus Kummu, Kajsa Fredholm 
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Svar på motion från Bygdepartiet (Dnr 2021/1296) 
”Motion gällande lärarlönenivå” 
 
Beskrivning av ärendet 
Motionen beskriver dels att ”Lärarlönerna i kommunen ligger långt under 
riksgenomsnittet” och att ”Grannkommuner erbjuder högre löner”. 
Motionären föreslår en höjning av lönerna för att säkra 
kompetensförsörjningen. Motionären har ombetts dela med sig av den 
statistik som ligger till grund för detta men har inte gjort det. 
Lärarlönerna i Leksands kommun ligger, beroende på lärargrupp, ca 2% 
under riksgenomsnittet. Huruvida det är långt under eller inte är en 
bedömningsfråga. Dock ska tilläggas att storstäderna drar upp genomsnittet 
vilket görs tydligt av det faktum att samtliga lärarkategorier i kommunen 
ligger över genomsnittet i Dalarna. Trots det så förekommer det, precis som 
motionären skriver, vissa grupper där våra grannkommuner har högre löner. 
Jämförelserna grundar sig på kommunens egen och Lärarförbundets statistik. 
Leksands kommun arbetar aktivt, tillsammans med fackförbunden, med att 
uppfylla kraven gällande lönebildning i Huvudöverenskommelse (HÖK) 21. 
Ett arbete där fackförbundens representanter i arbetet uttrycker sig positiva 
till kommunens insats. Så har även varit fallet gällande den tidigare 
överenskommelsen HÖK18.  
Utöver ovanstående görs en särskild insats för att lyfta individer och 
personalgrupper som ligger omotiverat lågt i lön. 
De kommunala skolorna i Leksand har under de senaste åren haft en låg 
personalomsättning och kompetensförsörjningen har inte upplevts vara ett 
problem. Det följs dock upp i samband med de rekryteringar som i allmänhet 
utförs inför varje läsår.  
I linje med kommunens vision 2030, som omfattar att ”Vi har en av Sveriges 
främsta grundskolor...” arbetas nu med handlingsplaner för att intensifiera 
utvecklingen av våra skolor och förskolor till moderna arbetsplatser där rätt 
person inom rätt kompetenskategori gör rätt sak och alla elever kan nå sin 
fulla potential. På så vis kan våra resurser användas på ett effektivt sätt och 
all personals kompetens komma till sin rätt. I kombination med en rättvis 
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lönesättning ska detta stärka känslan av att skolan är en arbetsplats där man 
trivs, utvecklas och känner sig stolt över det arbete man utför. 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att kommunens lärarlöner, efter 
årets och kommande års lönerevisioner, kommer att ligga på en lämplig nivå. 
Eventuella framtida satsningar får övervägas beroende på hur 
rekryteringsläget utvecklas. 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Att anse motionen besvarad 
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Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 84 Dnr 2021/1296 

Anmälan av motion om lärarlönenivå 

Beskrivning av ärendet 
Jimmy Karlsson, Bygdepartiet, har inkommit med en motion om att höja 
lärarlönerna, i första hand till riksgenomsnittet. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutet skickas till 
Bygdepartiet, Jimmy Karlsson 
Kommunstyrelsen 
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Brita Klingberg, 800 29 
brita.klingberg@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har som uppföljning till tidigare politiskt beslut 
inkommit med en förnyad ansökan om ekonomiskt stöd om 60.000 kr under 
fem år för åren 2022-2026. 
Till ansökan bifogas en plan för utveckling, ekonomiskt nuläge och en vård- 
och underhållsplan som svar på det krav Leksands kommun ställde på 
stiftelsen vid tidigare beslut för att kunna motivera fortsatta bidrag. 
I utvecklingsplanen redogör Stiftelsen för hur fartyget ska kunna finansieras 
hållbart framöver genom ett arbete för ökade intäkter, offentlig finansiering 
och företagssponsring. Planen redogör dessutom för möjliga 
samverkansprojekt, kompetensförsörjning och utveckling av Stiftelsens 
styrelsearbete. 
Rättviks kommun har beviljat ansökan den 2021-12-07 under förutsättning 
att Leksand och Mora fattar ett liktydigt beslut. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningen gör bedömningen att Stiftelsen har presterat 
tillräckligt med underlag för att beviljas ekonomiskt stöd, och därigenom 
stötta det förändringsarbete 2022-2026 som Stiftelsen redogör för i 
utvecklingsplanen.  
Avdelningen bedömer dessutom att det finns synnerligen goda 
förutsättningar att genomföra utvecklingsarbetet framåt, utifrån Stiftelsens 
arbete under 2021, med näringslivsavdelningens tilldelade styrelsepost och 
tillgången till affärsutvecklare från Visit Dalarna AB. 
Beviljas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen får den tid 
som behövs för att praktiskt och organisatoriskt genomföra de förändringar 
som krävs för att uppnå en balanserad ekonomi. 
Beviljas ansökan följer Leksands kommun dessutom Rättviks beslut och 
därmed har 2 av stiftelsens 3 kommunala huvudmän fattat likalydigt beslut. 
Nekas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen försätts direkt i 
ekonomiska svårigheter med en kontrollbalansräkning som sannolik 
konsekvens. Konsekvensen för fartyget blir då att möjligheten äventyras att 
kunna statliga och regionala bidragsstöd ämnade särskilt för kulturarv. Utan 
de reparationer och re-investeringar som fartygets Vård och underhållsplan 
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redovisar kommande 2-5 åren riskeras fartygets drift med större kostnader 
till följd. 
För att säkerställa och följa utvecklingsarbetet bedömer också 
näringslivsavdelningen att Stiftelsen ska kunna presentera en årlig 
redovisning av utvecklingsarbetet inför beslutande politiker och 
tjänstepersoner som inte innehar styrelsepost i Stiftelsen. 
 

Förslag till beslut  
1. Bevilja Stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 kr för åren 
2022-2026, med möjlighet att diskutera möjligt minskat stöd om 
utvecklingsarbetet blir framgångsrikt. 
2. Detta under förutsättning att Rättvik och Mora kommuner fattar ett 
likalydande beslut. 
3. Begär årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, gemensamt 
med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering och dialog kring fortsatt 
arbete och ekonomiskt stöd. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
a) Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-23 
b) Ansökan om bidrag, inkom 2021-12-21 
c) Bilaga 1, Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, inkom 2021-
12-21 
d) Bilaga, m/s Gustaf Wasas ekonomiska nuläge, inkom 2021-12-21 
e) Bilaga, Utvecklingsplan, inkom 2021-12-21 
f) Bilaga, Vård och underhållsplan, inkom 2021-12-21 
g) Bilaga, Samarbetsavtal, inkom 2021-12-21 
h) Bilaga, Beslut Rättviks kommun, Dnr KLK 2021/783 048 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa, styrelsens ordförande, Anna-Maja Roos 
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Till Leksands kommun: 

 

Ansökan om kommunalt bidrag 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa (883201-3067) 

 

 
Foto: Mats Hallin 

 

 

131



 

 

Ansökan 
 

Stiftelsen m/s Gustaf Wasa vänder sig till Leksands kommun med förhoppningen 
att beviljas ett årligt ekonomiskt stöd om 60 000 kr/år, under 5 år (2022-2026) 
och därigenom trygga stiftelsens arbete och ändamål att bevara och främja det 
150-åriga fartyget samt utveckla den turistiska sjöfarten på Siljan. 

Stiftelsen bildades 1983 för att återuppbygga fartyget efter en svår brand och säkerställa att fartyget 
skulle kunna fortsätta trafikera Siljan. m/s Gustaf Wasa har sedan dess seglat på Siljan under 
sommarmånaderna med 9 000–10 000 passagerare årligen.  

Fartygets nuläge 
Den ekonomiska situationen idag är bekymmersam på grund av omfattningen av de re-investeringar 
som behöver ske inom de kommande 2-5 åren för att fartyget inte ska riskera en större incident med 
försvårade reparationer och större kostnader till följd, se bilaga Ekonomi samt Vård-och underhållsplan 
för redogörelse. 

Stiftelsens styrelse bedömer att de tre kommunala huvudmännens bidrag är en nödvändighet för att 
klara de närmaste fem årens underhålls- och utvecklingsarbete. Stiftelsens önskan är att kommunen ser 
till fartygets kultur- och turistekonomiska värde som omisskännlig symbol för Siljan och dess vattenvägar 
och de tre kommunernas kajområden. 

Utvecklingsplan för hållbar finansiering 
Stiftelsens styrelse tillsatte i maj 2021 en utvecklingsgrupp som ska se över fartygets investeringsbehov 
på kort och lång sikt, hur finansieringen ska kunna säkras, hur fartygstrafiken kan utvecklas och på vilket 
sätt Stiftelsen kan bidra till samverkan och utveckling av sjöfarten och besöksnäringen på Siljan, se bilaga 
Utvecklingsplan. 
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Bilagor 
• Vård- och underhållsplan     
• Utvecklingsplan 2022-2026 
• Årsredovisning     
• Ekonomi   

 

 

 

Hälsar, 

Utvecklingsgruppen för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa 

 

Anna-Maja Roos, styrelsens ordförande, Rättviks kommun 

Fredrik Sandberg, ledamot, Länsstyrelsen 

Anders Winter, ledamot, ?? 

Brita Klingberg, näringslivsutvecklare, Leksands kommun 

Tomas Norell, ??, Mora kommun 
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Remiss av promemorian Skattelättnad för arbetsresor – 
Ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 
(Fi2021/03460) 
 

Beskrivning av ärendet 

Leksands kommun har fått en inbjudan från Finansdepartementet att lämna  

yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – Ett enklare och 

färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460). 

 

Förslaget i promemorian innebär att det nuvarande reseavdraget ersätts av en 

avståndsbaserad skattereduktion för arbetsresor där reglerna är 

färdmedelsneutrala. Förslaget ska vara enklare och bedöms omfatta fler 

personer. En avståndsbaserad skattereduktion som är färdmedelsneutral 

innebär att skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats 

i stället för kostnaden samt att skattelättnaden blir oberoende av vilket 

färdmedel som använts för arbetsresan. Jämfört med dagens system kan 

förslaget förväntas gynna de som har lång resväg men möjlighet till 

samåkning eller att resa kommunalt. Promemorian föreslår en regional 

differentiering av skattereduktionen som knyts till var i landet den 

skattskyldige bor och arbetar. Skattereduktion ska göras för den del av resan 

som enkel väg överstiger 15 kilometer för dem som bor eller arbetar utanför 

en storstadskommun. För en skattskyldig som bor och arbetar i en särskilt 

uppräknad storstadskommun föreslås en nedre avståndsgräns mellan bostad 

och arbetsplats som enkel väg överstiger 30 kilometer.  

En gemensam övre avståndsgräns föreslås införas som innebär att det för 

samtliga skattskyldiga inte föreligger någon rätt till skattereduktion för 

arbetsresor till den del resan enkel väg överstiger 80 kilometer. 

Skattereduktionen föreslås beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar 

under beskattningsåret, dock högst 210 dagar. Rätt till skattereduktion bör 

endast föreligga om antalet resdagar som berättigar till skattereduktion 

uppgår till minst 30 under beskattningsåret. Skattereduktionen föreslås utgå 

med 50 öre per kilometer.  

För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är 

tvungna att använda egen bil eller förmånsbil föreslås att skattereduktion får 

göras för skäliga utgifter för arbetsresor. Skattereduktionen föreslås i dessa 
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fall uppgå till 30 procent av underlaget till den del det överstiger 11 000 

kronor under beskattningsåret.  

Avskaffandet av reseavdraget beräknas öka de kommunala skatteintäkterna. 

Den föreslagna skattereduktionen påverkar däremot inte de kommunala 

skatteintäkterna, men minskar de statliga skatteintäkterna. Kommitténs 

bedömning är att den föreslagna utformningen är offentligfinansiellt neutral. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Med hänsyn till ärendets brådskande natur och att kommunstyrelsens möte 

därmed inte kan avvaktas beslutar kommunstyrelsens ordförande i fråga om 

remissvar. 

 

Tf sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zakrisson har deltagit i 

handläggningen av ärendet.  

 

Remissvar 

 

Leksands kommun ställer sig bakom grunderna i förslaget i promemorian 

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk.  

Kommunen välkomnar ett system som är enklare och som tar sin 

utgångspunkt i avstånd i stället för tidsvinst. Även den färdmedelsneutrala 

skattereduktion är i grunden positiv då den kan förväntas gynna ett ökat 

resande med kollektivtrafik inom de områden där det finns förutsättningar 

för ökat kollektivt resande. Kommunen välkomnar även skiftet från 

skatteavdrag till en skattereduktion då detta kan förväntas öka kommunens 

skatteintäkter.  

Leksands kommun vill dock lämna följande synpunkter. 

Leksand anser att det är bra med en differentierad gräns som delvis 

kompenserar för områden med sämre förutsättningar för kollektivtrafik. I 

stora delar av landet och även inom en och samma arbetsmarknadsregion 

utanför de identifierade storstadskommuner kan dock förutsättningarna för 

kollektiva transporter skilja sig avsevärt. Förändringen för de som idag gör 

skatteavdrag kommer innebära en minskad skattelättnad. Områden med 

bristfällig kollektivtrafik kan relativt sett komma att missgynnas med det nya 

förslaget. Som exempel är skillnaden i kostnad för att pendla med bil mellan 

Leksand och Vansbro eller med tåg mellan Leksand och Mora lågt räknat 

minst 40.000 kr per år. Avståndet är det samma och skattereduktionen skulle 

därmed med det nya förslaget vara lika hög. Med dagens system kan 

arbetstagare göra avdrag för resor mellan Leksand och Vansbro men inte för 

resor mellan Leksand och Mora.  

Kostnaden för resor till och från arbetet med bil vid längre avstånd är 

betydande. Skattereduktionen kompenserar bara för en mindre del av 

kostnaden. I det nya förslaget ökar kostnaden för pendling med bil för de 

som idag gör avdrag även för dem som enbart betalar kommunal 

inkomstskatt, i synnerhet för de med längre pendlingsavstånd. Fortsätter 

kostnadsutvecklingen kan detta komma att påverka såväl förutsättningar som 

incitament för ökad rörlighet och kompetensförsörjning i områden med 

bristfällig kollektivtrafik och långa avstånd.  
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Leksands kommun anser därför att konsekvenserna av den förändrade 

modellen behöver utvärderas, och behov av eventuellt ytterligare 

differentiering övervägas.  

Leksands kommun anser även att den övre avståndsgränsen bör höjas för att 

inte missgynna områden med långväga pendling.  

Beslutsunderlag 

Remiss, daterad 2021-10-22 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-20 

 

Ordförandebeslut 

1. Godkänna sektorns förslag till remissvar och skicka in remissvaret 

till Finansdepartementet. 

 

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 
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1 Sammanfattning 
I promemorian föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad för 
arbetsresor som förväntas omfatta fler personer. En regionalt 
differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedels-
neutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för 
resor mellan bostad och arbetsplats. 

Att skattereduktionen är avståndsbaserad och färdmedelsneutral innebär 
att skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats 
i stället för kostnaden för resan däremellan samt att skattelättnaden blir 
oberoende av vilket färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan. 
Den regionala differentiering av skattereduktionen som föreslås i denna 
promemoria innebär härutöver att villkoren för att kunna få en 
skattelättnad för arbetsresor knyts till var i landet den skattskyldige bor 
och arbetar. Förslaget väntas leda till minskade utsläpp från arbetsresor. 

För att ha rätt till skattereduktion för arbetsresor föreslås att avståndet 
mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats enkel väg ska överstiga 
en nedre avståndsgräns. Skattereduktion ska göras för den del av resan som 
enkel väg överstiger denna nedre avståndsgräns. Den nedre avstånds-
gränsen är 15 kilometer för dem som bor eller arbetar i merparten av 
Sveriges kommuner. För en skattskyldig som bor och arbetar i en särskilt 
uppräknad storstadskommun, som baseras på Tillväxtanalys indelning, 
gäller i stället en nedre avståndsgräns mellan bostad och arbetsplats som 
enkel väg överstiger 30 kilometer. Skattereduktion ska i dessa fall göras 
för den del av resan som överstiger 30 kilometer.  

En gemensam övre avståndsgräns föreslås införas som innebär att det 
för samtliga skattskyldiga inte föreligger någon rätt till skattereduktion för 
arbetsresor till den del resan enkel väg överstiger 80 kilometer. 

Skattereduktionen föreslås beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar 
under beskattningsåret, dock högst 210 dagar. Rätt till skattereduktion bör 
endast föreligga om antalet resdagar som berättigar till skattereduktion 
uppgår till minst 30 under beskattningsåret. Skattereduktionen föreslås 
utgå med 50 öre per kilometer. 

Om skattereduktion ska göras för arbetsresor som överstiger den nedre 
avståndsgränsen på 15 respektive 30 kilometer ska även utgifter för väg-, 
bro- och färjeavgifter som har betalats i samband med arbetsresorna ingå 
i underlaget. 

För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning 
är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil bör skattereduktion göras 
för skäliga utgifter för arbetsresor. Skattereduktionen föreslås i dessa fall 
uppgå till 30 procent av underlaget till den del det överstiger 
11 000 kronor under beskattningsåret. 

Förslaget i promemorian innebär sammanfattningsvis att det nuvarande 
reseavdraget ersätts av en avståndsbaserad skattereduktion för arbetsresor 
där reglerna är färdmedelsneutrala. Promemorians förslag skiljer sig från 
det som tidigare lämnats av Reseavdragskommittén (SOU 2019:36) bl.a. 
på så sätt att det föreslås en regional differentiering i regelverket. Vissa 
utgångspunkter för promemorians förslag är dock desamma som i 
kommitténs betänkande. Promemorian innehåller av detta skäl två delar. 
I avsnitt 4 redogörs för de förslag från betänkandet där promemorian delar 

141



  

  

      

5 

kommitténs förslag och bedömningar och inte föreslår någon ändring. I 
avsnitt 5 behandlas de förslag där promemorians förslag eller bedömningar 
är nya eller skiljer sig från kommitténs.  

Promemorians föreslagna skattelättnad för arbetsresor utgör en modell 
för ett nytt regelverk. Bedömningen är att den föreslagna utformningen är 
offentligfinansiellt neutral. Möjligheten att justera nivåerna i modellen är 
en fråga som får bedömas i arbetet med framtida budgetpropositioner.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
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2 Lagtext 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) 
om avräkning av utländsk skatt 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om avräkning av 
utländsk skatt ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

2 kap. 
10 §1 

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de 
utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som 
hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som 
hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den 
statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska 
förvärvsinkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska 
anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive 
kommunala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, 
som de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges 
sammanlagda förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och 
sjöinkomstavdrag. Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av 
den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska 
kapitalinkomsterna. 

Vid tillämpning av första stycket 
ska, om den skattskyldige fått 
skattereduktion enligt 67 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229), 
sådan reduktion anses ha skett från 
kommunal och statlig inkomstskatt, 
statlig fastighetsskatt respektive 
kommunal fastighetsavgift med så 
stor del av reduktionen som 
respektive skatt eller avgift utgör av 
det sammanlagda beloppet av 
nämnda skatter och avgift före 
sådan reduktion. Skattereduktion 
enligt 67 kap. 5–9 d, 34 och 35 §§ 
och 46–48 §§ inkomstskattelagen 
ska dock anses ha skett bara från 
kommunal inkomstskatt. 

Vid tillämpning av första stycket 
ska, om den skattskyldige fått 
skattereduktion enligt 67 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229), 
sådan reduktion anses ha skett från 
kommunal och statlig inkomstskatt, 
statlig fastighetsskatt respektive 
kommunal fastighetsavgift med så 
stor del av reduktionen som 
respektive skatt eller avgift utgör av 
det sammanlagda beloppet av 
nämnda skatter och avgift före 
sådan reduktion. Skattereduktion 
enligt 67 kap. 5–9 d, 34 och 35 §§ 
och 46–61 §§ inkomstskattelagen 
ska dock anses ha skett bara från 
kommunal inkomstskatt. 

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om 
avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller 
följande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt 
första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska 

 
1 Senaste lydelse 2020:1165. 
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inkomsterna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på 
förvärvsinkomst. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter 

den 31 december 2022.
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2.2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1  
dels att 12 kap. 26–30 §§ och 16 kap. 28 § ska upphöra att gälla,  
dels att rubrikerna närmast före 12 kap. 26 § och 16 kap. 28 § ska utgå, 
dels att 1 kap. 11 §, 12 kap. 2, 24 och 31 §§ och 67 kap. 1 och 2 §§ ska 

ha följande lydelse,  
dels att det ska införas tretton nya paragrafer, 67 kap. 49–61 §§, en ny 

bilaga, bilaga 67.1, och närmast före 67 kap. 49, 53–55, 58, 60 och 61 §§ 
nya rubriker av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
11 §2 

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.  
Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i 

66 kap. 
Bestämmelser om skatte-

reduktion för underskott av kapital, 
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), 
sjukersättning och aktivitets-
ersättning, förvärvsinkomst, 
boende i vissa områden (regional 
skattereduktion), allmän pensions-
avgift, sjöinkomst, hushållsarbete, 
installation av grön teknik, gåva 
och mikroproduktion av förnybar el 
finns i 67 kap. 

Bestämmelser om skatte-
reduktion för underskott av kapital, 
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), 
sjukersättning och aktivitets-
ersättning, förvärvsinkomst, 
boende i vissa områden (regional 
skattereduktion), arbetsresor, 
allmän pensionsavgift, sjöinkomst, 
hushållsarbete, installation av grön 
teknik, gåva och mikroproduktion 
av förnybar el finns i 67 kap. 

12 kap. 
2 §3 

Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon 
beloppsmässig begränsning, nämligen utgifter 
– vid tjänsteresor enligt 5–17 §§, 
– vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt 18–

22 och 31 §§, 
– för hemresor enligt 24 och 31 §§, 
– för egenavgifter enligt 36 §, 
– för arbetsgivaravgifter enligt 36 a §, och 
– i hobbyverksamhet enligt 37 §. 

Första stycket gäller också i fråga om utgifter för resor i tjänsten som 
företas med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil. 
 
1 Lagen omtryckt 2008:803 
Senaste lydelse av 
12 kap. 30 § 2009:1239 
16 kap. 28 § 2009:1239. 
2 Senaste lydelse 2020:1168. 
3 Senaste lydelse 2016:1055. 
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Utgifter för inställelseresor 
enligt 25 § och för resor mellan 
bostaden och arbets- och 
utbildningsplatsen enligt 26–31 §§ 
ska dras av bara till den del 
kostnaderna under beskattnings-
året sammanlagt överstiger 
11 000 kronor. Övriga utgifter ska 
dras av bara till den del kostnaderna 
under beskattningsåret sammanlagt 
överstiger 5 000 kronor. 

Övriga utgifter ska dras av bara 
till den del kostnaderna under 
beskattningsåret sammanlagt över-
stiger 5 000 kronor. 

24 § 
När en skattskyldig på grund av 

sitt arbete vistas på en annan ort än 
den där han eller hans familj bor, 
ska utgifter för hemresor dras av, 
om avståndet mellan hemorten och 
arbetsorten är längre än 50 kilo-
meter. Avdrag får göras för högst 
en hemresa per vecka och bara för 
utgifter för resor mellan två platser 
inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

När en skattskyldig på grund av 
sitt arbete vistas på en annan ort än 
den där den skattskyldiges eller 
dennes familj bor, ska utgifter för 
hemresor dras av, om avståndet 
mellan hemorten och arbetsorten är 
längre än 50 kilometer. Avdrag får 
göras för högst en hemresa per 
vecka och bara för utgifter för resor 
mellan två platser inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

Avdraget ska beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga 
utgifter för flygresa och utgifter för tågresa ska dock dras av. 

Om det saknas godtagbara 
allmänna kommunikationer, ska 
utgifter för resa med egen bil eller 
med den skattskyldiges förmånsbil 
dras av med det belopp som gäller 
för resor mellan bostaden och 
arbetsplatsen enligt 27 och 29 §§. 
Detta gäller också den som använt 
en förmånsbil som en närstående 
till honom eller hans sambo men 
inte han själv är skattskyldig för. 

Om det saknas godtagbara 
allmänna kommunikationer, ska 
utgifter för resa med egen bil dras 
av med 1 krona och 85 öre för varje 
kilometer. För resa med den 
skattskyldiges förmånsbil ska 
utgifter för dieselolja dras av med 
65 öre för varje kilometer och 
utgifter för annat drivmedel med 
95 öre för varje kilometer. Detta 
gäller också om den skattskyldige 
har använt sin sambos eller en 
närståendes förmånsbil. Utgifter 
för väg-, bro- och färjeavgifter 
samt skatt enligt lagen (2004:629) 
om trängselskatt ska också dras av.   

31 § 
Skattskyldiga som har skattefri 

förmån av utbildning eller annan 
åtgärd enligt 11 kap. 17 § ska göra 
avdrag enligt 26–30 §§ för utgifter 
för resor mellan bostaden och 
platsen för utbildningen eller 
åtgärden. 
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Om skattskyldiga som avses i 
första stycket får ersättning för 
ökade levnadskostnader och för 
utgifter för hemresor, ska avdrag 
göras för ökade levnadskostnader 
enligt de regler som gäller för 
tillfälligt arbete på annan ort enligt 
18 § och för utgifter för hemresor 
enligt 24 §. Avdraget för ökade 
levnadskostnader får dock inte 
överstiga vare sig uppburen 
ersättning eller de schablonbelopp 
som anges i 21 §. 

Om skattskyldiga som har 
skattefri förmån av utbildning eller 
annan åtgärd enligt 11 kap. 17 § 
får ersättning för ökade levnads-
kostnader och för utgifter för 
hemresor, ska avdrag göras för 
ökade levnadskostnader enligt de 
regler som gäller för tillfälligt 
arbete på annan ort enligt 18 § och 
för utgifter för hemresor enligt 
24 §. Avdraget för ökade levnads-
kostnader får dock inte överstiga 
vare sig uppburen ersättning eller 
de schablonbelopp som anges i 
21 §. 

Har den skattskyldiges anställning upphört på grund av uppsägning får 
avdrag inte göras för tid efter första året efter uppsägningstidens utgång. 

67 kap. 
1 §4 

I detta kapitel finns bestämmelser 
om skattereduktion för fysiska 
personer i 2–45 §§ och för juridiska 
personer i 2 och 27–33 §§. 

I detta kapitel finns bestämmelser 
om skattereduktion för fysiska 
personer i 2–61 §§ och för juridiska 
personer i 2 och 27–33 §§. 

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort. 

2 §5 
Skattereduktion ska göras för 

sjöinkomst, allmän pensionsavgift, 
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), 
sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning, förvärvsinkomst, boende i 
vissa områden (regional skatte-
reduktion), underskott av kapital, 
hushållsarbete, installation av grön 
teknik, gåva och mikroproduktion 
av förnybar el i nu nämnd ordning. 

Skattereduktion ska göras för 
sjöinkomst, allmän pensionsavgift, 
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), 
sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning, förvärvsinkomst, boende i 
vissa områden (regional skatte-
reduktion), arbetsresor,  underskott 
av kapital, hushållsarbete, installa-
tion för grön teknik, gåva och 
mikroproduktion av förnybar el i nu 
nämnd ordning. 

Skattereduktion ska räknas av 
mot kommunal och statlig 
inkomstskatt som beräknats enligt 
65 kap., mot statlig fastighetsskatt 
enligt lagen (1984:1052) om statlig 
fastighetsskatt samt mot kommunal 
fastighetsavgift enligt lagen 
(2007:1398) om kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion 

Skattereduktion ska räknas av 
mot kommunal och statlig 
inkomstskatt som beräknats enligt 
65 kap., mot statlig fastighetsskatt 
enligt lagen (1984:1052) om statlig 
fastighetsskatt samt mot kommunal 
fastighetsavgift enligt lagen 
(2007:1398) om kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion 

 
4 Senaste lydelse 2020:1168. 
5 Senaste lydelse 2020:1168. 
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enligt 5–9 d, 34, 35 och 46–48 §§ 
ska dock räknas av endast mot 
kommunal inkomstskatt 

enligt 5–9 d §§ och 34, 35 och 46–
61 §§ ska dock räknas av endast 
mot kommunal inkomstskatt. 

 
 Arbetsresor 

 
 Grundläggande bestämmelser 
  

49 § 
 Skattskyldiga har i den 

omfattning som anges i detta 
kapitel rätt till skattereduktion för 
resor mellan bostaden och 
arbetsplatsen (arbetsresor).  

 Med arbetsresor avses även 
resor mellan bostaden och platsen 
för skattefri utbildning eller annan 
åtgärd enligt 11 kap. 17 §. 

 
 50 § 
 Skattereduktion ska göras för den 

del av avståndet mellan bostad och 
arbetsplats som enkel väg över-
stiger 15 kilometer men under-
stiger 80 kilometer, om inte annat 
följer av andra stycket. 

 För den som är bosatt och har sin 
arbetsplats i en kommun som anges 
i bilaga 67.1 gäller i stället att 
skattereduktion ska göras bara för 
den del av avståndet mellan bostad 
och arbetsplats som enkel väg 
överstiger 30 kilometer men under-
stiger 80 kilometer.  

För rätt till skattereduktion krävs 
att den skattskyldige under 
beskattningsåret har minst 
30 resdagar som uppfyller 
villkoren i första eller andra 
stycket. 

  
51 § 

Om skattereduktion ska göras 
enligt 50 § ska även utgifter för 
väg-, bro- och färjeavgifter som 
har betalats i samband med 
arbetsresorna ingå i underlaget för 
skattereduktion enligt 55 §. 
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52 § 
Skattskyldiga som på grund av 

sjukdom eller funktionsnedsättning 
är tvungna att använda egen bil 
eller förmånsbil har, i stället för 
vad som anges i 50 och 51 §§, rätt 
till skattereduktion för skäliga 
utgifter för arbetsresor under 
beskattningsåret. 

 
 

 
Avståndsberäkningen 

  
53 § 

Avståndet mellan bostad och 
arbetsplats beräknas enkel väg till 
kortaste lämpliga körsträcka med 
bil oavsett vilket färdmedel och 
vilken färdväg som har använts. 
Om kortaste lämpliga körsträcka 
med bil omfattar sträcka på vatten 
ska vattensträckan beräknas enligt 
sträcka för sjöfart. Om såväl väg- 
som vattenförbindelse saknas ska 
avståndet beräknas enligt kortaste 
sträcka med annat lämpligt 
färdmedel. 

 När flera arbetsresor görs 
samma dag till olika arbetsplatser 
beräknas avståndet enkel väg till 
summan av avstånden från 
bostaden till, mellan och från 
arbetsplatserna dividerat med två. 

 Det beräknade avståndet 
avrundas upp till hela kilometer. 

  
Vilka som kan få skattereduktion 

  
54 § 

Rätt till skattereduktion enligt 
50–52 §§ har efter begäran fysiska 
personer som är obegränsat 
skattskyldiga under någon del av 
beskattningsåret. 

 Sådan rätt till skattereduktion 
har efter begäran också de som är 
begränsat skattskyldiga enligt 
3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 
3, om deras överskott av 
förvärvsinkomster i Sverige och i 
andra länder, uteslutande eller så 
gott som uteslutande utgörs av 
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överskott av förvärvsinkomster i 
Sverige. 

  
 Underlag för skattereduktion  

 
55 § 

Underlag för skattereduktion 
består av den dagliga 
reslängden enligt 50 och 53 §§ 
multiplicerad med antalet 
resdagar. 

Högst 210 resdagar under 
beskattningsåret får ingå i 
underlaget. Om antalet resdagar 
överstiger 210 dagar ska 
underlaget i första hand beräknas 
efter de längsta resorna i kilometer 
i fallande ordning.    

 Utgifter för väg-, bro- och 
färjeavgifter ingår i underlaget till 
den del utgifterna överstiger 
8 000 kronor. 

 
 56 § 

För skattskyldiga som på grund 
av sjukdom eller funktions-
nedsättning är tvungna att använda 
egen bil eller förmånsbil består 
underlaget i stället av summan av 
skäliga utgifter enligt 52 § till den 
del utgifterna överstiger 
11 000 kronor. 

  
57 § 

Inställelseresor enligt 12 kap. 
25 § ska inte räknas med i 
underlaget för skattereduktion. 

  
Skattereduktionens storlek 

 
 58 § 

Skattereduktionen uppgår till 
– underlaget enligt 55 § första 

stycket multiplicerat med 50 öre, 
och 

– underlaget enligt 55 § andra 
stycket multiplicerat med 
30 procent. 
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59 § 
För skattskyldiga som på grund 

av sjukdom eller funktionsned-
sättning är tvungna att använda 
egen bil eller förmånsbil i stället 
för kollektivtrafik uppgår 
skattereduktionen till underlaget 
enligt 56 § multiplicerat med 
30 procent. 

 
 
 

Begäran om skattereduktion 
 
60 § 

En begäran om skattereduktion 
enligt 50–52 §§ ska göras i 
inkomstdeklarationen för det 
beskattningsår då arbetsresorna 
har gjorts. 

 
 Obegränsat skattskyldiga under del 

av året 
 

 61 § 
 De som är obegränsat 

skattskyldiga bara under del av 
beskattningsåret har rätt till 
skattereduktion enligt 50–52 §§ för 
dessa dagar. 

 Om de skattskyldigas överskott 
av förvärvsinkomster i Sverige och 
i andra länder, uteslutande eller så 
gott som uteslutande, utgörs av 
överskott av förvärvsinkomster i 
Sverige, ska dock bestämmelserna i 
50–52 §§ tillämpas utan de 
begränsningar som anges i första 
stycket. 

  
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.  
2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter 

den 31 december 2022.
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                           Bilaga 67.1 

Kommuner som avses i 67 kap. 50 §: 
Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, 
Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro 
och Österåker kommuner. 
Västra Götalands län:  Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. 
Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Vellinge 
kommuner. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i 
skatteförfarandelagen (2011:1244) 

Härigenom föreskrivs att 31 kap. 33 § skatteförfarandelagen (2011:1244) 
ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

31 kap. 
33 §1 

Den som begär skattereduktion 
för hushållsarbete, gåva, mikropro-
duktion av förnybar el eller 
installation av grön teknik enligt 
67 kap. 11–45 §§ inkomstskatte-
lagen (1999:1229) ska lämna 
uppgift om underlaget för skatte-
reduktionen. 

Den som begär skattereduktion 
för hushållsarbete, gåva, mikropro-
duktion av förnybar el, installation 
av grön teknik eller arbetsresor 
enligt 67 kap. 11–45 och 49–61 §§ 
inkomstskattelagen (1999:1229) 
ska lämna uppgift om underlaget 
för skattereduktionen. 

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete 
enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana 
uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid 
skattereduktion för hushållsarbete lämnas. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter 

den 31 december 2022.

 
1 Senaste lydelse 2020:1070. 
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3 Bakgrund 

3.1 Ett förändrat reseavdragssystem 
Avdrag för resor till och från arbetet är ett av de vanligaste avdragen i 
privatpersoners inkomstdeklarationer. Det är även det avdrag som ger 
upphov till det största skattefelet. Skattefelet består av skillnaden mellan 
de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter. 
Enligt Skatteverkets beräkningar uppgick den totala storleken på 
skattefelet för reseavdraget till ca 1,8 miljarder kronor per år, under 
perioden 2014–2016, vilket motsvarade en tredjedel av reseavdragets 
skattemässiga värde. Ett av de vanligaste felen var att den skattskyldige 
inte uppfyllt det tidsvinstkrav på två timmar som krävs för att kunna få 
avdrag för resor med bil. Reseavdraget har också kritiserats för att gynna 
arbetsresande med bil jämfört med kollektivtrafik, framför allt inom 
storstadsområden där det finns god tillgång till kollektivtrafik. Detta får 
negativa effekter för miljön och klimatet i form av ökade utsläpp. Enligt 
dagens regler ges skattelättnaden i form av ett avdrag som minskar den 
beskattningsbara inkomsten och storleken på skattelättnaden beror på den 
skattskyldiges inkomst och marginalskatt. En skattskyldig med hög 
inkomst och därmed hög marginalskatt får en större skattelättnad än en 
skattskyldig med lägre marginalskatt trots att de kan ha samma kostnader 
för sina arbetsresor. Flera tidigare utredningar har föreslagit att rese-
avdraget ska ses över och den parlamentariska landsbygdskommittén 
föreslog i sitt betänkande att regeringen skulle ta initiativ till en översyn 
av reseavdraget i syfte att göra det avståndsbaserat (SOU 2017:1). 

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att tillsätta en kommitté 
som skulle se över det nuvarande systemet för reseavdrag och lämna 
förslag på ett förändrat reseavdragssystem (dir. 2017:134). Kommittén 
skulle undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och 
arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga 
utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än 
nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera. Andra 
utgångspunkter var att ett förändrat avdragssystem ska bidra till region-
förstoring, och därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, 
underlätta för att man ska kunna bo och verka i hela landet, även där 
kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade, bidra till klimatmålet 
för transportsektorn 2030 samt minska skattefelet kopplat till avdraget. I 
uppdraget skulle det ingå en analys av hur ett avståndsbaserat och 
färdmedelsneutralt reseavdrag kan utformas och en bedömning av om det 
var lämpligt att införa ett sådant system. Kommittén skulle efter genom-
förd undersökning lämna ett förslag på ett förändrat reseavdragssystem. 

3.2 Reseavdragskommittén 
Den 26 juni 2019 överlämnade Reseavdragskommittén betänkandet 
Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36). I betänkandet föreslås att 
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reseavdraget i sin nuvarande form avskaffas och ersätts av en skattelättnad 
för längre arbetsresor i form av en skattereduktion.  

Skattereduktion föreslås utgå med 60 öre per kilometer oavsett vilket 
färdmedel som faktiskt används för arbetsresan och ges för den del av 
avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 
30 kilometer och upp till och med 80 kilometer. För skattskyldiga som på 
grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen 
bil eller förmånsbil i stället för allmänna kommunikationsmedel ges 
skattereduktion för den del av avståndet som enkel väg överstiger 
10 kilometer. Skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet 
resdagar under beskattningsåret med resor som överstiger den nedre 
avståndsgränsen för skattereduktion, dock högst 210 dagar. Vid 59 eller 
färre resdagar medges ingen skattereduktion. Vid bristfällig kollektivtrafik 
medges ytterligare skattereduktion med ett fast belopp om 20 kronor per 
resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt och med ett rörligt belopp 
på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer. 
Skattereduktion ska ges med 30 procent av skäliga utgifter för väg-, bro- 
eller färjeavgifter i samband med arbetsresor för den del av de samman-
lagda utgifterna som överstiger 8 000 kronor under beskattningsåret under 
förutsättning att kravet på bristfällig kollektivtrafik är uppfyllt. Avdraget 
för trängselskatt avskaffas. Administration och kontroll utvecklas och görs 
säkrare genom att arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens 
adress i arbetsgivardeklarationen.  

Kommitténs betänkande har remissbehandlats. En sammanställning av 
remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (Fi2019/02525). 

3.3 Regeringsuppdrag till Trafikanalys 
Den 21 februari 2020 gav regeringen Trafikanalys i uppdrag att göra en 
fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av Reseavdragskommitténs 
förslag dels för personer som bor och/eller arbetar i glesbygd, dels för 
personer som har begränsad tillgång till eller saknar kollektivtrafik. Den 
fördjupade analysen skulle belysa om konsekvenserna i dessa avseenden 
skiljer sig åt mellan kvinnor och män. 

I uppdraget skulle Trafikanalys även fördjupa analysen i de delar som 
rör resmönster och färdmedelsfördelning i områden där tillgången till 
kollektivtrafik är begränsad eller saknas. Trafikanalys skulle bl.a. utreda i 
vilken omfattning personer i olika avståndsintervall, mellan bostad och 
arbetet, har tillgång till kollektivtrafik och vilka geografiska områden och 
kommuner som främst skulle beröras av olika nedre avståndsgränser 
respektive olika övre avståndsgränser.  

I uppdraget ingick att belysa i vilken omfattning förslagen kan påverka 
resmönstren för personer som bor och/eller arbetar i en glesbygdskommun 
och som har långa avstånd till och från arbetet. Det fördjupade underlaget 
skulle vara ytterligare stöd för att kunna bedöma förslagets konsekvenser 
för regionförstoringen i landet och i vilken utsträckning det kan påverka 
kompetensförsörjningen i glesbygdskommuner.  

Trafikanalys fick även i uppdrag att fördjupa analysen i den del som rör 
konsekvenser för sjuka och personer med funktionsnedsättning och i 
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vilken omfattning förslaget påverkar skattskyldiga som på grund av 
sjukdom eller funktionsnedsättning måste göra arbetsresor med bil. 

Trafikanalys redovisade sitt uppdrag den 5 juni 2020 och överlämnade 
rapporten Skattelättnad för arbetsresor – analys av frågor i betänkande 
SOU 2019/36 (Fi2020/02648). 

4 Några utgångspunkter 
I denna promemoria föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad 
för arbetsresor som förväntas omfatta fler personer. En regionalt 
differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedels-
neutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för 
resor mellan bostad och arbetsplats. Den regionala differentieringen 
innebär att villkoren för att kunna få en skattelättnad knyts till var i landet 
den skattskyldige bor och arbetar. Utgångspunkten för förslaget är att 
skattelättnaden främst ska riktas till skattskyldiga som bor i områden där 
det inte finns tillgång till kollektivtrafik i samma utsträckning som i 
storstadsområdena. En lägre avståndsgräns föreslås därför gälla i sådana 
kommuner som inte betraktas som storstadskommuner enligt 
Tillväxtanalys indelning. Detta innebär att de personer som är bosatta och 
har sin arbetsplats i dessa områden måste ha ett avstånd mellan bostad och 
arbetsplats som överstiger en viss nedre avståndsgräns som är lägre än vad 
som gäller för storstadskommuner. 

Utgångspunkten i Reseavdragskommitténs förslag var att skatte-
reduktionen i första hand ska utgå för längre arbetsresor. Promemorians 
förslag skiljer sig således från betänkandets förslag genom att en regional 
differentiering av skattereduktionen föreslås införas. I flera andra 
avseenden görs dock ingen annan bedömning i denna promemoria än den 
som gjorts i betänkandet. I detta avsnitt redogörs för de förslag från 
betänkandet där promemorian delar kommitténs bedömning och inte 
föreslår någon ändring av kommitténs förslag. De förslag där 
promemorians bedömningar eller förslag helt eller delvis skiljer sig från 
kommitténs behandlas i avsnitt 5.  

De synpunkter som remissinstanserna har lämnat på kommitténs förslag 
redovisas inte särskilt i denna promemoria utan kommer att behandlas och 
bemötas i en kommande lagrådsremiss. 

4.1 Reseavdraget avskaffas och ersätts av en 
skattereduktion 

I avsnitt 10.2 i betänkandet föreslås att reseavdraget i sin nuvarande form 
avskaffas och ersätts av en skattelättnad i form av en skattereduktion. En 
skattereduktion innebär att skattelättnadens storlek inte blir beroende av 
den skattskyldiges inkomst och marginalskatt eftersom skattereduktionen 
dras från den uträknade skatten. Ett avdrag innebär däremot att den skatt-
skyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst minskar, dvs. underlaget för 
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inkomstskatt. Den skattelättnad som ett avdrag leder till kan beräknas till 
det avdragna beloppet multiplicerat med den skattskyldiges marginalskatt. 

Skattereduktionen föreslås vara avståndsbaserad och färdmedelsneutral. 
Att skattereduktionen är avståndsbaserad innebär att skattelättnaden knyts 
till avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för den faktiska 
kostnaden för resan däremellan. Färdmedelsneutralitet innebär att 
skattelättnaden blir oberoende av vilket färdmedel som faktiskt har 
använts för arbetsresan. Skattereduktionen kopplas till avståndet på resor 
mellan bostad och arbetsplats och ska kunna utgå oberoende av vilket 
färdmedel som har använts för resan. 

Med arbetsresor avses inte bara resor tur och retur mellan bostad och 
arbetsplats utan även flera resor till olika arbetsplatser mellan tur- och 
returresan. En förändring i förhållande till dagens regler är att begreppet 
arbetsresor även föreslås omfatta resor mellan bostaden och platsen för 
skattefri utbildning eller annan åtgärd enligt 11 kap. 17 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229), förkortad IL, dvs. sådana resor som anges i nuvarande 
12 kap. 31 § första stycket IL. 

4.2 Avståndsberäkning 
I avsnitt 10.3 i betänkandet föreslås hur avståndet mellan bostad och 
arbetsplatsen ska beräknas. Enligt kommittén bör avståndet mellan bostad 
och arbetsplats beräknas enligt kortast lämpliga körsträcka med bil oavsett 
vilket färdmedel och färdväg som har använts.  

Om del av arbetsresa genomförs med flyg ska avståndet mellan bostad 
och arbetsplats likväl beräknas enligt kortast lämpliga körsträcka med bil 
mellan bostad och arbetsplats. Om del av arbetsresan sker på vatten ska 
avståndet för denna del beräknas efter sträcka för sjöfart. Om såväl väg- 
som vattenförbindelse saknas ska avstånd beräknas enligt kortaste sträcka 
med annat lämpligt färdmedel. 

För en skattskyldig som gör flera arbetsresor till samma eller olika 
arbetsplatser samma dag beräknas dagligt avstånd enkel väg till summan 
av reseavstånden från bostaden till, mellan och från arbetsplatserna och 
divideras sedan med två.  

4.3 Beräkning av skattereduktionen 

Beräkning av antal resdagar 
I avsnitt 10.5.1 i betänkandet föreslås att antal resdagar ska bestämmas 
som faktiska resdagar under beskattningsåret, dock högst 210 dagar. 
Endast resdagar med resor på avstånd som överstiger den nedre 
avståndsgränsen – i kommitténs förslag 30 kilometer – berättigar till 
skattereduktion.  

Skattereduktionen knyts till en kilometersats 
I avsnitt 10.5.2 i betänkandet föreslås att skattereduktionen ska utgå med 
ett fast belopp per kilometer mellan en nedre och en övre avståndsgräns, 
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en s.k. kilometersats. Kommittén konstaterar att skattereduktionen därmed 
blir lika stor per kilometer oavsett färdsätt och den faktiska utgiften för 
resan. Det innebär att kollektivresenärer och bilister som reser lika långt 
får lika hög skattereduktion. Vid samåkning med bil utgår lika stor 
skattereduktion för de som samåker samma sträcka, oavsett vem som äger 
eller kör bilen eller betalar drivmedlet för bilen.  

Underlag för skattereduktionen och skattereduktionens storlek 
I avsnitt 10.5.3 i betänkandet föreslås hur underlaget för skattereduktion 
och skattereduktionens storlek ska beräknas. Kommittén föreslår att 
underlaget för skattereduktionen ska vara ett kilometertal som beräknas 
som den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats som överstiger den 
nedre avståndsgränsen men uppgår till högst den övre avståndsgränsen, 
multiplicerat med två och med antalet resdagar med det aktuella avståndet. 
Om den skattskyldige under året rest mellan bostad och arbetsplats med 
flera olika avstånd beräknas kilometertalen på samma sätt för varje avstånd 
för sig och summeras sedan till underlaget för skattereduktionen. Om den 
skattskyldige rest fler än 210 dagar under året, ska underlaget i första hand 
beräknas för de längsta resorna i fallande ordning. Skattereduktionens 
storlek uppgår till underlaget multiplicerat med kilometersatsen. 

4.4 Vilka som kan få skattereduktion och begäran 
om skattereduktion  

I avsnitt 10.7 och 10.8 i betänkandet föreslås att rätten till skattereduktion 
ska gälla de fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga någon gång 
under beskattningsåret och fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga men vars överskott av förvärvsinkomster i Sverige och andra 
länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av 
förvärvsinkomster i Sverige. 

Rätten till skattereduktion bör fördelas efter den tid som de skattskyldiga 
har varit obegränsat skattskyldiga i Sverige. De som är obegränsat skatt-
skyldiga endast under en del av beskattningsåret har rätt till skatte-
reduktion för denna tid.  

Dagens avdragsregler för arbetsresor tillämpas både för fysiska 
personers arbetsresor hänförliga till inkomstslaget tjänst och arbetsresor 
hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet (16 kap. 28 § IL). 
Reglerna om avdragsrätt i inkomstslaget näringsverksamhet är tillämpliga 
främst för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. I avsnitt 
11.6 i betänkandet föreslås att samma principiella likabehandling av 
avdragsrätten för arbetsresor som nu gäller i inkomstslaget tjänst och 
inkomstslaget näringsverksamhet även bör gälla med kommitténs 
föreslagna avståndsmodell. Det innebär att även arbetsresor hänförliga till 
inkomstslaget näringsverksamhet ska omfattas av skattereduktionen för 
arbetsresor och att avdraget för dessa arbetsresor avskaffas. 

I avsnitt 10.7 i betänkandet föreslås, vidare, att en begäran om 
skattereduktion för arbetsresor ska göras i inkomstdeklarationen för det 
beskattningsår då arbetsresorna har gjorts och utgifterna för avgifterna har 
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betalats. I avsnitt 5.7 nedan redogörs för vissa ändringar och 
förtydliganden i detta avseende.  

4.5 Avdraget för trängselskatt avskaffas 
I avsnitt 11.2 i betänkandet föreslås att avdraget för trängselskatt 
avskaffas. Detta motiveras bl.a. med att skattens styrande effekt försvagas 
när den får dras av vid inkomstbeskattningen och att ett avskaffande av 
avdragsrätten ökar incitamenten för skattskyldiga att begränsa sin 
bilkörning mellan bostad och arbetsplats och i stället välja kollektiva 
transportmedel.  

4.6 En skattelättnad för högre väg-, bro- och 
färjeavgifter i form av en skattereduktion införs  

I avsnitt 11.2 i betänkandet föreslås vidare att avdraget för väg-, bro- och 
färjeavgifter avskaffas. Som en del av skattereduktionen för arbetsresor 
ska i stället högre utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter i samband med 
resor mellan bostaden och arbetsplatsen berättiga till skattereduktion. För 
att en avgift ska ingå i underlaget för skattereduktion för väg-, bro- och 
färjeavgifter krävs att avgiften faktiskt har betalats i samband med resa 
mellan bostaden och arbetsplatsen. Avgifterna ska, liksom enligt gällande 
regler, kunna styrkas med underlag i form av kvitton eller liknande vid 
förfrågan från Skatteverket. Skattereduktionen föreslås uppgå till 
30 procent av underlaget och ska endast få göras för den del av underlaget 
som överstiger 8 000 kronor under beskattningsåret.  

4.7 Förmånsbil och egen bil i tjänsten 
I avsnitt 11.3 i betänkandet föreslås att avdraget för arbetsresor med 
förmånsbil och egen bil i tjänsten avskaffas och att dessa resor i stället ska 
omfattas av skattereduktion för arbetsresor. Kommittén gör bedömningen 
att förslaget ligger i linje med att den skattskyldiges val av färdmedel för 
arbetsresor eller kostnaden för dessa inte ska ha någon betydelse för att 
personen ska få en skattelättnad i form av en skattereduktion i det nya 
systemet med en avståndsbaserad skattereduktion.  

4.8 Avdraget för arbetsresor i samband med ålder 
avskaffas 

I avsnitt 11.5.2 i betänkandet föreslås att avdraget för arbetsresor i 
samband med ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning avskaffas och att 
det i stället införs en skattereduktion för arbetsresor för skattskyldiga som 
på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda 
egen bil eller förmånsbil. Kommittén gör dock bedömningen att det torde 
vara ovanligt att skattskyldiga behöver använda bil vid arbetsresor enbart 
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på grund av ålder och att det därför är tillräckligt att den nya 
avståndsmodellen omfattar särskild reglering av bilresor på grund av 
sjukdom och funktionsnedsättning för att fånga in de situationer som kan 
uppstå i realiteten. Någon skattereduktion för arbetsresor i samband med 
ålder föreslås således inte. 

4.9 Hantering av kostnadsavdrag 
I avsnitt 12 i betänkandet redogör kommittén för hur en förändrad 
avdragsrätt förhåller sig till andra kostnadsavdrag. Kommittén gör 
bedömningen att avdraget för utgifter för hemresor, inställelseresor och 
tjänsteresor bör lämnas oförändrat. Beloppsgränsen för inställelseresor 
föreslås dock sänkas från 11 000 kronor till 5 000 kronor.  

Avdraget för resor under utbildning m.m. föreslås avskaffas. Dessa resor 
kommer i stället att omfattas av skattereduktionen för arbetsresor.  

4.10 Arbetsplatsens adress ska lämnas i 
arbetsgivardeklaration och i förekommande fall 
kontrolluppgift  

I avsnitt 14.4.3 i betänkandet föreslås att en arbetsgivardeklaration för 
varje betalningsmottagare även ska innehålla uppgift om arbetsplatsens 
adress om betalningsmottagaren haft en arbetsplats. I de fall arbetsgivar-
deklaration på individnivå inte lämnas ska kontrolluppgift lämnas. 
Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om arbetsplatsens adress för 
betalningsmottagaren. Genom att lägga till information om arbetsplatsens 
adress i arbetsgivardeklarationens individuppgift anser kommittén att det 
skapas förutsättningar för ett avdragssystem för arbetsresor där Skatte-
verket med hjälp av digitaliseringens möjligheter kan utforma tjänster så 
att den som har rätt till skattereduktion för arbetsresor lättare kan ta tillvara 
sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Det ökar förutsebarheten då 
varje individ på ett enkelt sätt kan få veta vad som gäller för den personen. 
Med adressuppgifterna ökar möjligheterna att få det rätt från början 
samtidigt som det minskar utrymmet för att räkna fel. I betänkandet finns 
förslag på ändringar i skatteförfarandelagen till följd av förslaget. 
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5 En avståndsbaserad, färdmedelsneutral 
och regionalt differentierad 
skattereduktion införs 

5.1 Skattereduktionen ska vara regionalt 
differentierad 

Promemorians förslag: En regional differentiering av skatte-
reduktionen införs som innebär att ett särskilt krav ska gälla för 
personer som är bosatta och har sin arbetsplats i vissa storstadsområden. 
För att dessa personer ska ha rätt till skattereduktion för arbetsresor 
måste de ha ett avstånd mellan bostad och arbetsplats som överstiger en 
viss avståndsgräns som är högre än vad som gäller för skattskyldiga 
som inte är bosatta och har sin arbetsplats i sådana områden. 

 

Skälen för promemorians förslag 
Skattereduktionen bör vara inriktad på områden med mindre möjlighet 
till arbetsresor med kollektivtrafik  
Kommittén föreslår att reseavdraget ska avskaffas och ersättas med en 
skattereduktion som inriktas mot skattskyldiga som gör längre arbetsresor 
och som därmed har högre kostnader för sina resor. Förslaget innebär att 
skattereduktion endast ges för den del av avståndet mellan bostad och 
arbetsplats som enkel väg överstiger 30 kilometer. Arbetsresande som har 
ett avstånd mellan bostad och arbetsplats som understiger 30 kilometer får 
enligt förslaget således ingen skattelättnad för sina arbetsresor, med 
undantag av personer med sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Kommitténs förslag har kritiserats för att det försämrar möjligheterna att 
bo och verka i de delar av landet som har begränsad kollektivtrafik eller 
där kollektivtrafik saknas. Flera remissinstanser påpekar att rörligheten på 
arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen kan komma att påverkas 
negativt av förslaget, särskilt i glesbygden där näringslivet redan i dag har 
svårt att hitta rätt arbetskraft på ett effektivt sätt. Kommittén konstaterar 
även att en färdmedelsneutral skattelättnad som endast baseras på avstånd 
mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats medför en omfördelning 
av skattelättnaden från skattskyldiga som reser med bil till skattskyldiga 
som reser med kollektivtrafik.  

Det är viktigt att skattereduktionen utformas så att även de som inte har 
tillgång till kollektivtrafik för sina arbetsresor kan få del av skatte-
lättnaden. I denna promemoria föreslås en annan inriktning på skatte-
lättnaden jämfört med kommitténs förslag. I stället för att gynna skatt-
skyldiga med långa arbetsresor bör skattelättnaden främst riktas till skatt-
skyldiga som bor i områden där det inte finns samma möjlighet till 
kollektivtrafik som i storstadsområden.  

Ett tillägg vid bristfällig kollektivtrafik bör inte införas 
Kommittén konstaterar att en avståndsbaserad skattelättnad, enligt deras 
förslag, inte innebär några fördelar för boende i områden där kollektiv-
trafiken är bristfällig. Kommittén föreslår därför att det införs ett tillägg 
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till den föreslagna skattereduktionen, i de fall den skattskyldige har 
bristfällig tillgång till kollektivtrafik. Med bristfällig kollektivtrafik avses 
enligt kommitténs förslag att restiden per dag vid färd med kollektivtrafik 
är minst två timmar och 30 minuter längre än vid färd med bil (tidsvinst-
krav). Tillägget ska utgå med ett fast belopp om 20 kronor per resdag vid 
avstånd från 30 kilometer och uppåt och ett rörligt belopp på 60 öre per 
kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer. Det krävs således att 
den skattskyldige har minst 30 kilometer mellan bostad och arbete för att 
få del av det föreslagna tillägget, även om han eller hon saknar tillgång till 
kollektivtrafik för hela eller delar av sträckan.  

Det föreslagna tidsvinstkriteriet innebär att bristfällig kollektivtrafik i 
detta sammanhang definieras på liknande sätt som gäller för avdrag för bil 
i dagens reseavdragssystem. Det innebär att den skattskyldige ska göra en 
viss tidsvinst per dag genom att använda bil i stället för kollektivtrafik. 
Tidsvinstkravet för bilavdrag i dagens system är två timmar per dag. 
Kommittén bedömer, som en ytterligare åtgärd, att kravet på tidsvinst bör 
utökas från två till två timmar och 30 minuter per dag, sammanlagt för tur- 
och returresan. Kommittén konstaterar dock att dagens tidsvinstkrav inte 
är problemfritt. Det är den skattskyldige som själv beräknar hur stor 
tidsvinsten är och i deklarationen behöver endast den sammanlagda rese-
kostnaden anges med ett totalbelopp. Den skattskyldige behöver således 
inte i deklarationen ange på vilket avstånd eller antal resdagar som 
beräkningen baseras. Det framgår inte heller om avdraget avser resor med 
bil, är baserat på en beräknad tidsvinst eller hur stor denna tidsvinst i så 
fall är. I Skatteverkets promemoria Avdrag för resor till och från arbetet – 
En uppföljning av skattefelskontrollen, som togs fram efter önskemål från 
kommittén, framgår att den vanligaste orsaken till att det sker en ändring 
av ett reseavdrag är att avdrag har yrkats för bil trots att tidsvinstkravet 
inte är uppfyllt.  

Av kommittédirektiven (dir. 2017:134) framgår att en av utgångs-
punkterna för ett förändrat reseavdrag ska vara att minska skattefelet 
kopplat till avdraget. Kommitténs förslag innebär att tidsvinstkravet 
behålls men att kravet på tidsvinst utökas från två till två timmar och 
30 minuter per dag. Kommittén bedömer att ett sådant skärpt tidsvinstkrav 
normalt inte kommer att utgöra något problem för dem som reser i 
utpräglade glesbygdsområden, där kollektivtrafiken inte klarar någon av 
tidsgränserna. Däremot kan det bli svårare att klara ett skärpt tidsvinstkrav 
i tättbefolkade områden där kollektivtrafiken är förhållandevis god. 

Det finns skäl att tro att ett skärpt tidsvinstkrav från två timmar till två 
timmar och 30 minuter kan leda till att dagens skattefel i viss mån minskar. 
Ett nytt system för skattelättnad för arbetsresor måste dock vara robust och 
reglerna måste vara lätta att tillämpa, administrera och kontrollera. Enligt 
Trafikanalys är kriteriet på två timmar och 30 minuter restidsvinst inte 
heller tillräckligt träffsäkert för att identifiera förvärvsarbetande med 
bristfällig tillgång till kollektivtrafik. Deras analys tyder på att 
förvärvsarbetande som med rimliga förutsättningar kan genomföra sin 
arbetsresa med kollektiva färdmedel ytterst sällan kan hävda restidsvinst-
kriteriet för att genomföra resan med bil i stället (se Trafikanalys rapport 
Skattelättnad för arbetsresor – analys av frågor i betänkande SOU 2019/36, 
s. 5). Att ha ett tidsvinstkrav som förutsättning för en högre skatte-
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reduktion innebär dessutom att man frångår en i övrigt schabloniserad 
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. 

Mot denna bakgrund görs i denna promemoria bedömningen att det inte 
är lämpligt att införa ett tidsvinstkrav i det nu föreslagna avståndsbaserade 
systemet. Inriktningen bör i stället vara att systemet ska bestå av en 
regional differentierad skattelättnad som är inriktad på arbetsresor i 
områden där det inte finns samma möjlighet till kollektivtrafik som det 
finns i eller i närheten av större städer.  

Skattereduktionen bör vara regionalt differentierad med högre 
avståndsgräns i vissa storstadsområden 
Att definiera i vilka områden i landet som det finns ett särskilt behov av 
en skattelättnad för arbetsresor är emellertid inte helt enkelt. Kommittén 
har undersökt möjligheterna att hitta kriterier för när bristfällig 
kollektivtrafik ska anses föreligga som är knutna till geografiska begrepp 
som landsbygd och glesbygd och som skulle kunna användas som 
kvalifikation för någon form av ”glesbygdstillägg”. Kommittén har bl.a. 
övervägt en definition av glesbygd som utgår från närheten till tätorter med 
minst 3 000 invånare eller att knyta rätten till en förhöjd skattereduktion 
till boende i vissa kommuner och församlingar. Vidare har kommittén 
övervägt definitioner som bygger på kollektivtrafikens närhet och 
omfattning. Kommittén har dock kommit fram till att de definitioner av 
begreppet bristfällig kollektivtrafik som de har prövat innebär betydande 
svårigheter eller nackdelar när det gäller att fastställa rätten till 
tilläggsbelopp för skattereduktion och att en definition som i huvudsak 
bygger på tidsvinst är att föredra.  

Trafikanalys konstaterar, i likhet med kommittén, att det i dagsläget inte 
finns någon enhetlig definition av vilka geografiska områden i Sverige 
som är att betrakta som glesbygd men att det finns olika metoder för att 
dela in landets kommuner i olika kommungrupper utifrån tillgänglighet 
eller närhet till en större ort. Trafikanalys delar kommitténs uppfattning 
om att en kommunindelning är en alltför grov indelning för att definiera 
ett glesbygdsområde eftersom de flesta kommunerna i Sverige består av 
såväl tätbebyggda områden som mer glest befolkade områden (se 
Trafikanalys rapport Skattelättnad för arbetsresor – analys av frågor i 
betänkande SOU 2019/36, s. 20). 

Det har således visat sig vara mycket svårt att ta fram en träffsäker 
definition av glesbygd som också går att kontrollera av Skatteverket. Det 
finns inte heller skäl att bygga vidare på något av de förslag som 
kommittén under sitt utredningsarbete har avfärdat. En skattereduktion 
som är inriktad på skattskyldiga som bor i ett glesbygdsområde bör därför 
inte införas.  

I stället för att definiera glesbygdsområden eller områden med bristfällig 
kollektivtrafik, föreslås i denna promemoria att ett högre krav ska gälla i 
storstadsområden för att få skattelättnaden. I dessa områden har skatt-
skyldiga normalt bättre tillgång till kollektivtrafik och därmed bättre 
förutsättningar att hålla nere sina reskostnader för arbetsresor än individer 
i övriga landet. Förslaget innebär att skattskyldiga i dessa områden måste 
ha ett avstånd mellan bostad och arbetsplats som överstiger en viss nedre 
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avståndsgräns, som är högre än vad som gäller för skattskyldiga som bor i 
övriga områden, för att få skattereduktion. 

En regionalt differentierad skattereduktion utifrån Tillväxtanalys 
indelning  
På samma sätt som det är svårt att definiera vad som ska avses med ett 
glesbygdsområde finns det utmaningar när det gäller att definiera områden 
där tillgången till kollektivtrafik är bättre än i övriga områden. En 
utgångspunkt är att det bör vara de områden som hör till eller ligger i 
närheten av landets storstäder.  

Ett sätt att avgränsa de storstadsområden som ska omfattas av den högre 
avståndsgränsen vore att utifrån vissa objektiva kriterier definiera dessa 
områden med utgångspunkt i t.ex. befolkningstäthet eller restid med bil till 
närmaste tätort.  

En grov geografisk avgränsning av kommuner som ingår i storstads-
områden vore att peka ut hela län, så som Stockholms, Västra Götalands 
och Skåne län. Stockholms län sammanfaller med det som brukar kallas 
Stor-Stockholm. Det är dock inte rimligt att betrakta hela Skåne eller 
Västra Götalands län som storstadsregioner. I Västra Götalands län ingår 
t.ex. större delarna av Dalsland och Västergötland som till stora delar 
utgörs av landsbygdskommuner. Även delar av Skåne län vore olämpligt 
att definiera som tillhörande storstadsregionen Malmö. 

För att hitta en snävare och därmed mer lämplig definition av 
storstadsregioner med god kollektivtrafiktillgång har det i stället övervägts 
att utgå från SCB:s klassificering av storstadsområden. SCB har 
identifierat tre storstadsområden: Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och 
Stor-Malmö. Grupperingen av kommuner tillhörande respektive storstads-
område bygger på statistik för arbetspendling och flyttning mellan 
centralkommun och kranskommuner samt tar hänsyn till befintlig 
planeringssamverkan. Indelningen reviderades senast 2005.1 I SCB:s 
definition av de tre storstadsområdena ingår totalt 51 kommuner. I likhet 
med en indelning utifrån län skulle en indelning utifrån SCB:s tre 
storstadsområden omfatta många områden som till stora delar utgörs av 
landsbygdskommuner.  

Ett annat alternativ är att utgå från den kommunindelning som arbetats 
fram av Tillväxtanalys. Tillväxtanalys har tidigare på regeringens uppdrag 
i en rapport belyst möjligheterna att förbättra tillgången till statistik och 
fakta för att beskriva och analysera regioner och landsbygd (Tillväxtanalys 
rapport Bättre statistik för en bättre regional- och landsbygdspolitik, 
2014:04). Myndigheten har förespråkat en indelning i tre respektive sex 
olika kommuntyper. Klassificeringen utgår från befolkningstäthet och 
befolkningsstorlek, men hänsyn tas också vid indelningen i sex 
kommuntyper till avstånden till större städer. Det var också denna 
kommunindelning som huvudsakligen användes i Landsbygdskommitténs 
del- och slutbetänkande (SOU 2017:1). Om den högre avståndsgränsen 
skulle utgå från gruppen storstadskommuner enligt Tillväxtanalys 
klassificering, dvs. kommuner med mindre än 20 procent av befolkningen 
i rurala områden och en med angränsande kommuner samlad folkmängd 
 
1 www.scb.se. 
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på minst 500 000 invånare, skulle 29 kommuner i Stockholms, Västra 
Götalands och Skåne län omfattas av den högre avståndsgränsen. 

Det bedöms mer lämpligt att knyta den högre avståndsgränsen till en 
snävare indelning av storstadsområden och att indelningen därför bör utgå 
från de kommuner som omfattas av gruppen storstadskommuner enligt 
Tillväxtanalys indelning. Den högre avståndsgränsen bör knytas till skatt-
skyldiga som bor och arbetar inom dessa kommuner. En sådan lag-
reglering pekar inte ut enskilda utan riktar sig till alla skattskyldiga som är 
bosatta och arbetar inom de aktuella områdena, alltså till en i allmänna 
termer bestämd krets av personer. Den geografiska avgränsningen bör 
anges i lag. 

Även inom vissa av de angivna kommunerna finns det områden där 
kollektivtrafik saknas eller kan anses bristfällig. Ett vanligt förekommande 
förhållande kan vara att kollektivtrafik finns på huvuddelen av avståndet 
mellan bostad och arbetsplats men att den saknas för första delen av resan 
mellan bostaden och t.ex. en tåg- eller busstation med goda förbindelser. 
Ett annat förhållande är att det kan finnas god kollektivtrafik under vissa 
tider men att det saknas kollektivtrafik vid en viss tidpunkt. Samma 
avståndsgräns bör dock gälla för alla som bor och arbetar inom de angivna 
områdena. På så sätt undviks individuella bedömningar av huruvida det 
förekommer bristfällig kollektivtrafik eller inte och systemet blir mer 
överskådligt och förutsebart.  

Sammanfattningsvis bör det införas en regional differentiering som 
utgår från de kommuner som ingår i gruppen storstadskommuner enligt 
Tillväxtanalys indelning. Detta innebär att ett särskilt krav ska gälla för de 
personer som är bosatta och har sin arbetsplats i dessa områden. För att 
dessa personer ska ha rätt till skattereduktion för arbetsresor måste de ha 
ett avstånd mellan bostad och arbetsplats som överstiger en viss nedre 
avståndsgräns som är högre än vad som gäller för övriga landet. 
Skattereduktion ges för den del av resan som överstiger avståndsgränsen. 
Hur den regionala differentieringen av skattereduktionen bör utformas 
utvecklas i avsnitt 5.2.3. 

Lagförslag 
Förslaget medför att två nya paragrafer i 67 kap., 49 och 50 §§, och en ny 
bilaga, bilaga 67.1, i inkomstskattelagen införs.  

5.2 Avståndsgränser 

5.2.1 Nedre avståndsgräns 

Promemorians förslag: En nedre avståndsgräns på 15 kilometer 
införs. En skattskyldig har rätt till skattereduktion för arbetsresor för 
den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som 
överstiger 15 kilometer. 

 

Skälen för promemorians förslag: I dagens reseavdragsystem finns en 
beloppsgräns, som innebär att avdrag endast kan göras för den del av 
utgiften för arbetsresor som överstiger 11 000 kronor under beskattnings-
året (12 kap. 2 § tredje stycket IL). Få kollektivtrafikresenärer kommer 
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upp i så höga belopp med vanligt förekommande periodbiljetter och kan 
därför i allmänhet inte göra något avdrag eller bara göra avdrag med ett 
mindre belopp. För skattskyldiga som är berättigade till avdrag för resor 
med bil motsvarar beloppsgränsen i dagens system i praktiken ett avstånd 
mellan bostaden och arbetsplatsen på knappt 15 kilometer enkel väg, vid 
normalt heltidsarbete med arbetsresor 210 dagar per år. 

I likhet med dagens system bör det finnas en gräns motsvarande dagens 
beloppsgräns för att begränsa systemets omfattning, både vad gäller antalet 
skattskyldiga som kan få rätt till skattereduktion och det totala skatte-
bortfallet för staten. Skattelättnaden bör därför endast ges till skattskyldiga 
som har ett avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen som överstiger en 
nedre avståndsgräns. Skattskyldiga som har kortare avstånd än denna 
gräns kommer då inte att få någon skattelättnad. 

Kommittén bedömer att ett nytt system för skattelättnad för kostnader 
för arbetsresor framför allt ska fokusera på skattskyldiga som har längre 
avstånd och högre kostnader för arbetsresor och föreslår att en nedre gräns 
om 30 kilometer bör införas. Av Trafikanalys rapport framgår dock att en 
stor andel av arbetsresorna för vilka det görs bilavdrag har reseavstånd 
mellan 15 och 30 kilometer enkel väg och kommer vid en nedre gräns om 
30 kilometer att förlora möjligheten till skattelättnad (se Trafikanalys 
rapport Skattelättnad för arbetsresor – analys av frågor i betänkande SOU 
2019/36, s. 5). I denna promemoria görs bedömningen att det bör ställas 
ett högre krav för att få skattelättnad för skattskyldiga som bor och arbetar 
i ett storstadsområde där de skattskyldiga i genomsnitt har bättre tillgång 
till kollektivtrafik än skattskyldiga i övriga landet och därmed bättre 
förutsättningar att hålla nere sina kostnader för arbetsresande. På så sätt 
kan avståndsgräsen sänkas i förhållande till kommitténs förslag för de 
skattskyldiga som inte bor och arbetar i ett sådant område.  

I dagens reseavdragssystem motsvarar beloppsgränsen på 11 000 kronor 
ett reseavstånd på knappt 15 kilometer enkel väg. För att skattskyldiga som 
i dag har rätt till reseavdrag, och som inte bor inom en storstadskommun 
som omfattas av den högre avståndsgränsen (se avsnitt 5.2.2), även i 
fortsättningen ska ha rätt till skattelättnad bör den nedre avståndsgränsen 
sänkas i förhållande till kommitténs förslag. En nedre avståndsgräns om 
15 kilometer bör därför införas. 

Lagförslag 
Förslaget medför att en ny paragraf i 67 kap. inkomstskattelagen, 50 §, 
införs. 
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5.2.2 En högre nedre avståndsgräns för skattskyldiga 
som bor och arbetar i storstadskommuner 

Promemorians förslag: En högre avståndsgräns för att få 
skattereduktion ska gälla för skattskyldiga som bor och arbetar i 
storstadskommuner som särskilt anges i lag. En skattskyldig som bor 
och arbetar inom en sådan kommun har rätt till skattereduktion för 
arbetsresor för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats som 
enkel väg överstiger 30 kilometer. 

 

Skälen för promemorians förslag 
För att omfattas av den högre avståndsgränsen ska den skattskyldige bo 
och arbeta i en storstadskommun 
Som framgår ovan bör en regional differentiering av skattereduktionen 
införas som utgår från de större storstadsområdena i landet och som 
innebär att ett särskilt krav ska gälla för de personer som är bosatta och har 
sin arbetsplats i dessa områden. För att dessa personer ska ha rätt till 
skattereduktion för arbetsresor måste de ha ett avstånd mellan bostad och 
arbetsplats som överstiger en viss avståndsgräns som är högre än vad som 
gäller för övriga landet. Det bör anges i lag vilka storstadskommuner som 
omfattas. 

I avsnitt 5.2.1 föreslås att en skattskyldig ska ha rätt till skattereduktion 
för arbetsresor för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats som 
enkel väg överstiger 15 kilometer. För skattskyldiga som bor och arbetar i 
vissa storstadskommuner bör denna nedre avståndsgräns emellertid inte 
gälla. I stället bör avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg 
överstiga 30 kilometer för att rätt till skattereduktion ska föreligga. I 
storstadsområden bedöms kollektivtrafiken i allmänhet vara så pass 
tillgänglig att stöd för arbetsresor som understiger detta avstånd inte är 
kostnadseffektivt.  

Den högre avståndsgränsen bör endast tillämpas om den skattskyldige 
är bosatt i en av de angivna storstadskommunerna och har sin arbetsplats 
belägen inom en sådan kommun. Om den högre avståndsgränsen skulle 
omfatta alla individer som är bosatta eller har sin arbetsplats i någon av 
storstadsområdena, skulle detta drabba individer vars arbetsresa till någon 
del, men inte helt och hållet, sker utanför storstadsregionen. Sådana 
arbetsresor motsvarar inte principen om att de kan genomföras till lägre 
kostnad till följd av den relativt goda tillgången på kollektivtrafik i 
storstadsregionerna. 

Rätten till skattereduktion är kopplad till var den skattskyldige är bosatt 
och har sin arbetsplats. För avståndet mellan bostad och arbetsplats ska 
den skattskyldiges aktuella faktiska bostadsadress ligga till grund för 
beräkningen av avståndet. Detta är normalt också den skattskyldiges 
folkbokföringsadress.  

Lagförslag 
Förslaget medför att en ny paragraf i 67 kap., 50 §, och en ny bilaga, bilaga 
67.1, i inkomstskattelagen införs.  
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5.2.3 Övre avståndsgräns 

Promemorians förslag: En övre avståndsgräns på 80 kilometer införs. 
Skattereduktion får endast göras för avstånd mellan bostad och 
arbetsplats enkel väg upp till och med 80 kilometer. 

 

Skälen för promemorians förslag: Nuvarande reseavdrag har ingen 
gräns i kronor för hur stort avdragsbeloppet kan bli. Kommittén föreslår 
dock att avstånd som överstiger en fast övre avståndsgräns i kilometer inte 
ska utgöra underlag för skattereduktion. Den övre avståndsgränsen 
bestäms utifrån en avvägning mellan två huvudsakliga faktorer, dels 
förekomsten av överkompensation, dels förslagens konsekvenser i 
förhållande till dagens regler. Kommittén anser att en övre avståndsgräns 
på 80 kilometer enkel resa, vid en kilometersats om 60 öre per kilometer 
är en rimlig avvägning mellan dessa hänsynstaganden. Kommittén gör 
vidare bedömningen att den övre avståndsgränsen dock inte ska gälla vid 
bristfällig kollektivtrafik.  

Som framgår ovan görs bedömningen i denna promemoria att ett tillägg 
vid bristfällig kollektivtrafik inte bör införas. I stället ska två olika nedre 
avståndsgränser tillämpas beroende på var den skattskyldige är bosatt och 
har sin arbetsplats. Samma övre avståndsgräns bör dock gälla för samtliga 
skattskyldiga. En övre avståndsgräns på 80 kilometer enkel resa, vid en 
kilometersats om 50 öre per kilometer, bedöms vara en lämplig gräns.  

Lagförslag 
Förslaget medför att en ny paragraf i 67 kap. inkomstskattelagen, 50 §, 
införs. 

5.3 Beräkning av skattereduktionen 

5.3.1 Beräkning av antal resdagar  

Promemorians förslag: För rätt till skattereduktion krävs att den 
skattskyldige har minst 30 resdagar under beskattningsåret. Endast 
resdagar med arbetsresor på avstånd som överstiger den nedre avstånds-
gränsen om 15 kilometer respektive 30 kilometer ska räknas med. 

 

Skälen för promemorians förslag: Kommittén föreslår en nedre gräns 
på 60 resdagar under beskattningsåret oberoende av avstånd, för att rätt till 
skattereduktion ska föreligga. Vid 59 eller färre resdagar föreligger alltså 
ingen rätt till skattereduktion för arbetsresor. Kommittén anger att en 
sådan gräns t.ex. kan beröra den som inträtt på arbetsmarknaden sent under 
året, eller lämnat den i början av året, liksom den som haft tillfälligt arbete 
under en kortare tid. Vidare anges att huvuddelen av dessa inte heller kan 
få reseavdrag i dagens system då de sällan når upp till beloppsgränsen på 
11 000 kronor. I det fall den skattskyldige har företagit fler än 60 arbets-
resor föreslår kommittén att endast resdagar med resor på avstånd som 
överstiger den nedre avståndsgränsen ska berättiga till skattereduktion.  

I likhet med kommittén görs bedömningen att det bör ställas ett krav på 
en nedre gräns på ett visst antal dagar för att rätt till skattereduktion ska 
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föreligga för att på så sätt minska administrationen av små belopp. En 
gräns om 60 arbetsdagar innebär dock att de skattskyldiga som har relativt 
få men långa arbetsresor kan bli utan skattereduktion, trots att rese-
kostnaderna i vissa fall kan uppgå till relativt höga belopp, medan skatt-
skyldiga som reser många dagar men relativt korta avstånd omfattas av 
skattelättnaden. Den nedre gränsen bör därför sänkas. En lämplig nedre 
gräns bedöms i stället vara 30 resdagar per beskattningsår.  

Kommitténs förslag innebär vidare att vid beräkningen av om en 
skattskyldig har gjort fler än 60 arbetsresor under ett beskattningsår ska 
samtliga arbetsresor under beskattningsåret räknas som en arbetsresa, 
oberoende av avstånd. Till skillnad från kommitténs förslag görs i denna 
promemoria bedömningen att endast antal resdagar med resor på avstånd 
som överstiger den nedre avståndsgränsen (15 respektive 30 kilometer) 
ska räknas som en arbetsresa vid beräkningen av antal dagar som krävs för 
att rätt till skattereduktion ska föreligga. 

Lagförslag 
Förslaget medför att en ny paragraf i 67 kap. inkomstskattelagen, 50 §, 
införs. 

5.3.2 Kilometersatsen 

Promemorians förslag: Skattereduktionen ska beräknas med den s.k. 
kilometersatsen, som uppgår till 50 öre per kilometer för den del av 
avståndet som överstiger den nedre avståndsgränsen på 15 respektive 
30 kilometer och understiger den övre avståndsgränsen på 80 kilometer. 

 

Skälen för promemorians förslag: Förutom de nedre och övre 
avståndsgränserna bestäms skattereduktionens storlek i ett avståndsbaserat 
system av ett fast belopp per kilometer mellan dessa gränser. Kommittén 
kallar beloppet för kilometersatsen och föreslår att denna ska uppgå till 
60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel som används för arbetsresan. 

I likhet med kommittén görs bedömningen att skattelättnadens storlek 
bör beräknas utifrån avstånd och inte den faktiska kostnaden för arbets-
resan. Av offentligfinansiella skäl föreslås dock en kilometersats på 50 öre 
per kilometer. 

Lagförslag 
Förslaget medför att en ny paragraf i 67 kap. inkomstskattelagen, 58 §, 
införs. 
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5.4 Väg-, bro- och färjeavgifter 

Promemorians förslag: Om skattereduktion ska göras för arbetsresor 
som överstiger den nedre avståndsgränsen på 15 respektive 
30 kilometer ska även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som har 
betalats i samband med arbetsresorna ingå i underlaget. En skattskyldig 
bör ha rätt till skattereduktion för utgifter till den del utgifterna 
överstiger 8 000 kronor. 

 

Skälen för promemorians förslag: Kommittén föreslår att avdraget för 
väg-, bro- och färjeavgifter avskaffas och att det i stället införs en skatte-
lättnad för högre väg-, bro- och färjeavgifter i form av en skattereduktion. 
Samma bedömning görs i denna promemoria. 

För att få skattereduktion för väg-, bro- och färjeavgifter bör det enligt 
kommittén föreligga bristfällig kollektivtrafik. I avsnitt 5.1 föreslås att det 
införs en regionalt differentierad skattereduktion för arbetsresor och att det 
inte ska införas ett tillägg till skattereduktion vid bristfällig kollektivtrafik. 
Det föreslås därför inte att det ska föreligga bristfällig kollektivtrafik för 
att en skattskyldig ska kunna få skattereduktion för väg-, bro- och 
färjeavgifter.  

En förutsättning för att väg-, bro- och färjeavgifter ska omfattas av 
skattereduktionen bör i stället vara att den skattskyldige är berättigad till 
skattereduktion för de arbetsresor som är kopplade till utgifterna för väg-, 
bro- och färjeavgifter. Avståndet mellan den skattskyldiges bostad och 
arbetsplats bör således överstiga 15 kilometer eller 30 kilometer enkel väg, 
beroende på var den skattskyldige är bosatt, för att skattereduktion för 
utgifter ska ges.  

Kommittén föreslog att underlaget för skattereduktion skulle bestå av 
summan av skäliga utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som har betalats 
i samband med resor mellan bostaden och arbetsplatsen under 
beskattningsåret. Skäliga utgifter skulle enligt kommittén beräknas med 
utgångspunkt i billigaste periodabonnemang för resa med fordonet som 
använts eller bästa möjliga mängdrabatter för resa med det fordon som 
faktiskt använts, vilket i normalfallet kommer att bli bil eller motorcykel. 
Av förenklingsskäl föreslås dock i denna promemoria att det är de faktiska 
utgifterna för väg-, bro- och färjeavgifter som bör ingå i underlaget.  

I likhet med kommitténs förslag bör utgifter för väg-, bro- och 
färjeavgifter ingå i underlaget till den del utgifterna överstiger 
8 000 kronor. I övrigt bör skattereduktionen utformas på det sätt som 
kommittén föreslår (se avsnitt 4.6). 

Lagförslag  
Förslaget medför att tre nya paragrafer i 67 kap. inkomstskattelagen, 51, 
55 och 58 §§, införs. 
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5.5 Arbetsresor vid sjukdom eller 
funktionsnedsättning 

Promemorians förslag: Avdraget för arbetsresor med egen bil eller 
förmånsbil i samband med ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning 
avskaffas. Skattskyldiga som på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil 
har rätt till skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor. 

Underlaget för skattereduktion består av summan av skäliga utgifter 
för arbetsresor under beskattningsåret.  

Skattereduktionen uppgår till 30 procent av underlaget till den del 
som överstiger 11 000 kronor under beskattningsåret. 

 

Skälen för promemorians förslag 
Gällande rätt 
För skattskyldiga som på grund av ålder, sjukdom eller funktions-
nedsättning gör arbetsresor med egen bil eller förmånsbil gäller 
förmånligare regler för avdrag. Kraven på tidsvinst och avstånd gäller inte 
(12 kap. 30 § IL). Avdrag medges i dessa fall för skäliga kostnader till den 
del de tillsammans med kostnaderna för inställelseresor och för resor 
mellan bostaden och arbets- och utbildningsplatsen under beskattningsåret 
sammanlagt överstiger 11 000 kronor (12 kap. 2 § tredje stycket IL). 

Enligt Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor 
mellan bostaden och arbetsplatsen (SKV A 2019:23) kan avdraget för 
dessa skattskyldiga beräknas med den del av de faktiska totala 
bilkostnaderna under året som avser körningar mellan bostaden och 
arbetsplatsen om detta är förmånligare för den skattskyldige. Avdrag för 
arbetsresorna bör enligt de allmänna råden dock inte överstiga dubbla 
schablonavdraget för resor med bil mellan bostaden och arbetsplatsen, dvs. 
högst 37 kronor per mil. I det fall den skattskyldige har bilförmån och själv 
bekostar allt drivmedel bör avdraget inte överstiga dubbla 
schablonavdraget för drivmedlet, dvs. högst 13 kronor per mil om bilen 
går på diesel och högst 19 kronor per mil om bilen går på annat drivmedel 
än diesel (t.ex. bensin, etanol eller el). 

Skattereduktion för skäliga kostnader vid arbetsresor i samband med 
sjukdom eller funktionsnedsättning 
Kommittén föreslår att för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil i 
samband med sjukdom eller funktionsnedsättning bör en lägre nedre 
avståndsgräns införas och att den bör ligga på 10 kilometer i stället för 
30 kilometer som föreslås gälla för övriga skattskyldiga. Vidare föreslår 
kommittén att den övre avståndsgränsen på 150 kilometer som föreslås 
gälla för skattskyldiga med bristande tillgång till kollektivtrafik ska 
tillämpas för dessa arbetsresor. Kommittén gör bedömningen att 
merkostnaderna vid arbetsresor för skattskyldiga med sjukdom eller 
funktionsnedsättning är av två slag. Dels kan en skattskyldig vara tvungen 
att resa med bil i stället för kollektivtrafik, vilket oftast är dyrare, dels kan 
bilinnehavet vara dyrare än normalt, t.ex. om man behöver en större eller 
specialutrustad bil. Merkostnaden för att anskaffa eller anpassa en sådan 
bil är oftast en engångskostnad för vilken man har möjlighet att ansöka om 
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bilstöd. Kommittén föreslår att det första slaget av kostnadsfördyring – bil 
i stället för kollektivt färdmedel – kompenseras genom en lägre nedre 
avståndsgräns i den ordinarie skattereduktionen, medan det senare slaget 
– dyrare bil – kompenseras genom att beviljat bilstöd inte behöver beaktas 
vid ansökan om skattereduktion. 

Bestämmelserna i det nya systemet för skattelättnad för arbetsresor bör 
vara generella med så få undantag eller särlösningar som möjligt, för att 
på så sätt vara enkla att tillämpa och kontrollera. För skattskyldiga med 
sjukdom eller funktionsnedsättning görs dock i denna promemoria 
bedömningen att en särreglering bör införas för denna grupp.  

Kommitténs förslag till särreglering kan innebära att vissa skattskyldiga 
får en betydligt mindre skattelättnad jämfört med dagens reseavdrag. I 
promemorian föreslås därför att skattskyldiga som på grund av sjukdom 
eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil, 
i stället för kommitténs förslag, ska ges skattereduktion för skäliga utgifter 
för arbetsresor. Utgångspunkten bör vara att den skattskyldige får 
skattereduktion för de verkliga bilkostnaderna. Även väg-, bro- och 
färjeavgifter samt parkeringsavgift bör ingå som en kostnad vid 
beräkningen av skäliga utgifter för arbetsresor. Vid beräkningen bör dock, 
liksom i dag, hänsyn tas till eventuella bidrag som t.ex. bilstöd till personer 
med funktionsnedsättning. 

Skattereduktionen bör uppgå till 30 procent av underlaget. Vidare bör 
det, i likhet med vad som gäller i dag, införas en beloppsgräns från vilken 
rätt till skattereduktion ska föreligga. En skattskyldig bör därför ha rätt till 
skattereduktion bara för den del av underlaget som överstiger 
11 000 kronor under ett beskattningsår. Skattskyldiga som omfattas av 
denna särreglering bör däremot inte omfattas av avståndsgränserna som 
föreslås i avsnitt 5.2. Skattereduktion för den del av underlaget som 
överstiger 11 000 kronor utgår således oberoende av var den skattskyldige 
är bosatt eller arbetar och begränsas varken av den nedre- eller övre 
avståndsgränsen. Den skattskyldige bör inte heller omfattas av den nedre 
eller övre gränsen för antal dagar som berättigar till skattereduktion (se 
avsnitt 4.3 och 5.3.1). 

För att ha rätt till skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor i 
samband sjukdom eller funktionsnedsättning ska den skattskyldige kunna 
visa upp ett läkarintyg eller på annat sätt visa att han eller hon på grund av 
sjukdomen eller funktionsnedsättningen måste använda bil för 
arbetsresorna. Om den skattskyldige inte vill ge in t.ex. läkarintyg till 
Skatteverket kan han eller hon i stället begära skattereduktion för 
arbetsresor enligt huvudregeln. Den skattskyldige omfattas i sådant fall av 
de föreslagna avståndsgränserna, inklusive den högre avståndsgränsen, 
och beräkningen av skattereduktionen görs utifrån en kilometersats i stället 
för de faktiska kostnaderna.   

Som anges i avsnitt 4.8 gör kommittén bedömningen att det torde vara 
ovanligt att skattskyldiga behöver använda bil vid arbetsresor enbart på 
grund av ålder och att det därför är tillräckligt att den nya 
avståndsmodellen endast behöver särskild reglering av bilresor på grund 
av sjukdom och funktionsnedsättning för att fånga in de situationer som 
kan uppstå i realiteten. I denna promemoria görs ingen annan bedömning. 
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Någon särreglering för personer som är tvungna att använda bil enbart på 
grund av sin ålder föreslås därför inte.  

Lagförslag  
Förslaget medför att två nya paragrafer i 67 kap. inkomstskattelagen, 52 
och 56 §§, införs.  

5.6 Skattereduktionens ordningsföljd 

Promemorians förslag: Skattereduktion för arbetsresor ska göras efter 
regional skattereduktion, men före skattereduktion för underskott av 
kapital. Skattereduktion för arbetsresor räknas endast av mot kommunal 
inkomstskatt. En hänvisning till skattereduktionen görs i lagen om 
avräkning av utländsk skatt. 

 

Skälen för promemorians förslag  
Ordningen för skattereduktionen 
I vilken ordning de olika skattereduktionerna ska göras i förhållande till 
varandra anges i 67 kap. 2 § första stycket IL. Således ska skattereduktion 
göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatte-
avdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, förvärvsinkomst, boende 
i vissa områden (regional skattereduktion), underskott av kapital, 
hushållsarbete, installation för grön teknik, gåva och mikroproduktion av 
förnybar el i nu nämnd ordning. 

Kommittén föreslår att skattereduktionen för arbetsresor ska göras efter 
skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning men före 
skattereduktionen för underskott av kapital. Sedan kommittén lämnade sitt 
betänkande har, som framgår ovan, en skattereduktion för boende i vissa 
glest befolkade områden (regional skattereduktion) införts liksom en 
skattereduktion för förvärvsinkomster. I denna promemoria föreslås att 
den nya skattereduktionen för arbetsresor ordningsmässigt ska placeras 
efter den regionala skattereduktionen, men före skattereduktionen för 
underskott av kapital.  

Av 67 kap. 2 § andra stycket IL framgår att skattereduktion ska räknas 
av mot kommunal och statlig inkomstskatt, mot statlig fastighetsskatt samt 
mot kommunal fastighetsavgift. Jobbskatteavdraget och skattereduktionen 
för sjuk- och aktivitetsersättning, förvärvsinkomst och den regionala 
skattereduktionen ska dock endast räknas av mot kommunal inkomstskatt. 
Även den föreslagna skattereduktionen för arbetsresor begränsas till att 
räknas av mot kommunal inkomstskatt.  

Med anledning av att den nya skattereduktionen endast ska räknas av 
mot kommunal inkomstskatt bör en hänvisning till detta göras i lagen 
(1986:486) om avräkning av utländsk skatt.  

Lagförslag  
Förslaget medför ändringar i 67 kap. 2 § inkomstskattelagen och i 2 kap. 
10 § andra stycket lagen om avräkning av utländsk skatt.  
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5.7 Skatteförfarandet 

Promemorians förslag: En begäran om skattereduktion ska göras i 
inkomstdeklarationen för det beskattningsår då arbetsresorna har gjorts.  

Den som begär skattereduktion ska lämna uppgift om underlaget för 
skattereduktionen i inkomstdeklarationen. 

 

Skälen för promemorians förslag  
Skattereduktionen inordnas i systemet för skatteförfarandet 
Förfarandet vid uttag av skatter och avgifter regleras i skatteförfarande-
lagen (2011:1244), förkortad SFL. I lagen finns bl.a. bestämmelser om 
skyldighet att göra skatteavdrag, skatteavdrag enligt en särskild 
beräkningsgrund (jämkning), vad en inkomstdeklaration ska innehålla och 
skattetillägg. 

Skattereduktionen bör, i likhet med de skattereduktioner som regleras i 
inkomstskattelagen och enligt andra lagar, inordnas i systemet för 
skatteförfarandet som regleras i skatteförfarandelagen. En begäran om 
skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då 
arbetsresorna har gjorts. Av enkelhetsskäl bör detsamma även gälla för 
utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter, som ska ingå i underlaget för 
skattereduktionen. Att skattereduktionen inordnas i systemet för skatte-
förfarandet innebär bl.a. att den, som vid begäran om skattereduktion för 
arbetsresor lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter som ska 
lämnas vid en sådan begäran, riskerar att påföras skattetillägg enligt 
bestämmelserna i 49 kap. SFL. 

Arbetsplatsens adress ska lämnas i arbetsgivardeklaration och i 
förekommande fall i kontrolluppgift. Detta föreslås i avsnitt 10.4.3 i 
betänkandet. Genom att lägga till information om arbetsplatsens adress på 
individnivå i arbetsgivardeklarationen eller i en kontrolluppgift skapas 
förutsättningar för ett system för arbetsresor där Skatteverket med hjälp av 
digitaliseringens möjligheter kan utforma tjänster så att den som har rätt 
till skattereduktion för arbetsresor lättare kan ta tillvara sina rättigheter och 
fullgöra sina skyldigheter. Bestämmelserna om arbetsgivardeklarationer i 
26 kap. 19 a § SFL och kontrolluppgift i 15 kap. 9 § SFL föreslås i 
betänkandet ändras i enlighet härmed. 

Det befintliga systemet för preliminärskatt blir tillämpligt på 
skattereduktionen 
Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära 
som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år. Det bör 
därför, på samma sätt som gällande befintligt reseavdrag, vara möjligt att 
beakta den nu föreslagna skattereduktionen redan vid preliminärskatte-
avdraget.  

Det medför att den föreslagna skattereduktionen exempelvis kan beaktas 
om den skattskyldige väljer att ansöka om jämkning (se 55 kap. 9 § första 
stycket SFL). Den preliminära skatt som tas ut med stöd av ett 
jämkningsbeslut stämmer ofta bättre överens med den slutliga skatten än 
den som tas ut med stöd av en skattetabell. Ett beslut om jämkning har 
dock inte någon betydelse för om skattereduktionen för arbetsresor 
kommer att beaktas i beslutet om slutlig skatt eller inte. Av 56 kap. 7 § 
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SFL framgår bl.a. att Skatteverket i beslut om slutlig skatt ska göra de 
skattereduktioner som framgår av inkomstskattelagen, vilket alltså 
kommer att inbegripa den nu föreslagna skattereduktionen. 

Den som begär skattereduktion ska lämna uppgift om underlaget för 
skattereduktionen i inkomstdeklarationen 
Av 29 kap. SFL framgår syftet med inkomstdeklarationen. I 29 kap. 1 § 
SFL anges vad en inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för. Av 
bestämmelsens tredje punkt framgår att en inkomstdeklaration ska lämnas 
till ledning för bestämmande av skattereduktion. För att underlätta 
hanteringen av skattereduktionen för den skattskyldige och för 
Skatteverket bör skattereduktionen för arbetsresor, på samma sätt som är 
fallet med dagens avdrag för resor till och från arbetet, begäras i 
inkomstdeklarationen.  

I 31 kap. SFL regleras vad en inkomstdeklaration ska innehålla. Sedan 
tidigare finns bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i inkomst-
deklarationen avseende skattereduktioner som den skattskyldige begär, 
t.ex. med avseende på underlaget för hushållsarbete, gåva eller mikro-
produktion av förnybar el (se 31 kap. 31–33 c §§ SFL). För att möjliggöra 
för Skatteverket att fastställa underlag för att kunna bedöma rätten till den 
nu föreslagna skattereduktionen bör en inkomstdeklaration därför också 
innehålla de uppgifter som behövs för att beräkna reduktionen. Vad 
underlaget består av regleras i de förslagna 67 kap. 55–57 §§ IL, se 
närmare i denna promemorias avsnitt 5.4 och 5.5. En uppgiftsskyldighet i 
inkomstdeklarationen är av särskild betydelse då någon annan uppgift inte 
ska lämnas avseende underlaget för skattereduktionen. Därför bör 
bestämmelser införas i såväl inkomstskattelagen som skatteförfarande-
lagen om att den som begär skattereduktion ska lämna uppgift om under-
laget för skattereduktionen. 

Beslut och besked om slutlig skatt 
Skatteverket ska för varje beskattningsår besluta om slutlig skatt på 
grundval av uppgifter som har lämnats i en inkomstdeklaration, 
kontrolluppgifter och vad som i övrigt har kommit fram vid utredning och 
kontroll (56 kap. 2 § SFL). 

I ett beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlag för att ta 
ut skatt eller avgift och bestämma storleken på skatter och avgifter (56 kap. 
3–6 §§ SFL). I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket utöver de skatte-
reduktioner som ska göras enligt inkomstskattelagen även göra de skatte-
reduktioner som enligt andra lagar gäller för beskattningsåret (56 kap. 7 § 
SFL). Efter att ett beslut om slutlig skatt har fattats ska Skatteverket göra 
en slutskatteberäkning, dvs. beräkna om den som beslutet gäller ska betala 
skatt eller tillgodoräknas skatt (56 kap. 9 § SFL). Skatteverket ska senast 
den 15 december efter beskattningsårets utgång skicka ett besked om den 
slutliga skatten och resultatet av slutskatteberäkningen till fysiska personer 
och dödsbon (56 kap. 10 § första stycket SFL). 

Ett besked om slutlig skatt ska enligt 13 kap. 6 § skatteförfarande-
förordningen (2011:1261) innehålla uppgifter om fastställd och 
beskattningsbar förvärvsinkomst, inkomst av kapital, storleken på de 
skatter och avgifter som anges i 56 kap. 6 § SFL, summan av gjorda 
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skattereduktioner enligt 56 kap. 7 § SFL och pensionsgrundande inkomst. 
Summan av bl.a. gjorda skattereduktioner enligt inkomstskattelagen ska 
således anges i besked om slutlig skatt. I denna summa kommer den 
föreslagna skattereduktionen att inkluderas, för det fall den skattskyldige 
får skattereduktionen enligt sin begäran i inkomstdeklarationen. 

Lagförslag 
Förslaget medför en ändring i 31 kap. 33 § skatteförfarandelagen samt att 
en ny paragraf i 67 kap. inkomstskattelagen, 60 §, införs. 

5.8 Personuppgiftsbehandling 

Promemorians bedömning: Den behandling av personuppgifter som 
förslaget om skattereduktion för arbetsresor ger upphov till är förenlig 
med EU:s dataskyddsförordning. Den befintliga reglering som finns på 
personuppgiftsområdet utgör tillräcklig reglering för den person-
uppgiftsbehandling som detta förslag ger upphov till hos Skatteverket. 
Det behöver således inte införas någon ytterligare reglering om denna 
behandling. 

 

Skälen för promemorians bedömning: Skatteverket har i dag tillgång 
till alla skattskyldigas folkbokföringsadress, som i de flesta fall också är 
bostadsadressen som arbetsresan utgår ifrån. Skatteverket har vidare 
uppgift om arbetsgivarens postadress, men inte arbetsplatsens adress. 
Kommittén föreslår att en arbetsgivardeklaration för varje betalnings-
mottagare även ska innehålla uppgift om arbetsplatsens adress om 
betalningsmottagaren haft en arbetsplats. I de fall arbetsgivardeklaration 
på individnivå inte lämnas ska kontrolluppgift lämnas och denna ska också 
innehålla uppgift om arbetsplatsens adress för betalningsmottagaren (se 
avsnitt 4.10).  

I dag gäller förmånligare avdragsregler i de fall den skattskyldige, 
genom läkarintyg eller på annat sätt, kan visa att han eller hon på grund av 
sjukdom eller funktionsnedsättning måste använda bil för sina arbetsresor. 
Som anges i avsnitt 5.6 ska skattskyldiga som till följd av sjukdom eller 
funktionsnedsättning är tvungna att använda bil för sina arbetsresor även 
fortsättningsvis omfattas av en förmånligare reglering och kunna få skatte-
reduktion för skäliga kostnader för arbetsresor i stället för med en bestämd 
kilometersats. De ska inte heller omfattas av de avståndskrav som gäller 
för övriga skattskyldiga. För att vara berättigad till skattereduktion för 
skäliga bilkostnader ska den skattskyldige, liksom i dag, kunna visa upp 
ett läkarintyg eller på annat sätt visa att han eller hon på grund av 
sjukdomen eller funktionsnedsättningen måste använda bil för arbets-
resorna. 

Förslaget om att arbetsplatsens adress ska lämnas i arbetsgivar-
deklaration och i förekommande fall kontrolluppgift medför att person-
uppgifter måste behandlas av arbetsgivaren och därefter av Skatteverket i 
beskattningsdatabasen. Förslaget ger således upphov till sådan 
personuppgiftsbehandling som omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
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personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), nedan kallad EU:s dataskyddsförordning. 
Dataskyddsförordningen är i alla delar bindande och direkt tillämplig i 
samtliga EU:s medlemsländer. Förordningen utgör den generella 
regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. För Skatteverkets 
personuppgiftsbehandling i beskattningsverksamheten finns lagen 
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet som innehåller bestämmelser som kompletterar dataskydds-
förordningen. Förutom vid behandling av personuppgifter om enskilda 
personer gäller vissa bestämmelser i lagen även vid behandling av 
uppgifter om juridiska personer (se 1 kap. 1 § andra stycket).  

Behandling hos enskilda (i detta fall hos arbetsgivare) av sådana 
uppgifter bedöms ha rättslig grund på det sätt som krävs enligt artikel 6 i 
EU:s dataskyddsförordning. Den rättsliga grunden för behandlingen hos 
arbetsgivarna i de aktuella fallen är i första hand att den är nödvändig för 
att fullgöra en rättslig förpliktelse på det sätt som anges i artikel 6.1 c i 
dataskyddsförordningen. Förpliktelsen i fråga innebär att arbetsgivare ska 
lägga till information om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen. 
I de fall kontrolluppgift lämnas ska uppgift om arbetsplatsens adress 
lämnas i kontrolluppgiften. Kravet på rättslig grund är därmed uppfyllt. 
Grunden för behandlingen är vidare fastställd i den nationella rätten på det 
sätt som krävs enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen. Den rättsliga 
grunden framgår av skatteförfarandelagen (2011:1244) där även syftet 
med behandlingen framgår. De uppgifter som kommer att behandlas är 
inte sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s 
dataskyddsförordning. Behandlingen hos arbetsgivarna är mot denna 
bakgrund förenlig med dataskyddsförordningen. 

Den rättsliga grunden för behandlingen hos Skatteverket är i första hand 
att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning på det sätt som 
anges i artikel 6.1 e. Den aktuella grunden för behandlingen är vidare 
fastställd i den nationella rätten på det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i 
EU:s dataskyddsförordning. Den rättsliga grunden är fastställd i 
förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket, skatte-
förfarandelagen och inkomstskattelagen. De närmare ändamålen för 
behandlingen liksom andra specificerade bestämmelser finns i lagen om 
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. 

Av artikel 9.1 framgår bl.a. att behandling av personuppgifter som 
uppgifter om hälsa är en sådan behandling av känslig personuppgift som 
enligt huvudregeln är förbjuden. I artikel 9.2 f föreskrivs ett undantag från 
detta förbud om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande 
eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande 
verksamhet. När det gäller förslaget att en arbetsgivardeklaration, eller 
kontrolluppgift i vissa fall, ska innehålla uppgift om arbetsplatsens adress 
är de uppgifter som kommer att behandlas inte sådana känsliga person-
uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning. Förslaget 
om att en skattskyldig som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning 
ska kunna visa upp ett läkarintyg eller på annat sätt visa att han eller hon 
på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen måste använda bil 
innebär dock att Skatteverket måste behandla känsliga personuppgifter 
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som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning. Behandlingen är i 
detta fall nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga 
anspråk (anspråket på skattereduktion) på det sätt som anges i artikel 9.2 f 
i EU:s dataskyddsförordning.  

Den personuppgiftsbehandling som förslaget ger upphov till bedöms 
inte innebära ett sådant intrång i den personliga integriteten som går utöver 
vad som är nödvändigt för att upprätthålla Skatteverkets kontroll-
möjligheter i syfte att minska möjligheterna till fel och fusk. Vad gäller 
frågan om personuppgiftsbehandlingen är proportionerlig bör också 
beaktas att i de fall den skattskyldige inte vill ge in läkarintyg till 
Skatteverket kan han eller hon ansöka om skattereduktion enligt de 
generella reglerna om skattereduktion för arbetsresor. I sådant fall gäller 
bl.a. de avståndsgränser och den beräkning av skattereduktion som 
föreslås i avsnitt 5.2 och 5.3. Mot bakgrund av detta och att behandlingen 
av personuppgifter hos Skatteverket sker i syfte att fastställa en 
skattemässig förmån för den enskilde, dvs. skattereduktion för arbetsresor, 
får behandlingen anses proportionerlig. Behandlingen hos Skatteverket är 
mot denna bakgrund förenlig med EU:s dataskyddsförordning.  

Av 1 kap. 4 § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet framgår att uppgifter bl.a. får behandlas för att 
tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket för fastställande 
av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och 
återbetalning av skatter och avgifter samt för revision och annan kontroll-
verksamhet. Av 1 kap. 7 § lagen om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet följer att känsliga personuppgifter 
får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är 
nödvändiga för behandlingen av det, eller om det särskilt anges i 2 kap. De 
känsliga uppgifter som kan komma att behandlas lämnas i ett beskattnings-
ärende och är nödvändiga för handläggningen av ärendet. Av 2 kap. 2 § i 
lagen framgår vidare att i beskattningsdatabasen får uppgifter behandlas 
om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1–9. I 2 kap. 
3 § och i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet finns bestämmelser om vilka 
uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen. I 2 kap. 4 § samma 
lag anges därutöver att en handling som har kommit in i ett ärende får 
behandlas i beskattningsdatabasen och får innehålla sådana uppgifter som 
avses i 1 kap. 7 §. Den behandling av uppgifter som förslaget ger upphov 
till hos Skatteverket i beskattningsdatabasen är tillåten enligt de angivna 
bestämmelserna.  

Sammanfattningsvis görs bedömningen att den personuppgifts-
behandling som förslaget ger upphov till är förenlig med EU:s 
dataskyddsförordning och inte medför något behov av ändringar i lagen 
om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. 
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5.9 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Promemorians förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 
2023. Ändringarna tillämpas första gången för beskattningsår som 
börjar efter den 31 december 2022.  

 

Skälen för promemorians förslag: Som redovisas i denna promemoria 
finns det ett stort skattefel kopplat till dagens reseavdrag och enligt 
Skatteverkets beräkningar uppgick skattefelet till 1,8 miljarder kronor per 
år 2014–2016 (se avsnitt 6.2). Det är därför angeläget att reglerna träder i 
kraft så snart som möjligt.  

Ändringarna bör träda i kraft vid ett kalenderårsskifte. Lagändringarna 
föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2023. De nya bestämmelserna 
bör tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 
31 december 2022.
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6 Konsekvensanalys 
I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter i den omfattning som 
bedöms lämpligt i det aktuella lagstiftningsärendet och med beaktande av 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
Konsekvensanalysen behandlar främst de delar där förslaget i 
promemorian skiljer sig från det förslag som lämnats i Reseavdrags-
kommitténs betänkande (SOU 2019:36). I andra delar hänvisas till 
konsekvensanalysen i betänkandet. 

De offentligfinansiella effekterna till följd av ändrade skatteregler 
beräknas i enlighet med Finansdepartementets beräkningskonventioner. 
Beräkningarna görs i ikraftträdandeårets priser och volymer och utgår 
vanligtvis från att beteendet hos individer och företag inte ändras till följd 
av förändringarna i skattereglerna. Antagandet om oförändrat beteende ger 
en god uppskattning av åtgärdernas effekt på kort och medellång sikt. På 
längre sikt, och för att analysera andra konsekvenser än de offentlig-
finansiella effekterna, kan ett mer dynamiskt synsätt behöva användas, där 
skattebaser tillåts påverkas av regeländringen. 

6.1 Syfte och alternativa lösningar 
Syftet med förslaget är att skattelättnaden på ett bättre sätt ska gynna resor 
med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, och samtidigt vara 
enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera. Ett 
problem kopplat till nuvarande reseavdrag är dess betydande skattefel, 
dvs. skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för 
skatter och avgifter. Skatteverket har sedan 2015 gjort slumpmässiga 
kontroller av privatpersoners deklarationer med syfte att bättre kunna mäta 
skattefelet och ett av de vanligaste felen avser reseavdrag. En anledning 
till det stora skattefelet är den bristande efterlevnaden av tidsvinstkravet 
som finns i det nuvarande avdragssystemet. Kravet innebär att en skatt-
skyldig får avdrag för resor med bil endast om han eller hon regelmässigt 
gör en tidsvinst på minst två timmar per dag genom att använda egen bil i 
stället för allmänna transportmedel. Ett sådant krav föreslås inte införas i 
det nya systemet. I stället blir skattelättnaden densamma oberoende av 
vilket färdmedel som används för arbetsresan. 

Huvudregeln vid inkomstbeskattningen är att alla utgifter för att för-
värva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Privata levnads-
kostnader får dock inte dras av. Från denna grundläggande princip har 
undantag gjorts för utgifter för arbetsresor i det nuvarande reseavdrags-
systemet. Avdragsrätten finns för att underlätta för skattskyldiga med höga 
utgifter för arbetsresor att kunna ta sig till arbetet, vilket är viktigt för en 
väl fungerande arbetsmarknad. Det är angeläget att även den nya skatte-
reduktionen bidrar till regionförstoring och därigenom underlättar rörlig-
heten på arbetsmarknaden. 

Reseavdragskommittén har föreslagit att det ska införas en avstånds-
baserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. I 
kapitel 17 i betänkandet redogörs för de alternativa lösningar som 
kommittén har undersökt. De har tagit fram två olika referensalternativ, 
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varav det ena är att behålla nuvarande system med eventuella mindre 
förändringar och det andra att helt avskaffa skattelättnaden för arbetsresor. 
Kommittén har även analyserat alternativa utformningar av ett avstånds-
baserat system, t.ex. att ha en lägre nedre avståndsgräns och att inte ha en 
övre avståndsgräns alls. Vidare har kommittén analyserat alternativa 
detaljer i det föreslagna systemet, som t.ex. ett högre tillägg vid bristfällig 
kollektivtrafik, andra kriterier vid bristfällig kollektivtrafik och en annan 
nivå på tidsvinstkravet.  

I denna promemoria föreslås i likhet med kommitténs förslag att det 
införs en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för 
arbetsresor. I stället för att främst omfatta skattskyldiga med långa arbets-
resor bör dock skattelättnaden vara inriktad på arbetsresor i områden där 
det inte finns samma möjlighet till kollektivtrafik som i storstadsområden. 
Skattereduktionen föreslås därför vara regionalt differentierad vilket 
innebär att villkoren för att kunna få en skattelättnad för arbetsresor knyts 
till var i landet den skattskyldige bor och arbetar. Utformningen av 
förslaget beskrivs ingående i avsnitt 5. I avsnittet anges även de över-
väganden som ligger till grund för utformningen. Frågan om det ska 
införas en glesbygdsdefinition har undersökts och avfärdats. Olika 
alternativ på indelning av områden som ska omfattas av en högre avstånds-
gräns har även analyserats, t.ex. att utgå från hela län som Stockholms, 
Västra Götalands och Skåne län eller klassificeringar av storstadsområden 
från SCB eller Tillväxtanalys. Olika avståndsgränser och kilometersatser 
har även övervägts.  

Om förslaget inte genomförs kommer reseavdrag fortsatt kunna göras 
som i dag och de effekter som beskrivs nedan uteblir. Vidare bedöms det 
stora skattefel som föreligger i det nuvarande reseavdraget kvarstå. 

Skatteverket bedömer att det finns behov av särskilda informations-
insatser till följd av att ett nytt system för skattelättnad för arbetsresor 
införs och redogör för kostnader för intern och extern information, se 
nedan. Något ytterligare behov av informationsinsatser bedöms inte 
föreligga. 

Den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet är den 1 januari 2023 och 
är vald med hänsyn till att de nya reglerna bör träda i kraft så snart som 
möjligt. Det bedöms lämpligt att ändringarna träder i kraft i samband med 
ett årsskifte. Utöver dessa skäl bedöms ingen särskild hänsyn behöva tas 
vad gäller tidpunkten för ikraftträdandet. 

6.2 Offentligfinansiella effekter 
I promemorian föreslås att dagens avdrag för arbetsresor avskaffas och att 
en avståndsbaserad, färdmedelsneutral och regionalt differentierad skatte-
reduktion för arbetsresor införs. Skattereduktion föreslås utgå med 50 öre 
per kilometer för den del av resan mellan bostaden och arbetsplatsen enkel 
väg som överstiger en nedre avståndsgräns på 15 kilometer och understiger 
en övre avståndsgräns på 80 kilometer. För skattskyldiga som både bor 
och arbetar i de uppräknade storstadskommunerna föreslås dock att en 
högre nedre avståndsgräns på 30 kilometer ska gälla. Skattereduktionen 
föreslås beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattnings-
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året, dock lägst 30 och högst 210 dagar. För skattskyldiga som på grund 
av sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller 
förmånsbil i stället för kollektivtrafik föreslås att skattereduktion ska 
kunna ges baserad på skäliga utgifter. Vidare föreslås att en skatte-
reduktion ska kunna ges baserad på faktiska kostnader för väg-, bro- och 
färjeavgifter. 

Beräkningsunderlag och antaganden 
Offentligfinansiella effekter och antalet skattskyldiga som berörs av 
förslaget har beräknats baserat på uppgifter i SCB:s mikrosimulerings-
modell FASIT. I FASIT finns uppgifter över avståndet fågelvägen mellan 
den skattskyldiges bostadsadress enligt folkbokföringen och arbetsställets 
adress enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). För 
att få ett avstånd som i genomsnitt motsvarar vägsträckan vid bilkörning 
har en uppräkningsfaktor på 1,26 använts.1 Dessa uppgifter har, 
tillsammans med uppgifter i FASIT över huruvida den skattskyldige antas 
arbeta hel- eller deltid, använts för att uppskatta storleken på skatte-
reduktionen. I beräkningarna av den offentligfinansiella effekten antas 
antalet resdagar som omfattas av skattereduktionen vara i genomsnitt 200 
per år vid heltidsarbete. Det maximala antalet resdagar per år som föreslås 
ligga till grund för skattereduktionen är 210 per person och år. Samtliga 
skattskyldiga kan dock inte antas ha det maximala antalet resdagar, varför 
ett något lägre antal resdagar i genomsnitt antas omfattas. Trafikanalys 
(PM 2020:6) beräknar det genomsnittliga antalet resdagar för samtliga 
förvärvsarbetande till 182 per år, baserat på uppgifter för åren 2011–2016 
och sett till samtliga avståndsintervall. Vid avstånd till arbetet i intervallet 
15 till 150 kilometer beräknas dock antalet resdagar i genomsnitt vara 
ungefär 220.  

Beräkningarna i promemorian har gjorts baserat på en framskrivning till 
2023 års ekonomiska miljö enligt prognoser gjorda i augusti 2021. 
Beräkningarna för reseavdragen 2023 bygger på en framskrivning av de 
reseavdrag som gjordes för beskattningsåret 2019, då det vid framtagandet 
av promemorian var sista året med fastställda beskattningsuppgifter i 
FASIT.2 Coronapandemin kan dock visa sig ha varaktiga effekter på 
arbetsresandet, t.ex. genom ökad digitalisering, vilket skulle kunna 
innebära att omfattningen både av reseavdragen enligt gällande regler och 
den föreslagna skattereduktionen blir lägre än beräknat. Beräkningarna är 
vidare behäftade med osäkerhet till följd av brister i adressuppgifterna 
både vad gäller bostad och arbetsställe, samt de antaganden som gjorts av 
antalet resdagar, avstånd och antalet personer som omfattas av skatte-
reduktionen.  

 
1 Denna uppräkningsfaktor är ett genomsnitt av uppräkningsfaktorerna 1,33 som används i 
SOU 2019:36 och 1,2 som används i Trafikanalys PM 2020:6. 
2 I FASIT skrivs de faktiska reseavdragen för 2019 upp med den prognostiserade 
utvecklingen i konsumentprisindex till 2023. Då schablonbeloppen för bilresor är nominellt 
fastställda har dock en justering gjorts så att de reseavdrag som antas göras med bil 2023 
inte skrivs upp med konsumentprisindex i promemorians beräkningar. 
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Nuvarande reseavdrag avskaffas och den föreslagna regionalt 
differentierade skattereduktionen införs 
Att år 2023 avskaffa det nuvarande reseavdraget i inkomstslaget tjänst 
beräknas innebära att skatteintäkterna ökar med ca 5,40 miljarder kronor. 
Därutöver tillkommer en ökning av skatteintäkterna till följd av förslaget 
att reseavdraget i inkomstslaget näringsverksamhet avskaffas. Storleken 
på avdragen i inkomstslaget näringsverksamhet är mycket osäker till följd 
av att de inte särredovisas i deklarationen. I Reseavdragskommitténs 
betänkande uppskattas avskaffandet innebära att skatteintäkterna ökar med 
ca 100 miljoner kronor. Samma uppskattning här innebär att skatte-
intäkterna, till följd av avskaffandet av reseavdraget i inkomstslagen tjänst 
och näringsverksamhet, totalt bedöms öka med ca 5,50 miljarder kronor 
2023 (se tabell 6.1).  

Den avståndsbaserade skattereduktionen för arbetsresor uppskattas 
innebära en skattelättnad på ca 5,40 miljarder kronor 2023. Utöver detta 
tillkommer en särskild skattereduktion för skäliga utgifter för personer 
som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning måste resa med egen 
bil eller förmånsbil i stället för kollektivtrafik, samt skattereduktion för 
faktiska kostnader för väg-, bro- och färjeavgifter. Storleken på underlaget 
för dessa skattereduktioner är mycket osäker. Den offentligfinansiella 
merkostnaden för skattereduktionerna bedöms uppgå till ca 100 miljoner 
kronor.3 Totalt beräknas den nya utformningen av skattelättnaden för 
arbetsresor därmed minska skatteintäkterna med 5,50 miljarder kronor 
2023. 

Sammantaget bedöms därmed reformen att avskaffa dagens reseavdrag 
och införa den föreslagna skattereduktionen bli offentligfinansiellt neutral, 
sett till hela den offentliga sektorn. De offentliga finanserna påverkas dock 
i olika delar, och i olika omfattning, av reformen. Eftersom det nuvarande 
reseavdraget minskar den beskattningsbara förvärvsinkomsten, påverkas 
både kommunal och statlig inkomstskatt av att avdraget avskaffas. 
Avskaffandet av reseavdraget beräknas öka de kommunala skatte-
intäkterna med 5,10 miljarder kronor och öka de statliga skatteintäkterna 
med 0,40 miljarder kronor 2023. Den föreslagna skattereduktionen 
påverkar däremot inte de kommunala skatteintäkterna, men minskar de 
statliga skatteintäkterna. Nettoeffekten av avskaffandet av reseavdraget 
och införandet av den föreslagna skattereduktionen består således i en 
ökning av de kommunala skatteintäkterna och en minskning av de statliga 
skatteintäkterna med motsvarande belopp. 

Den procentuella ökningen av de kommunala skatteintäkterna beräknas 
bli större i kommuner där en högre andel av befolkningen gör reseavdrag 
 
3 I beräkningen antas att ca 80 000 personer omfattas av skattereduktion för arbetsresor för 
personer med sjukdom eller funktionsnedsättning som hindrar resa med kollektivtrafik, se 
avsnittet om effekter för arbetsresande med funktionsnedsättning eller sjukdom nedan. 
Dessa personer antas ha samma genomsnittliga avstånd och antal arbetsdagar som övriga 
personer med arbetsresor. 72 000 personer antas ha skäliga utgifter motsvarande dagens 
schablonbelopp och 8 000 personer antas ha skäliga utgifter motsvarande det dubbla 
schablonbeloppet. Merkostnaden av att dessa personer skulle få skattereduktion baserat på 
skäliga utgifter, i stället för den avståndsbaserade skattereduktionen uppskattas uppgå till ca 
100 miljoner kronor. I SOU 2019:36 bedöms några hundra personer omfattas av 
skattereduktionen för väg-, bro-, och färjeavgifter. Skattereduktionen för dessa avgifter 
uppskattas uppgå till ca 4 miljoner kronor. 
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jämfört med i kommuner där en mindre andel gör sådana avdrag. Som 
beskrivs ytterligare i avsnitt 6.8, är andelen av de sysselsatta som gör rese-
avdrag högre i landsbygdskommuner, och lägre framför allt i storstads-
kommuner. Underlaget för den kommunala inkomstskatten kommer 
därmed, till följd av förslaget, i genomsnitt öka procentuellt mer i lands-
bygdskommuner jämfört med i storstadskommuner.  

Tabell 6.1 Offentligfinansiell effekt av förslaget om att avskaffa 
nuvarande avdrag för arbetsresor och införa en regionalt 
differentierad och avståndsbaserad skattereduktion 

Miljarder kronor, fasta priser och baser 

 Effekt från  
Brutto-

effekt  Periodiserad nettoeffekt 
Varaktig 

effekt 

  2023 2023 2024 2025  

Avskaffande av 
dagens 
reseavdrag 

2023-01-01 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Införande av 
avståndsbaserad 
skattereduktion  

2023-01-01 -5,50 -5,50 -5,50 -5,50 -5,50 

Summa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Förslaget innebär att en ny skatteutgift uppstår som ersätter skatteutgiften 
för avdrag för arbetsresor under inkomst av tjänst liksom motsvarande 
under inkomst av näringsverksamhet. 

Effekter på skattefelet 
Skatteverket har, baserat på slumpvisa kontroller för beskattningsåren 
2014–2016, gjort en uppföljning av de skattefel som är förknippade med 
reseavdraget.4 I skattefelskontrollen föranledde 56 procent av rese-
avdragen en ändring, till övervägande del till nackdel för den skatt-
skyldige. Sammantaget bedömer Skatteverket att skattefelet för rese-
avdraget uppgick till ca 1,8 miljarder kronor per år eller en tredjedel av 
reseavdragets skattemässiga värde, under de undersökta åren.5 De 
vanligaste felen och de som bidrar mest till det uppskattade skattefelet är 
att avdrag yrkas för bilresor trots att tidsvinstkravet för detta inte är 
uppfyllt, att yrkat avdrag inte kan styrkas samt att skattebetalaren inte 
svarar på Skatteverkets förfrågan. 

Att dagens reseavdrag ersätts med en avståndsbaserad och färdmedels-
neutral skattereduktion enligt förslaget i promemorian bedöms minska 

 
4 Se: Avdrag för resor till och från arbetet - En uppföljning av skattefelskontrollen 
(Skatteverket, 2019-05-23). Skattefelet definieras som skillnaden mellan den skatt som 
skulle ha blivit fastställd om alla redovisade sina verksamheter och transaktioner korrekt 
och den skatt som fastställs efter Skatteverkets kontroller. 
5 Beräkningen av den offentligfinansiella effekten av avskaffandet av dagens reseavdrag 
innefattar även effekten av skattefelet till följd av felaktiga reseavdrag. Detta eftersom 
beräkningen är baserad på fastställda reseavdrag och skatter.  
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storleken på skattefelet. Dels föreslås att det inte längre ska finnas ett 
tidsvinstkrav kopplat till skattelättnaden. Dels kommer förslaget om att 
arbetsplatsens adress ska anges i arbetsgivardeklarationen kunna under-
lätta beräkningen av skattereduktionens storlek och öka möjligheten att 
upptäcka orimliga uppgifter. Att skattereduktionens storlek blir begränsad 
vad gäller övre avståndsgräns och antalet arbetsdagar bidrar också till att 
minska risken för enskilda, stora skattefel.  

6.3 Effekter för enskilda 
Förslagets konsekvenser för enskilda skattskyldiga beror bl.a. på avståndet 
mellan bostad och arbetsplats, vilka färdmedel som används, i vilken 
kommun de bor och arbetar samt antalet arbetsresor som görs per år. 
Förslagets konsekvenser för dem som har reseavdrag i dag beror även på 
den enskildes marginalskatt. Nuvarande reseavdrag innebär en större 
skattelättnad ju högre individens marginalskatt är. Detta eftersom ett 
avdrag gör att den skattskyldiges underlag för inkomstskatt minskar. Ett 
avdrag på 100 kronor innebär därmed en skattelättnad på 30 kronor för den 
med 30 procent i marginalskatt men 50 kronor för den med 50 procent i 
marginalskatt. Med den föreslagna skattereduktionen blir skattelättnaden 
oberoende av individens inkomst och marginalskatt. Detta innebär att 
individer med hög marginalskatt, i fler fall än individer med låg 
marginalskatt, förlorar på att reseavdraget ersätts med en skattereduktion 
(se även avsnitt 6.8). 

För beskattningsåret 2019 gjorde ca 873 000 skattskyldiga reseavdrag i 
inkomstslaget tjänst. Det genomsnittliga avdragsbeloppet var ca 
16 100 kronor och den genomsnittliga skattelättnaden ca 6 000 kronor per 
person. Den föreslagna skattereduktionen uppskattas 2023 omfatta ca 
1 160 000 personer och i genomsnitt uppgå till ca 4 600 kronor per person 
och år. Ett större antal personer uppskattas därmed omfattas av de nya 
reglerna men med en i genomsnitt mindre skattelättnad jämfört med i 
dagens reseavdrag. 

I figur 6.1 visas storleken på skattelättnaden med den föreslagna 
utformningen av skattereduktionen vid olika avstånd mellan bostad och 
arbetsplats för en person som gör två arbetsresor per dag under 210 dagar 
per år. För personer som inte omfattas av den högre avståndsgränsen för 
arbetsresande i storstadsregioner är skattereduktionen noll upp till 
15 kilometers avstånd (heldragen linje i figuren). Den övre avstånds-
gränsen på 80 kilometer innebär att avstånd över denna gräns inte har 
någon effekt på skattereduktionens storlek. Skattereduktionen är därmed 
begränsad till maximalt 13 650 kronor per person och år. 

För arbetsresande som berörs av den högre avståndsgränsen (streckad 
linje i figuren) uppgår skattereduktionen till noll om avståndet understiger 
30 kilometer. För individer vars reseavstånd överstiger den högre 
avståndsgränsen är skattereduktionen 3 150 kronor lägre än för individer i 
övriga landet med samma reseavstånd. Det betyder att högsta skatte-
reduktion är 10 500 kronor per år för dem som berörs av den högre 
avståndsgränsen. Antalet personer som gör arbetsresor som överstiger 
15 kilometer inom storstadsregionerna och därmed kan beröras av den 
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högre avståndsgränsen som gäller vid resor i dessa regioner uppskattas 
vara ca 400 000. 

Figur 6.1 Skattereduktion vid arbetsresor, avstånd 0–100 kilometer 
enkel väg 

Kronor per år 

 
Anm.: Arbetsresande med 210 resdagar per år och två resor per resdag. 

 
För att ge en övergripande bild av förslagets konsekvenser i förhållande 
till nuvarande regler, jämförs skattelättnaden av den föreslagna skatte-
reduktionen med skattelättnaden som ges med nuvarande reseavdrags-
regler. Eftersom storleken på skattelättnaden med nuvarande regler 
påverkas av den enskildes marginalskatt, beskrivs nedan konsekvenserna 
för skattskyldiga med en lägre (32 procent) respektive en högre 
(52 procent) marginalskatt. Dessa marginalskatter representerar nivån vid 
genomsnittlig kommunalskatt och genomsnittlig månadslön, enligt SCB 
36 100 kronor 2020, respektive en månadslön som ligger strax över 
brytpunkten för statlig inkomstskatt, ca 45 000 kronor 2021. Som framgår 
av figur 6.2 är marginalskatten lägre än 32 procent vid månadslöner upp 
till 33 000 kronor, även med den högsta kommunalskattesatsen 2021. 
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Figur 6.2 Marginalskatter vid olika månadslöner och olika 
kommunalskattesatser, 2021 

Procent 

 
Anm.: Marginalskatten är beräknad enligt gällande regler för 2021 vid en inkomstökning på 1 000 kronor per år 
för en person som endast har arbetsinkomster och inte har fyllt 65 år.  
Källa: egna beräkningar. 

Arbetsresande med egen bil 
Enligt nuvarande regler gäller vissa krav för avdragsrätt för arbetsresor 
med egen bil. Det krävs att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är 
minst fem kilometer och att den skattskyldige genom att använda egen bil 
i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på 
sammanlagt minst två timmar eller att allmänna transportmedel saknas. 
För arbetsresor med egen bil är avdragsbeloppet schablonmässigt fastställt 
till 1,85 kronor per kilometer. Det skattemässiga värdet av avdraget per 
kilometer är vid den lägre respektive den högre marginalskatten ca 59 
respektive 96 öre. Endast kostnader för arbetsresor till den del som under 
beskattningsåret sammanlagt överstiger 11 000 kronor får dras av.  

Antalet personer som gör avdrag för arbetsresor med bil, liksom antalet 
resor och avstånd, är osäkert då färdmedel inte anges i inkomst-
deklarationen. I Trafikanalys Resvaneundersökning är det ca 850 000 
personer som uppger att de räknar med att göra avdrag för arbetsresor med 
bil. I Reseavdragskommitténs betänkande bedömdes att runt 90 procent av 
reseavdragen avser resor med bil, vilket skulle motsvara drygt 785 000 
personer 2019.  

För personer som gör avdrag för bilresor enligt nuvarande regler och har 
210 resdagar per år innebär förslaget generellt en mindre skattelättnad 
oavsett avstånd. För personer som omfattas av den nedre avståndsgränsen 
på 15 kilometer samt har den lägre marginalskatten innebär förslaget att 
skattelättnaden för resor minskar med ca 800 kronor per år jämfört med i 
dag vid ett avstånd på 30 kilometer (se tabell 6.2). Vid ett avstånd på 
70 kilometer minskar skattelättnaden med ca 2 300 kronor per år. För dem 
som berörs av den högre avståndsgränsen blir skattelättnaden ca 
4 300 kronor lägre vid 40 kilometers avstånd jämfört med nuvarande 
regler.  
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De största skillnaderna i skatteeffekt mellan den föreslagna skatte-
reduktionen och nuvarande reseavdrag uppstår för personer som gör 
avdrag för bilresor, har hög inkomst (och därmed hög marginalskatt) och 
långa reseavstånd. Den som har rätt till reseavdrag för bilresor och 
arbetspendlar 10 mil enkel väg med bil 210 dagar per år, kan göra avdrag 
på omkring 67 000 kronor med nuvarande regler. Med 52 procent i 
marginalskatt blir skattelättnaden nästan 35 000 kronor per år. Eftersom 
den föreslagna skattereduktionen blir högst 13 650 kronor per år minskar 
skattelättnaden för denna person med ca 21 000 kronor per år. Antalet 
personer som uppskattas få en sådan stor minskning av skattelättnaden är 
relativt begränsat. År 2019 uppskattas ca 26 000 personer ha gjort 
reseavdrag på minst 50 000 kronor. Av dessa hade ca 7 000 personer en 
sådan inkomstnivå att de betalade statlig inkomstskatt och därmed en 
högre marginalskatt.  

Tabell 6.2 Skattelättnad med föreslagen skattereduktion och med 
dagens reseavdrag, olika avstånd enkel väg, 210 resdagar 

Kronor per år 

 Nuvarande regler Förslag  

Avstånd 
(km) 

Reseavdrag, 
marginalskatt 

32% 

Reseavdrag, 
marginalskatt 

52% 

Skatte-
reduktion 

Skattereduktion 
vid högre 

avståndsgräns 

 

15  210   341   0     0     
20  1 453   2 361   1 050   0     
25  2 696   4 381   2 100   0     
30  3 939   6 401   3 150   0     
40  6 426   10 442   5 250   2 100   
50  8 912   14 482   7 350   4 200   
60  11 398   18 522   9 450   (6 300)   
70  13 885   22 563   11 550   (8 400)   
80  16 371   26 603   13 650   (10 500)   
90  18 858   30 644   13 650   (10 500)   

100  21 344   34 684   13 650   (10 500)   
Anm.: två arbetsresor per resdag. Den föreslagna högre avståndsgränsen för storstadsregionerna bedöms 
påverka mycket få individer som har reseavstånd längre än 60 kilometer. Skattereduktionsbeloppen vid dessa 
avstånd anges därför inom parentes i tabellen. 
Källa: egna beräkningar. 

 
För personer som har 150 resdagar per år, omfattas av den ordinarie nedre 
avståndsgränsen och har den lägre marginalskatten innebär förslaget en 
något högre skattelättnad jämfört med idag, upp till avstånd på knappt 
50 kilometer (se tabell 6.3). För dem som berörs av den högre avstånds-
gränsen blir skattelättnaden däremot lägre jämfört med enligt nuvarande 
regler.  
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Tabell 6.3 Skattelättnad med föreslagen skattereduktion och med 
dagens reseavdrag, olika avstånd enkel väg, 150 resdagar 

Kronor per år 

 Nuvarande regler Förslag  

Avstånd 
(km) 

Reseavdrag, 
marginalskatt 

32 % 

Reseavdrag, 
marginalskatt 

52% 

Skattereduktion Skattereduktion vid 
högre 

avståndsgräns 

 

15  0     0     0    0  
20  32   52   750  0  
25  920   1 495   1 500  0  
30  1 808   2 938   2 250  0  
40  3 584   5 824   3 750   1 500   
50  5 360   8 710   5 250   3 000   
60  7 136   11 596   6 750   (4 500)   
70  8 912   14 482   8 250   (6 000)   
80  10 688   17 368   9 750   (7 500)   
90  12 464   20 254   9 750   (7 500)   

100  14 240   23 140   9 750   (7 500)   
Anm.: två arbetsresor per resdag. Den föreslagna högre avståndsgränsen för storstadsregionerna bedöms 
påverka mycket få individer som har reseavstånd längre än 60 kilometer. Skattereduktionsbeloppen vid dessa 
avstånd anges därför inom parentes i tabellen. 
Källa: egna beräkningar. 

 
För personer som har 60 resdagar per år och omfattas av den ordinarie 
nedre avståndsgränsen samt har den lägre marginalskatten innebär 
förslaget en högre skattelättnad för resor jämfört med idag, upp till avstånd 
på 100 kilometer. För dem som berörs av den högre avståndsgränsen blir 
skattelättnaden högre jämfört med enligt nuvarande regler på avstånd upp 
till knappt 90 kilometer. 

Dagens schablonbelopp på 1,85 kronor per kilometer avser att motsvara 
den genomsnittliga faktiska kostnaden av att resa med egen bil, inklusive 
den del av värdeminskningen av bilen som kan knytas till bilens kör-
sträcka. Givet att schablonbeloppet i genomsnitt motsvarar denna kostnad, 
innebär den föreslagna skattereduktionen en subventionsgrad på ungefär 
27 procent för bilresande på skattereduktionsgrundande sträckor. För 
bilister med elbil eller laddhybrid är drivmedelskostnaden i de flesta fall 
lägre än för bilister med diesel- eller bensinbilar. Den föreslagna skatte-
reduktionen kan därmed antas ge en högre subventionsgrad för bilister 
med elbil eller laddhybrid. För individer som leasar en bil kan den 
genomsnittliga milkostnaden, inklusive leasingavgift, antas vara i genom-
snitt ungefär densamma som att äga motsvarande bil. Subventionsgraden 
för resande med leasingbil torde därför inte avvika i någon betydande grad 
från subventionsgraden vid resande med egen bil.  

Arbetsresande med kollektivtrafik 
Enligt dagens regler ska skäliga utgifter för arbetsresor med kollektivtrafik 
dras av till den del som överstiger 11 000 kronor per år. Utgifterna ska 
beräknas med utgångpunkt i det billigaste biljettalternativet och den 

189



  

  

      

53 

resulterande skattelättnaden beror på den skattskyldiges marginalskatt. 
Den föreslagna skattereduktionen kommer däremot att beräknas på samma 
sätt för kollektivtrafikresenärer som för bilister. 

Antalet personer som gör avdrag för arbetsresor med kollektivtrafik 
uppskattas i betänkandet uppgå till ca 90 000, eller ca 10 procent av antalet 
reseavdrag. Enligt Trafikanalys (PM 2020:6) uppgår antalet personer som 
gör arbetsresor med kollektivtrafik överstigande 15 kilometer till 
ca 320 000. Även om en del av dessa personer reser i storstadsregioner och 
därmed omfattas av den högre avståndsgränsen bedöms antalet personer 
som reser kollektivt som kan få skattelättnad för sina arbetsresor öka med 
förslaget. 

Biljettpriserna för kollektivtrafik skiljer sig åt både i olika delar av landet 
och beroende på vilket färdmedel som används, vilket innebär att även 
reseavdraget och den resulterande skattelättnaden enligt dagens regler gör 
det. Av den sammanställning som gjordes i Reseavdragskommitténs 
betänkande (tabell 5 i bilaga 2) framgår att kostnaden för kollektivtrafik, 
för resor mellan 15 och 80 kilometer, typiskt sett uppgick till mellan 
5 000 och 20 000 kronor per år. För längre resor kan exempelvis ett årskort 
för tågresor med SJ kosta från drygt 43 000 kronor. Inom de tre storstads-
regionerna är kostnaden för ett årskort inom kollektivtrafiken unge-
fär 10 000 till 12 000 kronor.  

Tabell 6.4 Skattelättnad med föreslagen skattereduktion och med 
dagens reseavdrag, kollektivt resande, olika avstånd och 
årskostnader, 210 resdagar 

Kronor per år 

  Nuvarande regler Förslag  

Avstånd 
(km) 

Års-
kostnad 

Reseavdrag, 
marginal-
skatt 32% 

Reseavdrag, 
marginal-
skatt 52% 

Skatte-
reduktion 

Skattereduktion 
vid högre 

avståndsgräns 

 

20  5 000   0     0     1 050  0     
20  15 000   1 280   2 080   1 050   0     
30  10 000   0     0     3 150   0     
30  20 000   2 880   4 680   3 150   0     
50  10 000   0     0     7 350   4 200   
50  20 000   2 880   4 680   7 350   4 200   
70  10 000   0     0     11 550   (8 400)   
70  25 000   4 480   7 280   11 550   (8 400)   
80+  30 000   6 080   9 880   13 650   (10 500)   
80+  40 000   9 280   15 080   13 650   (10 500)   
80+  50 000   12 480   20 280   13 650   (10 500)   
Anm.: två arbetsresor per resdag. Den föreslagna högre avståndsgränsen för storstadsregionerna bedöms 
påverka mycket få individer som har reseavstånd längre än 60 kilometer. Skattereduktionsbeloppen vid dessa 
avstånd anges därför inom parentes i tabellen. 
Källa: egna beräkningar.  

 
Av tabell 6.4 framgår att den föreslagna skattereduktionen i de flesta fall 
ger en större skattelättnad för kollektivtrafikresande jämfört med dagens 
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reseavdrag. Undantaget är framför allt för personer som har förhållandevis 
höga kostnader och en högre marginalskatt.  

I några fall kan den föreslagna skattereduktionen komma att överstiga 
biljettkostnaden för resorna. Sådan överkompensation kan uppstå för långa 
resor som dagligen görs med regional kollektivtrafik.  

Arbetsresande som samåker i bil 
Vid samåkning flera personer med bil gäller enligt dagens regler att 
schablonavdraget för bil ska fördelas mellan de samåkande. Passageraren 
har avdragsrätt för sin kostnad, vilket reducerar bilförarens avdrag. Med 
en färdmedelsneutral skattereduktion får däremot både bilförare och 
passagerare rätt till den avståndsbaserade skattereduktionen.  

I betänkandet bedöms att antalet skattskyldiga som samåker mellan 
bostad och arbetsplats i dag sannolikt är relativt begränsat. Trafikanalys 
(PM 2020:6) uppskattar att samåkning sker vid ungefär var nionde bilresa 
och är vanligare vid längre resor jämfört med kortare. 

Förslaget leder till en större skattelättnad, jämfört med dagens regler, för 
två samåkande bilister som inte omfattas av den högre avståndsgränsen 
upp till avstånd på knappt 140 kilometer vid den lägre marginalskatten och 
210 resdagar (vid den högre marginalskatten, allt annat lika, upp till 
avstånd på 95 kilometer). Detta är ett resultat av att skattelättnaden för 
samtliga skattskyldiga utgår baserat på avståndet mellan respektive skatt-
skyldiges bostad och arbetsplats, i stället för den faktiska utgiften för 
resan.  

Att den sammanlagda skattereduktionen skulle överstiga de faktiska 
utgifterna för resorna vid samåkning bedöms ske i mycket begränsad 
omfattning både vad gäller antal skattskyldiga som berörs och belopp. Om 
dagens schablonavdrag antas motsvara den avståndsberoende kostnaden 
för en bilresa uppstår överkompensation först när fem personer samåker i 
en bil. 

Arbetsresande med förmånsbil  
Enligt nuvarande regler ges reseavdrag för resor med förmånsbil med ett 
schablonbelopp om 65 öre per kilometer för dieseldrivna fordon och 
95 öre per kilometer för fordon som drivs med andra drivmedel (bensin, 
el, fordonsgas, etanol etc.). Detta under förutsättning att den skattskyldige 
uppfyller de krav som finns för att få göra bilavdrag. Avdraget vid resor 
med förmånsbil beräknas alltså med ett lägre schablonbelopp än det som 
används för resor med egen bil, vilket motiveras av att kostnaden för 
sådana resor i praktiken begränsas till det förbrukade bränslet. Det skatte-
mässiga värdet av avdraget per kilometer är vid låg och hög marginalskatt 
ca 21 respektive 34 öre för dieseldrivna fordon och ca 30 respektive 49 öre 
för fordon med andra drivmedel. Antalet skattskyldiga med förmånsbil 
2019 var drygt 290 000, varav ca 40 000 gjorde reseavdrag i inkomstslaget 
tjänst. Det är dock okänt om avdragen avser resor med förmånsbil eller 
annat färdmedel. 

Den föreslagna skattereduktionen är oberoende av vilket färdmedel som 
används för resorna. Det innebär att skattskyldiga som använder förmåns-
bil får samma skattereduktion som de som använder egen bil, dvs. 50 öre 
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per kilometer för avstånd enkel väg som överstiger 15 respektive 
30 kilometer och upp till och med 80 kilometer. Förslaget innebär därmed 
att skattskyldiga som använder förmånsbil för sina arbetsresor i de flesta 
fall får en större skattelättnad jämfört med dagens regler. Av tabell 6.5 
framgår att skattesänkningen blir större vid innehav av dieseldriven för-
månsbil jämfört med bilar som drivs av övriga drivmedel, eftersom 
schablonbeloppet med nuvarande regler är lägre för diesel än för övriga 
drivmedel. I ovanliga fall kan skattelättnaden med förslaget öka med ca 
10 000 kronor per år för innehavare av dieseldriven förmånsbil. Det gäller 
förmånstagare med låg marginalskatt (32 procent) och med reseavstånd på 
omkring 80 kilometer, enkel väg. 

Tabell 6.5 Skattelättnad vid arbetsresor med förmånsbil med 
föreslagen skattereduktion och dagens reseavdrag, olika 
avstånd enkel väg, 210 resdagar 

Kronor per person och år 

 Nuvarande regler Förslag 

Avstånd 
(km) 

Rese-
avdrag, 

bensinbil 
marginal-

skatt 
32% 

Rese-
avdrag, 

dieselbil 
marginal-

skatt 
32% 

Rese-
avdrag, 

bensinbil 
marginal-

skatt 
52% 

Rese-
avdrag, 

dieselbil 
marginal-

skatt 
52% 

Skatte-
reduktion 

Skattereduktion 
vid högre 

avståndsgräns 

15 0     0     0    0     0     0   
20  0     0     0    0     1 050   0    
25  0     0     0     0     2 100   0    
30  310   0     504   0     3 150   0    
40  1 587   0     2 579   0     5 250   2 100  
50  2 864   848   4 654   1 378   7 350   4 200  
60  4 141   1 722   6 729   2 798   9 450   (6 300)  
70  5 418   2 595   8 804   4 217   11 550   (8 400)  
80  6 694   3 469   10 878   5 637   13 650   (10 500)  
90  7 971   4 342   12 953   7 056   13 650   (10 500)  
100  9 248   5 216   15 028   8 476   13 650   (10 500)  
Anm.: två arbetsresor per resdag. Den föreslagna högre avståndsgränsen för storstadsregionerna bedöms 
påverka mycket få individer som har reseavstånd längre än 60 kilometer. Skattereduktionsbeloppen vid dessa 
avstånd anges därför inom parentes i tabellen. 
Källa: egna beräkningar.  

 
Bensin- och dieselpriserna har stigit relativt kraftigt under senare tid och 
uppgick i mitten av oktober 2021 till omkring 17,50 respektive 19 kronor 
per liter. Med drivmedelspriser på dessa nivåer, innebär skattereduktionen 
en subventionsgrad för arbetsresor med förmånsbil på omkring 45 procent. 
Detta givet att bränsleförbrukningen uppgår till omkring 0,6 liter per mil 
och att förmånstagaren står för drivmedelskostnaderna. Laddbara bilar, 
dvs. el- och laddhybridbilar, utgör en växande andel av nybilsförsäljningen 
och förmånsbilflottan. Bränslekostnaden för en elbil beror på dess el-
förbrukning och sättet på vilket bilens batteri laddas. Med en förbrukning 
på i genomsnitt 1,5 kWh per mil och en kostnad på 1,50 kronor per kWh 

192



  

  

      

56 

el vid laddning i hemmet uppgår bränslekostnaden till 2,25 kronor per mil. 
Förslaget om en skattereduktion på 50 öre per kilometer (dvs. 5 kronor per 
mil) kan därmed innebära överkompensation till förmånsbilinnehavare 
med elbil. Vid laddning på så kallade publika laddstationer är kostnaden 
per kWh som regel betydligt högre än vid laddning i hemmet, vilket 
innebär högre milkostnad än vid laddning i hemmet. Även om hänsyn tas 
till olika laddningsmetoder, kommer förslaget sannolikt innebära att bil-
förmånsinnehavare med elbil i genomsnitt blir överkompenserade i för-
hållande till drivmedelskostnaden. Milkostnaden vid körning med ladd-
hybrid beror på om sträckan körs på i huvudsak el eller i huvudsak på 
fossilt bränsle. Vid körning på i huvudsak el kan förslaget innebära över-
kompensation av samma skäl som vid eldrivna förmånsbilar. Vid körning 
på i huvudsak bensin eller diesel uppstår överkompensation som regel inte, 
av samma förklaring som för diesel- och bensindrivna förmånsbilar. 

Arbetsresande med funktionsnedsättning eller sjukdom 
Dagens regler medger avdrag för bilkostnader, utan krav på avstånd eller 
tidsvinst, för skattskyldiga som på grund av hög ålder, sjukdom eller 
funktionsnedsättning måste använda egen bil eller förmånsbil för resor 
mellan bostad och arbetsplats. Avdrag får också göras för vissa icke-
avståndsberoende kostnader, såsom parkering vid arbetsplatsen. Avdrag 
kan göras för skäliga utgifter som överstiger beloppsgränsen 
11 000 kronor. Enligt Skatteverkets allmänna råd bör avdraget inte över-
stiga det dubbla schablonavdraget.  

Förslaget i denna promemoria innebär att skattskyldiga som på grund av 
sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller 
förmånsbil i stället för kollektivtrafik kan ges skattereduktion för skäliga 
utgifter för arbetsresor. Skattereduktionen föreslås i denna del uppgå till 
30 procent av underlaget som överstiger 11 000 kronor under 
beskattningsåret. Liksom i dagens regelverk föreslås att eventuella bidrag 
som t.ex. bilstöd och merkostnadsersättning till personer med funktions-
nedsättning ska beaktas vid beräkningen av bilkostnaderna. I bil-
kostnaderna får även kostnader för parkering vid arbetsplatsen räknas med. 
De kostnader som kan inkluderas i underlaget för skattereduktionen 
bedöms därmed motsvara de kostnader som man kan göra avdrag för enligt 
nuvarande regler. Det betyder att skattelättnaden av förslaget blir ungefär 
densamma som med nuvarande regler för personer med en marginalskatt 
på omkring 30 procent.  

För personer med en marginalskatt understigande 30 procent blir skatte-
lättnaden högre än med nuvarande regler. Som framgår av figur 6.2 är 
marginalskatten ca 30 procent eller lägre vid månadslöner på upp till ca 
33 000 kronor För personer med en marginalskatt över 30 procent blir 
dock skattelättnaden lägre än med nuvarande regler (se tabell 6.6). I många 
fall, särskilt i storstadsregioner, kommer det att vara mer förmånligt för 
personer med funktionsnedsättning och sjukdom att begära skatte-
reduktion för skäliga utgifter än att begära skattereduktion enligt 
huvudregeln.  

Antalet personer som kan komma att omfattas av skattereduktionen i 
denna del är osäkert. Enligt Trafikanalys (PM 2020:5) är antalet förvärvs-
arbetande med rörelsenedsättning eller allergi som har längre än en mil till 
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arbetet ca 110 000. Av dessa beräknas ca 50 000 göra avdrag för arbets-
resor med bil. I Reseavdragskommitténs betänkande uppskattades, baserat 
på Skatteverkets skattefelskontroller, att antalet skattskyldiga som 
åberopade sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning vid avdrag för 
arbetsresor var ca 8 000 (se Skatteverket 2019, Avdrag för resor till och 
från arbetet – En uppföljning av skattefelskontrollen). Osäkerheten 
bedömdes dock vara mycket stor om hur många de är och hur stora avdrag 
de gör. Skillnaden i antalet berörda personer mellan kommitténs 
bedömning och Trafikanalys uppgifter kan bero på att det stora flertalet 
personer med funktionsnedsättning gör reseavdrag för bilresor enligt 
ordinarie regler.  

Att ålder inte föreslås vara en grund för att kunna få skattereduktion 
baserad på faktiska utgifter bedöms inte få några betydande effekter för 
enskilda. Detta eftersom enbart en viss ålder inte utgör skäl för avdrag med 
de verkliga kostnaderna i nuvarande system. Det krävs att den höga åldern 
medför att personen är tvungen att använda egen bil. I praktiken är det 
därför ofta någon sjukdom eller nedsatt rörlighet som medför att avdrag 
kan medges. 

Tabell 6.6 Skattelättnad vid arbetsresor för personer med funktions-
nedsättning som hinder för resa med kollektivtrafik med 
föreslagen skattereduktion och dagens reseavdrag, olika 
kostnader 

Kronor per år 

 Nuvarande regler Förslag 

Årskostnad Reseavdrag, 
marginalskatt 32 

procent 

Reseavdrag, 
marginalskatt 52 

procent 

Skattereduktion  
30 procent 

 10 000   0     0    0 -    
 20 000   2 880   4 680   2 700  
 30 000   6 080   9 880   5 700  
 40 000   9 280   15 080   8 700  
 50 000   12 480   20 280   11 700  
 60 000   15 680   25 480   14 700  
 70 000   18 880   30 680   17 700  
 80 000   22 080   35 880   20 700  
 90 000   25 280   41 080   23 700  
 100 000   28 480   46 280   26 700  
Källa: egna beräkningar. 

Arbetsresande med andra färdmedel 
Enligt dagens regler kan skattskyldiga även göra reseavdrag för cykel, 
moped och motorcykel. Avdrag för cykel får göras med 350 kronor per år. 
Avdrag för moped får göras med 45 öre per kilometer och för motorcykel 
eller mopedbil med 90 öre per kilometer. Eftersom det finns en belopps-
gräns för reseavdrag på 11 000 kronor kan sådana avdrag i praktiken oftast 
bara bli aktuella i kombination med avdrag för resor med andra färdmedel 
som medför större utgifter, t.ex. kollektivtrafik.  
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Förslaget i promemorian innebär att även resor med cykel, moped och 
motorcykel omfattas av den avståndsbaserade och färdmedelsneutrala 
skattereduktionen. Antalet resor som överstiger 15 kilometer som görs 
med cykel är dock litet (se Trafikanalys PM 2020:6). Även antalet resor 
med moped och motorcykel kan antas vara litet vid dessa avstånd. För de 
personer som inte omfattas av den högre avståndsgränsen som gör resor 
med dessa färdmedel på avstånd som överstiger 15 kilometer kommer 
dock skattelättnaden att öka. Skattereduktionen kan också innebära över-
kompensation i förhållande till kostnaderna vid resor med cykel och 
moped. 

Den som reser med egen båt kan enligt dagens regler göra reseavdrag 
för faktisk kostnad för drivmedel och båtplats om tidsvinsten jämfört med 
resa med kollektivtrafik uppgår till minst två timmar per dag. Förslaget i 
promemorian innebär att även arbetsresor med egen båt omfattas av den 
avståndsbaserade och färdmedelsneutrala skattereduktionen. Det är okänt 
hur många som i dag gör reseavdrag för resor med egen båt men det är 
sannolikt ett begränsat antal. För personer som gör avdrag för resor med 
egen båt innebär förslaget troligtvis en minskad skattelättnad. 

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag 
Dagens avdragsregler för arbetsresor tillämpas både för fysiska personers 
arbetsresor hänförliga till inkomstslaget tjänst och arbetsresor hänförliga 
till inkomstslaget näringsverksamhet (16 kap. 28 § IL). Reglerna om 
avdragsrätt i inkomstslaget näringsverksamhet är tillämpliga främst för 
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. En utgångspunkt för 
förslaget i promemorian är att även arbetsresor hänförliga till inkomst-
slaget näringsverksamhet ska omfattas av skattereduktionen för arbets-
resor och att avdraget för dessa arbetsresor avskaffas. 

Dagens avdrag för arbetsresor behandlas skattemässigt som en kostnad 
i näringsverksamheten. Avskaffandet av avdraget för arbetsresor i närings-
verksamhet medför därmed att det skattepliktiga resultatet i verksamheten 
ökar. Detta påverkar underlaget för egenavgifter, inkomstskatt och 
beräkningen av pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst. I 
förhållande till de konsekvenser som beskrivs för enskilda i övrigt till-
kommer därmed andra konsekvenser för enskilda näringsidkare och 
delägare i handelsbolag av att dagens reseavdrag avskaffas och ersätts med 
en skattereduktion. För aktiva näringsidkare som betalar full egenavgift på 
28,97 procent av underlaget redovisas effekterna av avskaffat avdrag för 
arbetsresor och införd skattereduktion på inkomstskatt och egenavgifter i 
tabell 6.7. Den föreslagna skattereduktionen innebär generellt en mindre 
skattelättnad jämfört med dagens regler. En andel av de ökade egen-
avgifterna motsvaras dock av ökade förmåner när den pensionsgrundande 
och sjukpenninggrundande inkomsten ökar. 

En förutsättning för att ta del av skattereduktionen är att det finns skatt 
att reducera under det beskattningsår som resorna har gjorts. Detta är en 
skillnad mot dagens avdrag där ett eventuellt underskott kan dras av mot 
framtida överskott. Det finns inga tillgängliga uppgifter över reseavdrag 
som görs i inkomstslaget näringsverksamhet, eftersom reseavdragen redo-
visas tillsammans med andra avdrag i inkomstdeklarationen. Det är därför 
osäkert i vilken omfattning reseavdrag görs i detta inkomstslag och i vilken 
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omfattning de görs i näringsverksamhet med underskott. Antalet som gör 
reseavdrag enligt nuvarande regler i näringsverksamhet med underskott 
bedöms dock vara litet. 

I Reseavdragskommitténs betänkande bedöms att ca 20 000 enskilda 
näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag gör 
reseavdrag i inkomstslaget näringsverksamhet till ett totalt avdragsbelopp 
på ca 320 miljoner kronor. Uppskattningen är dock förenad med stor 
osäkerhet. 

Tabell 6.7 Skattelättnad för enskilda näringsidkare och delägare i 
handelsbolag med föreslagen skattereduktion och skatte- 
och avgiftslättnad med dagens reseavdrag, olika avstånd 
enkel väg, bilresor, 210 resdagar 

Kronor per år 

 Nuvarande regler Förslag  

Avstånd Reseavdrag, 
marginalskatt 

32% 

Reseavdrag, 
marginalskatt 

52% 

Skattereduktion Skattereduktion 
vid högre 

avståndsgräns 

 

15  310   411   0    0  
20  2 146   2 850   1 050  0     
25  3 983   5 289   2 100  0     
30  5 819   7 728   3 150  0     
40  9 493   12 607   5 250   2 100   
50  13 166   17 485   7 350   4 200   
60  16 839   22 363   9 450   (6 300)   
70  20 512   27 241   11 550   (8 400)   
80  24 186   32 119   13 650   (10 500)   
90  27 859   36 997   13 650   (10 500)   
100  31 532   41 876   13 650   (10 500)   
Anm.: två arbetsresor per resdag. Full egenavgift på 28,97 procent har antagits. Näringsidkare som fyllt 65 år 
vid beskattningsårets ingång betalar inte full egenavgift, utan endast ålderspensionsavgift på 10,21 procent. 
Näringsidkare som är födda 1937 eller tidigare betalar inga egenavgifter. För underlag mellan 40 000 och 
200 000 kronor finns också en generell nedsättning som innebär att egenavgifterna reduceras till 
21,83 procent. Enskilda näringsidkare med driftsställe i vissa delar av Sverige kan också omfattas av en 
regional nedsättning av egenavgifterna. Den föreslagna högre avståndsgränsen för storstadsregionerna 
bedöms påverka mycket få individer som har reseavstånd längre än 60 kilometer. Skattereduktionsbeloppen vid 
dessa avstånd anges därför inom parentes i tabellen. 
Källa: egna beräkningar. 

6.4 Effekter för företagen  

Kompetensförsörjning  
Effekter på företagens kompetensförsörjning och därigenom konkurrens-
förhållanden kan uppstå till följd av förslaget. Reseavdragskommitténs 
bedömning är att förslaget har en begränsad påverkan på rörligheten och 
därmed även kompetensförsörjningen hos företagen, även i gles- och 
landsbygd. Trafikanalys delar också kommitténs bedömning om att 
förslaget får små effekter på regionförstoring och kompetensförsörjning. 
Förslaget i promemorian skiljer sig dock från kommitténs förslag. Den 
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nedre avståndsgränsen är lägre än i kommitténs förslag utanför storstads-
områden och motsvarar kommitténs förslag i storstadsområden. Samtidigt 
föreslås inget extra tillägg vid bristfällig kollektivtrafik.  

Förslaget i promemorian påverkar framför allt de ekonomiska villkoren 
för de mer långväga resorna med bil (se tabell 6.2 och tabell 6.3). Till följd 
av minskade skattelättnader för långväga bilpendling kan förslaget 
innebära något minskad tillgång till specialiserad arbetskraft och påverka 
kompetensförsörjningen hos vissa företag, sannolikt främst i områden med 
sämre tillgång till kollektivtrafik. Det är dock en liten andel av arbets-
resorna det gäller och effekten är svårbedömd. I övrigt bedöms förslaget 
ha en begränsad påverkan på rörligheten och därmed även kompetens-
försörjningen hos företagen.  

Trafikanalys påpekar (i rapport 2020:8) att många arbetsresor görs i 
intervallet 15–30 kilometer, särskilt bland boende i gles- och landsbygd. 
Trafikanalys menar att det sannolikt skulle påverka möjligheten till region-
förstoring och kompetensförsörjning mer negativt att inte ge någon skatte-
lättnad i detta intervall jämfört med den positiva effekt ökad skatte-
reduktion kan ge för det färre antal personer som reser på längre avstånd 
(30–80 kilometer).  

Administrativ börda  
Företagens administrativa börda kan i viss mån öka till följd av förslaget, 
så till vida att arbetsgivare ska lämna uppgifter om arbetsplatsens adress i 
arbetsgivardeklarationens individuppgift, eller i vissa fall kontrolluppgift. 
Kommittén bedömer att sådana uppgifter för de flesta arbetsgivare kan 
lämnas utan betydande merarbete. I denna promemoria föreslås inte någon 
förändring av förslaget jämfört med betänkandet. Någon avvikande 
bedömning om förslagets effekter på företagens administrativa börda görs 
heller inte.  

Företag som har sina anställda fördelade på mer än ett arbetsställe 
behöver se till att varje anställd anges med respektive arbetsställes adress. 
Redan i nuvarande arbetsgivardeklaration ska arbetsgivare med mer än ett 
arbetsställe ange s.k. arbetsställenummer. Att sådana arbetsställenummer 
redan redovisas torde underlätta uppgiftslämnandet avseende adress. 
Eftersom varje anställd redan i dag är kopplad till ett arbetsställenummer, 
behöver arbetsgivaren med andra ord endast försäkra sig om att respektive 
arbetsställe är förknippad med korrekt adress. Om en anställd jobbar vid 
mer än ett arbetsställe, ska arbetsgivaren inte redovisa någon adress utan i 
stället göra en kryssmarkering i arbetsgivardeklarationen.  

Förslaget om att uppgifter om arbetsplatsens adress ska lämnas berör 
samtliga företag med någon anställd. Enligt SCB:s Företagsregister hade 
ca 310 000 företag minst en anställd år 2020. Företag i samtliga branscher 
berörs. Eftersom förslaget i denna del är generellt och berör samtliga 
företag med anställda bedöms det inte vara möjligt att ta någon särskild 
hänsyn till små företag. 

Förslaget påverkar, utöver vad som beskrivs ovan, främst fysiska 
personer och bedöms därför inte ha några effekter för företagens 
konkurrensförhållanden eller verksamhet i övrigt.  
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6.5 Effekter för kommuner och regioner  
Effekter på kompetensförsörjningen kan också, i likhet med vad som 
beskrivs för företagen ovan, uppstå för arbetsgivare i kommuner, regioner 
(och övrig offentlig sektor) till följd av förslaget. Förslaget bedöms dock 
ha en begränsad påverkan på den geografiska rörligheten och därmed även 
kompetensförsörjningen. En viss negativ effekt bedöms kunna uppstå på 
den långväga pendlingen i områden med begränsad tillgång till kollektiv-
trafik. Dessa arbetsresor utgör dock en liten andel av arbetsresorna.  

Förslaget bedöms leda till en viss överflyttning av arbetsresandet från 
personbil till kollektivtrafik. Denna ökade efterfrågan på kollektivtrafik 
kan behöva mötas med ett ökat utbud och därigenom ökade kostnader för 
lokal- och regionaltrafiken. Ökad efterfrågan på kollektivtrafik innebär 
dock också att biljettintäkterna ökar. 

Den administrativa bördan för kommuner och regioner kan öka något, 
på motsvarande sätt som för arbetsgivare i privat sektor, av förslaget att 
arbetsgivare ska lämna uppgifter om arbetsplatsens adress i arbetsgivar-
deklarationens individuppgift. I denna promemoria föreslås inte någon 
förändring av detta förslag jämfört med betänkandet. Som beskrivs för 
företag ovan bedöms förslaget inte innebära något betydande merarbete i 
förhållande till de uppgifter som ska lämnas i dag. 

6.6 Effekter för miljön  
Förslaget i promemorian innebär att en avståndsbaserad och färdmedels-
neutral skattereduktion ersätter dagens kostnadsbaserade reseavdrag. Den 
skattelättnad som ges för arbetsresor med egen bil blir i många fall lägre 
enligt förslaget jämfört med dagens system, vilket ökar den enskildes 
kostnader för bilresorna. Skattelättnaden som ges för arbetsresor med 
kollektivtrafik blir däremot i många fall högre jämfört med i dagens 
system, vilket minskar den enskildes kostnader för kollektivtrafikresor. 
Dessa kostnadsförändringar kan påverka resmönster och färdmedelsval 
både på kort och lång sikt och därigenom ha positiva effekter för miljön 
och klimatet. 

I Reseavdragskommitténs betänkande görs bedömningen att en 
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion sammantaget får 
positiva konsekvenser ur ett klimat- och miljöperspektiv, framför allt i 
termer av en, om än begränsad, minskning av utsläppen från vägtrafiken. 
Detta baseras på simuleringar som visar att en avståndsbaserad och 
färdmedelsneutral skattereduktion ökar antalet arbetsresor som görs med 
kollektivtrafik och minskar antalet arbetsresor som görs med personbil. I 
simuleringen ger förslaget i betänkandet en minskning av koldioxid-
utsläppen, liksom andra utsläpp, från arbetsresor med runt 11 procent. 
Detta motsvarar en minskning av personbilstrafikens totala utsläpp med ca 
2 procent.6 I simuleringen antas lokaliseringen av bostäder och arbets-
platser vara konstant. Kostnadsförändringarna kan dock öka attraktiviteten 
i bostäder och arbetsplatser nära kollektivtrafik, vilket skulle kunna 
 
6 Se Sweco (2019-05-14), Förändrat arbetsreseavdrag? Slutrapport. 
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innebära en större minskning av utsläppen på längre sikt. I simuleringen 
har inte hänsyn kunnat tas till att förslaget innebär förmånligare regler för 
samåkning och för resor med förmånsbil jämfört med nuvarande regler. 
De förmånligare reglerna för samåkning bedöms innebära positiva men 
begränsade effekter på samåkningen, vilket därigenom kan innebära 
ytterligare minskat antal bilresor. De förmånligare reglerna för resor med 
förmånsbil bedöms kunna leda till att fler väljer förmånsbil framför egen 
bil, däremot inte framför kollektivtrafik.  

Även Trafikanalys (PM 2020:6) bedömer att den förändrade kostnads-
bilden till följd av kommitténs förslag leder till en viss överflyttning av 
arbetsresandet från bil till kollektivtrafik. Effekten beräknas vara måttlig: 
antalet arbetsresor med bil minskar med ca 1 procent både på kort och lång 
sikt och antalet arbetsresor med kollektivtrafik ökar med 2 procent på kort 
och 6 procent på lång sikt. 

Förslaget i denna promemoria bedöms också leda till en viss över-
flyttning av arbetsresandet från bil till kollektivtrafik och därigenom 
minska utsläppen från vägtrafiken. Storleken på effekterna är dock svår-
bedömda bland annat eftersom förslaget skiljer sig från kommitténs 
förslag och de simuleringar som gjorts. Att inget tillägg ges vid bristfällig 
kollektivtrafik ökar kostnaderna för bilresor över långa avstånd. Detta, 
liksom att skattereduktionen föreslås vara något lägre i promemorian, 
skulle kunna ge en mer positiv miljöeffekt jämfört med kommitténs 
förslag. Den sänkta nedre avståndsgränsen, utanför storstadsområdena, 
skulle å andra sidan kunna ha en viss motverkande effekt. 

6.7 Effekter för sysselsättning  
Utifrån ekonomisk teori kan en skattelättnad för arbetsresor påverka 
individens arbetsutbud och matchningen på arbetsmarknaden. Det kan i 
sin tur ha implikationer för sysselsättning, arbetslöshet och arbetskrafts-
deltagande. 

En skattelättnad för arbetsresor kan förväntas påverka rörligheten på 
arbetsmarknaden. Skattelättnaden medför ett ökat ekonomiskt utbyte av 
arbete på längre avstånd från bostaden jämfört med en situation utan en 
sådan skattelättnad. Skattelättnaden kan således öka den geografiska 
rörligheten i arbetskraften. Ökad rörlighet bidrar till en förbättrad 
matchning på arbetsmarknaden, vilket enligt s.k. teoretiska sök- och 
matchningsmodeller medför positiva löneeffekter, minskad arbetslöshet 
och ökad produktivitet.7  

I betänkandet görs bedömningen att den föreslagna avståndsbaserade 
skattereduktionen för arbetsresor, i ungefär samma utsträckning som 
dagens reseavdrag, underlättar för arbetspendling över längre avstånd. 
Trafikanalys delar också kommitténs bedömning om att förslaget får små 
effekter på regionförstoring och kompetensförsörjning. Det förslag som 
presenteras i promemorian har en annan utformning och effekten på de 
ekonomiska villkoren för pendling på olika avstånd skiljer sig åt beroende 
på olika förutsättningar vilket innebär att det är svårt att uppskatta 
 
7 Se Cahuc, P, S Carcillo & A Zylberberg (2014), Labor Economics, MIT Press. 
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konsekvenserna för den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden av 
förslaget. De ekonomiska villkoren för långväga pendling med bil blir 
dock mindre gynnsamma, vilket kan innebära att den långväga geografiska 
rörligheten minskar något i områden med begränsad tillgång till kollektiv-
trafik. I övrigt bedöms den föreslagna skattereduktionen kunna bidra i 
ungefär samma omfattning till rörligheten på arbetsmarknaden som 
dagens reseavdrag.  

Kostnader för förvärvsarbete, t.ex. i form av resekostnader, påverkar 
också individens benägenhet att delta i arbetskraften liksom valet av 
arbetad tid.8 En skattelättnad som medför sänkt kostnad för förvärvsarbete 
förväntas, givet ett visst antal resdagar till arbetet, leda till färre arbetade 
timmar bland redan sysselsatta individer; den minskade kostnaden medför 
enbart en s.k. inkomsteffekt vilket medför färre arbetade timmar. En 
minskad resekostnad kan dock även medföra en ökad marginalavkastning 
av ytterligare en arbetsdag, vilket kan bidra till fler arbetade timmar. Ett 
exempel är att personer som arbetar deltid i form av två heltidsdagar i 
veckan erhåller ökat incitament att även pendla och arbeta en tredje dag.  
För personer som i dag är utanför arbetskraften förväntas också en 
minskad kostnad för förvärvsarbete medföra att vissa av dessa ökar sitt 
arbetsutbud vilket resulterar i ökat arbetskraftsdeltagande och syssel-
sättning.  

Förslaget innebär att vissa personer erhåller större skattelättnad jämfört 
med nuvarande reseavdrag, samtidigt som andra personer erhåller en 
mindre skattelättnad. Sammantaget bedöms de aggregerade effekterna på 
arbetsutbudet vara av ungefär samma omfattning som vid dagens rese-
avdrag.  

6.8 Effekter för inkomstfördelningen och den 
ekonomiska jämställdheten  

Inkomstgrupper 
Det nuvarande avdraget för arbetsresor minskar den beskattningsbara 
inkomsten och den resulterande skattelättnaden beror därmed på den skatt-
skyldiges marginalskatt. Eftersom inkomstskatten är progressiv blir 
skattelättnaden, vid lika stora avdrag, därmed större i kronor för en 
skattskyldig med hög inkomst. Skattelättnaden föreslås i stället ges i form 
av en skattereduktion, vilket innebär att den slutliga skatten minskas med 
ett belopp motsvarande det man får i skattereduktion. Skattelättnaden blir 
på så vis oberoende av den skattskyldiges marginalskatt. I Reseavdrags-
kommitténs betänkande framgår att det genomsnittliga reseavdraget också 
tenderar att öka med inkomstnivån. Att avskaffa det nuvarande rese-
avdraget ger därmed i genomsnitt en större negativ effekt på den 
disponibla inkomsten i inkomstgrupper med högre inkomstnivå jämfört 
med lägre. 

 
8 Se t.ex. Björklund, A, P-A Edin, B Holmlund & E Wadensjö (2006), Arbetsmarknaden, 
SNS Förslag. 
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Längre arbetsresor är dock mer vanligt förekommande bland personer 
med högre lönenivåer. Även den avståndsbaserade skattereduktionen 
förväntas därför i genomsnitt vara något större i inkomstgrupper med 
högre inkomst. Sammantaget bidrar dock förändringarna till en något 
jämnare fördelning av ekonomisk standard, då effekten på ekonomisk 
standard är positiv i den nedre delen av inkomstfördelningen och negativ 
i den övre delen (se figur 6.3). De genomsnittliga effekterna är dock 
mycket små. 

Figur 6.3 Genomsnittlig förändring av ekonomisk standard till följd av 
förslaget för olika inkomstgrupper  

Procent 

 
Anm.: Ekonomisk standard är summan av hushållets samtliga inkomster minus skatter justerat för hushållets 
storlek och sammansättning. 
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Regionala skillnader 
I tabell 6.8 nedan redovisas en sammanställning av de reseavdrag som 
uppskattas göras 2023 enligt nuvarande regler respektive med den före-
slagna skattereduktionen uppdelat på de sex olika kommungrupperna 
enligt Tillväxtanalys indelning (se figur 6.4 för denna kommunindelning). 
År 2023 uppskattas att drygt 900 000 personer skulle göra reseavdrag i 
inkomstslaget tjänst om förslaget inte genomförs. En stor andel av 
avdragen, ca 70 procent, uppskattas göras av personer bosatta i storstads-
kommuner och s.k. täta kommuner nära större stad, vilket avspeglar det 
faktum att en stor del av befolkningen bor i dessa kommuner. En liten 
andel av reseavdragen uppskattas göras av personer bosatta i mycket 
avlägset belägna landsbygdskommuner. I förhållande till antalet syssel-
satta i respektive kommungrupp är det vanligast att göra reseavdrag i 
landsbygdskommuner nära en större stad, där nästan 3 av 10 sysselsatta 
beräknas göra reseavdrag med nuvarande regler.  

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Låg inkomst                                                                                              Hög inkomst

201



  

  

      

65 

Figur 6.4 Kommuntyper enligt Tillväxtanalys indelning 

 
Källa: Tillväxtanalys, ”Bättre statistik för bättre regional- och landsbygdspolitik”, rapport 2014:4, figur 19. 
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Tabell 6.8 Reseavdrag enligt nuvarande regler och skattereduktion 
enligt förslag 2023 i olika kommungrupper enligt 
Tillväxtanalys kommunindelning 

 Nuvarande regler Förslag  

Kommun-
grupp 

Antal 
avdrag 

(tusental) 

Andel 
sysselsatta 

med 
avdrag 

Genomsnittlig 
skattelättnad 

av avdrag 
(kr) 

Antal med 
skatte-

reduktion 
(tusental) 

Genomsnittlig 
skatte-

reduktion (kr) 

 

Storstads-
kommuner 

185 9 % 5 500 121 5 100  

Täta 
kommuner 
nära större 
stad 

440 19 % 6 200 654 4 500  

Täta 
kommuner 
avlägset 
belägna 

67 19 % 5 500 87 4 300  

Landsbygds-
kommuner 
nära en 
större stad 

145 29 % 6 500 210 4 700  

Avlägset 
belägna 
landsbygds-
kommuner 

59 21 % 5 700 80 4 600  

Mycket 
avlägset 
belägna 
landsbygds-
kommuner 

7 18 % 7 100 9 6 200  

Samtliga  902 16 % 6 000 1 161 4 600  
Anm.: Tabellen är framtagen baserat på uppgifter i FASIT enligt vad som beskrivs i avsnittet om 
beräkningsunderlag. Beräkningarna är behäftade med osäkerhet både vad gäller reseavdragen och den 
föreslagna skattereduktionen. 
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Antalet personer som bedöms komma att omfattas av den föreslagna 
skattereduktionen är högre, jämfört med antalet reseavdrag, i samtliga 
kommungrupper utom i storstadskommunerna. Den genomsnittliga skatte-
lättnaden per person bedöms bli lägre med skattereduktionen i samtliga 
kommungrupper. Sammantaget uppskattas en mindre andel av den totala 
skattelättnaden, enligt förslaget, gå till personer bosatta i storstads-
kommunerna och en större andel av den totala skattelättnaden går till 
bosatta i övriga kommungrupper jämfört med nuvarande reseavdrag.  

Sett till förslagets effekter på ekonomisk standard för personer i olika 
kommungrupper, uppskattas personer i storstadskommunerna i genomsnitt 
få en något lägre ekonomisk standard till följd av förslaget (se figur 6.5). 
Personer bosatta i mycket avlägset belägna landsbygdskommuner får den 
största genomsnittliga ökningen. De genomsnittliga effekterna är dock 
mycket små. 
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Tidigare i konsekvensanalysen framgår att det framför allt är arbets-
resande med bil, med en högre marginalskatt eller med långa avstånd, som 
kan få en minskad skattelättnad med den föreslagna skattereduktionen 
jämfört med nuvarande reseavdrag. Baserat på uppgifter i Trafikanalys 
sammanställning (PM 2020:6) uppskattas att ca 50 000 förvärvsarbetande 
gör arbetsresor längre än 80 kilometer och räknar med bilavdrag. 
Merparten av dessa personer är bosatta i stadskommuner.  

Andelen personer som betalar statlig inkomstskatt, och därmed har en 
högre marginalskatt, är relativt hög bland personer med reseavdrag i 
storstäder och täta kommuner nära större stad. I dessa kommungrupper kan 
därmed skattelättnaden i genomsnitt minska något mer för en arbets-
resande med bil jämfört med i övriga kommungrupper. 

De personer som kan få en större skattelättnad jämfört med dagens rese-
avdrag är framför allt personer som reser med kollektivtrafik på avstånd 
över 15 kilometer utanför storstadsregionerna. Utanför storstäderna är 
arbetsresor med kollektivtrafik mer vanligt förekommande främst bland 
personer bosatta i kommuner nära storstad eller större stad. Det är också i 
dessa kommungrupper som antalet personer som omfattas av skatte-
lättnaden ökar mest i förhållande till nuvarande regler (se tabell 6.8).  

Figur 6.5 Genomsnittlig förändring av ekonomisk standard till följd av 
förslaget i olika kommungrupper enligt Tillväxtanalys 
kommunindelning  

Procent 

 
Anm.: Ekonomisk standard är summan av hushållets samtliga inkomster minus skatter justerat för hushållets 
storlek och sammansättning.  
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  

Effekter för den ekonomiska jämställdheten 
Förslaget påverkar den ekonomiska jämställdheten mellan män och 
kvinnor eftersom både reseavdragets användning och resmönstren i viss 
utsträckning skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Som framgår i Rese-
avdragskommitténs betänkande gör män i genomsnitt längre arbetsresor 
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och använder i större utsträckning än kvinnor bil som färdmedel. 
Beskattningsåret 2019 gjorde ca 373 000 kvinnor och 499 000 män rese-
avdrag. Medelavdraget var runt 14 300 kronor för kvinnor, jämfört med 
17 600 kronor för män. Eftersom män är överrepresenterade i högre 
inkomstlägen blir även avdragets skattemässiga värde i genomsnitt större 
för män än för kvinnor.  

Andelen av den föreslagna skattereduktionen som beräknas tillfalla män 
blir dock fortsatt högre än för kvinnor, eftersom män i genomsnitt gör 
längre arbetsresor än kvinnor. Skattelättnaden i form av skattereduktionen 
beräknas dock bli något mindre ojämnt fördelad mellan kvinnor och män 
i förhållande till skattelättnaden med dagens reseavdrag. Den ekonomiska 
jämställdheten bedöms därmed förstärkas marginellt (se figur 6.6). 

Figur 6.6 Genomsnittlig förändring av individuell disponibel inkomst 
bland kvinnor respektive män  

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

6.9 Effekter för myndigheter och de allmänna 
förvaltningsdomstolarna  

Konsekvenser för Skatteverket  
Förslaget förväntas medföra kostnader för Skatteverket i enlighet med 
uppskattningarna i betänkandet. Kostnaderna för utveckling av formulär 
och IT-system uppskattas således till ca 11 miljoner kronor. Den initiala 
kostnaden för intern information uppskattas till ca 1 miljon kronor och för 
extern information (Skatteverkets skatteupplysning) till 13,5 miljoner 
kronor. Den initiala kostnaden för riskanalys och urval uppskattas till ca 
15,6 miljoner kronor. Sammanfattningsvis uppskattar Skatteverket 
engångskostnaderna till ca 41,1 miljoner kronor. Förslagen väntas inte 
medföra någon ökning av de löpande årliga kostnaderna. Utgångspunkten 
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är att tillkommande kostnader ska hanteras inom befintliga ekonomiska 
ramar. 

Förslaget innebär en stor förändring av regelverket för arbetsresor. De 
föreslagna bestämmelserna bedöms dock vara enklare att tillämpa jämfört 
med kommitténs förslag, eftersom det t.ex. inte föreslås att ett tidsvinst-
krav vid bristfällig kollektiv ska införas. Förslaget medför även ökade 
möjligheter för Skatteverket att kontrollera regelefterlevnaden. Initialt kan 
antalet överklaganden av Skatteverkets beslut förväntas öka. Denna 
initiala ökning av ärenden bör dock kunna hanteras inom Skatteverkets 
ordinarie verksamhet. 

Konsekvenser för de allmänna förvaltningsdomstolarna  
Förslaget innebär en stor förändring av regelverket för arbetsresor. De 
föreslagna bestämmelserna bedöms dock vara enklare att tillämpa jämfört 
med kommitténs förslag, eftersom det t.ex. inte föreslås att ett tidsvinst-
krav vid bristfällig kollektivtrafik ska införas. Initialt kan antalet 
överklaganden av Skatteverkets beslut förväntas öka. Denna initiala 
ökning av antal mål i de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms dock 
kunna hanteras inom domstolarnas befintliga ekonomiska ramar. 
Förslagen bör därför inte medföra några större ekonomiska konsekvenser 
för de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

6.10 Förslagets förenlighet med EU-rätten  
Den i promemorian föreslagna skattereduktionen för arbetsresor innebär 
att det införs en regional differentiering av skattereduktionen för de fysiska 
personer som är bosatta och har sin arbetsplats i vissa storstadsområden. 
För att dessa personer ska ha rätt till skattereduktion för arbetsresor måste 
de ha ett avstånd mellan bostad och arbetsplats som överstiger en 
avståndsgräns som är högre än vad som gäller för skattskyldiga som inte 
är bosatta och har sin arbetsplats i sådana områden. Den högre avstånds-
gränsen gäller både arbetsresor hänförliga till inkomstslaget tjänst men 
även arbetsresor hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet, 
exempelvis en enskild näringsidkares arbetsresor. En lagreglering, genom 
vilken förutsättningen och storleken på skattereduktionen knyts till den 
skattskyldiges hemvist, aktualiserar frågan om EU:s regler om statsstöd är 
tillämpliga.  

Europeiska unionens statsstödsregler finns i artiklarna 107–109 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget. 
Statsstödsreglerna utgår från ett generellt förbud för medlemsstaterna att 
ge statligt stöd, men det finns undantag. Ett stöd omfattas enligt artikel 
107.1 av statsstödsbestämmelserna om det uppfyller fyra kriterier 
samtidigt. Stödet ska:  

1. ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag 
det än är, 

2. snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen genom att  
3. gynna vissa företag eller viss produktion, och  
4. påverka handeln mellan medlemsstaterna.  
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Åtgärder som inte uppfyller dessa fyra kriterier samtidigt utgör inte ett 
statligt stöd enligt artikel 107 EUF-fördraget och är därmed tillåtna enligt 
EU:s statsstödsregler. 

Fysiska personer kan bedriva och själva beskattas för resultatet av sådan 
verksamhet som omfattas av företagsdefinitionen i EU:s regler om stats-
stöd. En fysisk person kan t.ex. driva företag i form av enskild närings-
verksamhet eller som delägare i handelsbolag.  

För att EU:s regler om statligt stöd ska aktualiseras behöver dock stödet 
snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa 
företag eller viss produktion, och påverka handeln mellan medlems-
staterna. 

Huvudregeln vid inkomstbeskattningen är att alla utgifter för att 
förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Privata 
levnadskostnader får dock inte dras av. Från denna grundläggande princip 
har undantag gjorts för utgifter för arbetsresor i det nuvarande reseavdrags-
systemet. Avdragsrätten för dessa utgifter finns på grund av särskild 
reglering. Utgifter för arbetsresor har i skattesammanhang historiskt sett 
bedömts ha karaktär av privata levnadskostnader eftersom de har orsakats 
av den skattskyldiges val av bostadsläge. Skälet till att utgifterna trots sin 
karaktär får dras av är att det för många skattskyldiga rör sig om en 
avsevärd kostnad som ändå har ett visst samband med inkomsternas 
förvärvande. Bakom synsättet om visst samband ligger bl.a. tankar om att 
den skattskyldige ibland själv kan ha svårt att styra var den kan få tag i en 
bostad eller ett arbete och då tvingas acceptera att bosätta sig och arbeta 
på platser som kan medföra betydande utgifter för arbetsresor (SOU 
2019:36 s. 160). 

Med hänsyn till arbetsresornas privata karaktär kan den föreslagna 
differentieringen av skattereduktionen, som utgår ifrån var den skatt-
skyldige är bosatt och som innebär att en högre avståndgräns ska gälla för 
skattskyldiga som bor i vissa storstadskommuner, inte anses snedvrida 
eller hota att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller 
viss produktion eller påverka handeln mellan medlemsstaterna. Förslaget 
är därför förenligt med EU-rättens regler om statligt stöd.  

Förslagen i promemorian bedöms även vara förenligt med EU-rätten i 
övrigt.
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7 Författningskommentar 

7.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:468) 
om avräkning av utländsk skatt 

2 kap.  
10 § 
I paragrafen regleras hur den statliga inkomstskatten som hänför sig till 
utländska förvärvsinkomster respektive kapitalinkomster och den 
kommunala inkomstskatten som hänför sig till utländska förvärvs-
inkomster ska beräknas.  

Ändringen i andra stycket innebär att skattereduktion för arbetsresor 
enligt 67 kap. 49–61 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) vid beräkningen 
endast ska anses ha skett från kommunal inkomstskatt. Det är en följd av 
ändringen i 67 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen. 

7.2 Förslaget till lag om ändring i 
inkomstskattelagen (1999:1229) 

1 kap. 
11§ 
Paragrafen innehåller hänvisningar till de kapitel som finns om 
beräkningen av skatten och om skattereduktion. 

I tredje stycket ges upplysningar om vilka skattereduktioner som finns. 
Ändringen innebär att även skattereduktion för arbetsresor tas med i 
uppräkningen. 
 
12 kap. 
2 § 
I paragrafen ges upplysningar om beloppsgränser för avdrag för olika 
utgifter.  

Ändringen i tredje stycket innebär att beloppsgränsen för resor mellan 
bostaden och arbets- och utbildningsplatsen tas bort från uppräkningen. 
Ändringen är en följd av att avdragsrätten för dessa utgifter avskaffas.  

Ändringen innebär vidare att beloppsgränsen för utgifter för inställelse-
resor sänks. Dessa utgifter ska dras av tillsammans med övriga utgifter till 
den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 
5 000 kronor.  

 Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
24 §  
I paragrafen regleras avdragsrätten för hemresor.  

Ändringen i första stycket innebär en språklig modernisering av 
bestämmelsen.  

Ändringen i tredje stycket är redaktionell och görs med anledning av att 
27 och 29 §§ upphör att gälla. Ändringen innebär en språklig 
modernisering av bestämmelsen men innebär ingen materiell ändring av 
gällande avdragsrätt för hemresor med egen bil eller förmånsbil.  
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31 § 
I paragrafen regleras avdragsrätten för utgifter för utbildning vid 
omstrukturering m.m. Ändringen innebär att första stycket tas bort till följd 
av att avdragsrätten för utgifter för resor mellan bostaden och platsen för 
utbildningen eller annan åtgärd avskaffas. Sådana resor kommer i stället 
att omfattas av skattereduktionen för arbetsresor. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 

67 kap. 
1 §  
I paragrafen ges upplysningar om vilka bestämmelser i kapitlet som 
reglerar skattereduktion för fysiska respektive juridiska personer. 
Ändringen i första stycket är en följd av att nya bestämmelser införs och 
innebär att en hänvisning görs till bestämmelserna om skattereduktion för 
arbetsresor.  
 
2 § 
I paragrafens första stycke anges i vilken ordning skattereduktionerna ska 
göras när en skattskyldig har rätt till flera skattereduktioner. Bestämmelsen 
har kompletterats så att det framgår att skattereduktion för arbetsresor ska 
göras efter regional skattereduktion men före underskott av kapital.  

Ändringen i andra stycket innebär att det läggs till en hänvisning till de 
nya 49–61 §§ vilket medför att även den nya skattereduktionen för 
arbetsresor endast ska räknas av mot kommunal inkomstskatt. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.6. 
 
49 §  
I paragrafen, som är ny, anges i första stycket att skattskyldiga har rätt till 
skattereduktion för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) i 
den omfattning som anges i 67 kap. Definitionen av arbetsresor motsvarar 
den hittills gällande 12 kap. 26 §. Begreppet arbetsresor omfattar inte 
endast resor tur och retur mellan bostad och arbetsplats utan även flera 
resor till olika arbetsplatser mellan tur och returresan.  

Bestämmelsen i andra stycket utvidgar begreppet arbetsresor till att även 
omfatta resor mellan bostaden och platsen för skattefri utbildning eller 
annan åtgärd enligt 11 kap. 17 §, dvs. sådana resor som regleras i 
nuvarande 12 kap. 31 § första stycket.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
 

50 § 
I paragrafen, som är ny, anges vissa villkor för att en skattskyldig ska ha 
rätt till skattereduktion.  

I första stycket anges att skattereduktion ska göras för den del av 
avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 
15 kilometer men understiger 80 kilometer. Det innebär exempelvis att om 
avståndet är exakt 15 kilometer enkel väg har den skattskyldige inte rätt 
till skattereduktion. Om avståndet är 20 kilometer enkel väg kommer fem 
kilometer av avståndet att ingå i beräkningen av skattereduktionen. I 
bestämmelsen finns även en övre avståndsgräns om 80 kilometer. För den 
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del av resan som överstiger 80 kilometer har den skattskyldige inte rätt till 
skattereduktion.  

I andra stycket anges att för den som är bosatt och har sin arbetsplats i 
en kommun som anges i bilaga 67.1 ska skattereduktion i stället göras för 
den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som 
överstiger 30 kilometer men understiger 80 kilometer.  

Den övre avståndgränsen är densamma för samtliga skattskyldiga, dvs. 
80 kilometer. 

Avståndsgränserna gäller inte för skattskyldiga som på grund av 
sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller 
förmånsbil för sina arbetsresor. För dessa personer gäller i stället för vad 
som anges i 50 och 51 §§ att skattereduktion får göras för skäliga utgifter 
för arbetsresor under beskattningsåret (se 52 §). 

För rätt till skattereduktion krävs enligt tredje stycket att den skatt-
skyldige under beskattningsåret har minst 30 resdagar som uppfyller 
villkoren i första eller andra stycket. Gränsen på 30 dagar innebär att vid 
29 eller färre resdagar under beskattningsåret har den skattskyldige inte 
rätt till skattereduktion för arbetsresor. Vid beräkning av de 30 dagarna 
gäller att endast resdagar där avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen 
överstiger den nedre avståndsgränsen som följer av första eller andra 
stycket räknas som en resdag. För skattskyldiga som är bosatta och arbetar 
i en kommun som omfattas av den högre avståndsgränsen i andra stycket 
gäller att endast dagar där resan mellan bostad och arbetet överstiger 
30 kilometer enkel väg räknas som en resdag. För övriga skattskyldiga 
gäller att sträckan måste överstiga 15 kilometer enkel väg för att räknas 
som en resdag.    

Övervägandena finns i avsnitt 5.2. och 5.3.1. 
 

51 §  
Av paragrafen, som är ny, framgår att om skattereduktion ska göras enligt 
50 § ska även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som har betalats i 
samband med arbetsresorna ingå i underlaget. Det krävs således att den 
skattskyldige uppfyller avståndsgränsen på 15 respektive 30 kilometer 
samt har minst 30 resdagar under året då avståndsgränsen uppnås för att 
även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter ska omfattas av skatte-
reduktionen.   

Övervägandena finns i avsnitt 5.4. 
 

52 §  
Av paragrafen, som är ny, framgår att skattskyldiga som på grund av 
sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller 
förmånsbil, i stället för vad som anges i 50 och 51 §§, har rätt till 
skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor under beskattningsåret. 
Som kostnad för arbetsresa räknas även väg-, bro- och färjeavgifter samt 
parkeringsavgift. Vid beräkningen ska dock hänsyn tas till bidrag som den 
skattskyldige har fått och som har samband med arbetsresorna, t.ex. bilstöd 
eller merkostnadsersättning från Försäkringskassan. 

Den skattskyldige ska vid förfrågan från Skatteverket kunna visa 
läkarintyg eller liknande som styrker att personen är förhindrad att 
använda allmänna transportmedel och därför har behov av att resa med bil 
mellan bostad och arbetsplats. Bestämmelsen utgör en särreglering och i 
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det fall den skattskyldige inte vill ge in ett läkarintyg för att styrka sitt 
behov av att använda bil för sina arbetsresor kan den skattskyldige i stället 
begära skattereduktion enligt huvudregeln i 50 och 51 §§. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.5. 
 
53 § 
Paragrafen, som är ny, reglerar hur avståndsberäkningen mellan bostad 
och arbetsplats ska göras. 

I första stycket första meningen anges att avståndsberäkningen i 
normalfallet ska göras enligt kortaste lämpliga körsträcka med bil oavsett 
vilket färdmedel och vilken färdväg som faktiskt har använts. 
Undantagsvis kan en längre sträcka än den kortaste vara lämpligast om den 
skattskyldige kan visa att den kortaste sträckan är uppenbart olämplig, t.ex. 
på grund av undermålig vägstandard, vägbyggen eller liknande. 

Av första stycket andra meningen framgår att del av sträcka som sker på 
vatten ska beräknas enligt sträcka för sjöfart, vilket normalt innebär 
sträckan som t.ex. bilfärja eller passagerarfärja färdas. 

Av första stycket tredje meningen framgår att om väg- och 
vattenförbindelse saknas ska avståndet beräknas enligt kortaste sträcka 
med annat lämpligt färdmedel, t.ex. snöskoter eller fyrhjuling. 

Av andra stycket framgår hur ett dagligt genomsnittligt avstånd enkel 
väg räknas fram i de fall när flera arbetsresor görs samma dag till olika 
arbetsplatser. Avståndet enkel väg ska beräknas till summan av avstånden 
till, mellan och från arbetsplatserna dividerat med två. Följande exempel 
kan illustrera tillämpningen. Den skattskyldige reser först till arbetsplats 1 
på 29 kilometers avstånd från bostaden och sedan vidare till ett 
kvällsarbete på arbetsplats 2, belägen 28 kilometer från arbetsplats 1. 
Därifrån reser den skattskyldige tillbaka till bostaden på ett avstånd av 
27 kilometer. Det genomsnittliga avståndet enkel väg ska då beräknas som 
(29+28+27)/2=42 kilometer. 

I tredje stycket anges att det beräknade avståndet ska avrundas upp till 
hela kilometer. Avrundningen uppåt gäller alla avståndsberäkningar. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 
 
54 §  
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om vilka fysiska personer 
som efter begäran kan få skattereduktion.  

Av första stycket framgår att personen ska ha varit obegränsat 
skattskyldig under någon del av beskattningsåret.  

Av andra stycket framgår att skattereduktion även kan tillgodoräknas 
vissa begränsat skattskyldiga personer. Det rör sig om sådana begränsat 
skattskyldiga som har skattepliktiga inkomster enligt 3 kap. 18 § första 
stycket 1, 2 eller 3, dvs. utomlands bosatta som begärt att få sina 
tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen i stället för enligt 
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller 
lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister 
m.fl. samt skattskyldiga som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet 
för inkomster från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige. 
Överskottet av förvärvsinkomster i Sverige, dvs. sådana som ska beskattas 
här, ska uteslutande eller så gott som uteslutande utgöra den skattskyldiges 
sammanlagda överskott av förvärvsinkomster från Sverige och andra 
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länder. Med överskott av förvärvsinkomster avses summan av 
tjänsteintäkter och intäkter av näringsverksamhet efter avdrag för 
kostnader i respektive inkomstslag. Det ankommer på den skattskyldige 
att ange vilka inkomster denne uppbär utomlands. 

Begäran om skattereduktion kan avse arbetsresor hänförliga till såväl 
inkomstslaget tjänst som arbetsresor hänförliga till inkomstslaget 
näringsverksamhet. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
 

55 §  
Paragrafen, som är ny, reglerar hur underlaget för skattereduktion ska 
beräknas.  

I första stycket finns den grundläggande regeln om underlaget för 
skattereduktion för arbetsresor. Enligt denna består underlaget av den 
dagliga reslängden enligt 50 och 53 §§ multiplicerat med antalet resdagar. 
Med den dagliga reslängden avses den skattskyldiges sammanlagda resor 
tur och retur mellan bostaden och arbetsplatsen. Av 53 § andra stycket 
framgår hur reslängden beräknas vid resor mellan olika arbetsplatser om 
flera arbetsresor genomförs under en dag. Om den dagliga reslängden inte 
är densamma för samtliga resdagar under året räknas dagar med respektive 
reslängd för sig och läggs därefter samman i underlaget. 

Av andra stycket framgår att det finns ett högsta tak på 210 dagar för 
antal resdagar som får ingå i underlaget. Om antalet resdagar överstiger 
210 dagar ska underlaget i första hand beräknas efter de längsta resorna i 
kilometer i fallande ordning. 

I tredje stycket anges att utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter ingår i 
underlaget till den del utgifterna överstiger 8 000 kronor. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.6. och 5.4. 
 
56 § 
I paragrafen, som är ny, finns en särreglering för hur underlaget för 
skattereduktion för ska beräknas om den skattskyldige till följd av sjukdom 
eller funktionsnedsättning är tvungen att använda egen bil eller förmånsbil 
och den skattskyldige begär skattereduktion enligt 52 §. Av bestämmelsen 
framgår att underlaget utgörs av summan av skäliga utgifter till den del 
som överstiger en beloppsgräns om 11 000 kronor under beskattningsåret. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3 och 5.5. 
 
57 § 
Av paragrafen, som är ny, framgår att inställelseresor enligt 12 kap. 25 § 
inte ska räknas med i underlaget för skattereduktion eftersom dessa 
resdagar annars kan utgöra underlag för både avdrag och skattereduktion. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 
 
58 § 
I paragrafen, som är ny, anges hur skattereduktionens storlek beräknas.  

Av första stycket första strecksatsen framgår det att skattereduktionen 
uppgår till underlaget enligt 55 § första stycket multiplicerat med 50 öre. 
Denna strecksats avser själva arbetsresan, dvs. den dagliga reslängden 
multiplicerat med antalet resdagar med denna reslängd. 
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Av första stycket andra strecksatsen framgår det att skattereduktionen 
uppgår till underlaget enligt 55 § andra stycket multiplicerat med 
30 procent. Denna strecksats avser de fall när den skattskyldige även har 
haft utgifter för väg-, bro och färjeavgifter som ska ingå i underlaget. Det 
krävs att den skattskyldige uppfyller avståndsgränsen på 15 respektive 
30 kilometer under minst 30 resdagar under året för att även utgifter för 
väg-, bro- och färjeavgifter som har betalats i samband med arbetsresorna 
ska omfattas av skattereduktionen (51 §). Vidare får utgifter för väg-, bro- 
och färjeavgifter ingå i underlaget bara till den del som överstiger 
8 000 kronor (55 §). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.6 och 5.3.2. 
 

59 §  
Av paragrafen, som är ny, framgår att skattereduktion för skattskyldiga 
som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att 
använda egen bil eller förmånsbil uppgår skattereduktionen till underlaget 
enligt 56 § multiplicerat med 30 procent. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3, 4.6, 5.3 och 5.5. 
 

60 § 
Av paragrafen, som är ny, framgår att en begäran om skattereduktion 
enligt 50–52 §§ ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då 
arbetsresorna har gjorts. Begäran kan avse arbetsresor både i inkomstslaget 
tjänst och inkomstslaget näringsverksamhet. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4 och avsnitt 5.7. 
 
61 § 
I paragrafen, som är ny, regleras i första stycket situationen när en person 
varit obegränsat skattskyldig under endast del av beskattningsåret. Av 
stycket framgår att en skattskyldig bara har rätt till skattereduktion för de 
dagar som han eller hon har varit obegränsat skattskyldig. De gränser på 
antal resdagar, 30 respektive 210 resdagar, som framgår av 50 och 55 §§, 
gäller även för dessa skattskyldiga och gäller oavsett hur stor av del av 
beskattningsåret som den skattskyldige har varit obegränsat respektive 
begränsat skattskyldig.  

I andra stycket förtydligas att denna begränsning inte gäller om de 
skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, 
uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av förvärvsinkomster i 
Sverige. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
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7.3 Förslaget till lag om ändring i 
skatteförfarandelagen (2011:1244) 

31 kap.  
33 § 
Ändringen i första stycket föranleds av förslaget om skattereduktion för 
arbetsresor i inkomstskattelagen (1999:1229).  

Ändringen innebär att den som begär skattereduktion för arbetsresor ska 
lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen i inkomstdeklara-
tionen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.7.  
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Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och 
färdmedelsneutralt regelverk 

Bakgrund 
I juni 2019 remitterade Finansdepartementet betänkandet Skattelättnad för 
arbetsresor – En avståndsbaserad och färdemedelsneutral skattereduktion 
för längre arbetsresor (SOU 2019:36). Betänkandet innehöll förslag om att 
det nuvarande reseavdraget ska avskaffas och ersättas av en avståndsbaserad 
och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. I den promemoria 
som Finansdepartementet nu remitterar är några utgångspunkter desamma 
som i betänkandet. I andra delar har dock betänkandets förslag omarbetats. 
I promemorian föreslås, till skillnad från betänkandet, att skattereduktionen 
för arbetsresor ska vara regionalt differentierad, med innebörden att 
villkoren för att kunna få en skattelättnad för arbetsresor knyts till var i 
landet den skattskyldige bor och arbetar. 

Remissinstanser 
1 Almega 

2 Alvesta kommun 

3 Arbetsförmedlingen 

4 Arbetsgivarverket 

5 BIL Sweden 

6 Borås kommun 

7 Bräcke kommun 

8 De små kommunernas samverkan, SmåKom 

9 DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet 
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10 Domstolsverket 

11 Ekonomistyrningsverket 

12 Eksjö kommun 

13 Enköpings kommun 

14 Falkenbergs kommun 

15 FAR 

16 Folkhälsomyndigheten 

17 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas) 

18 Funktionsrätt Sverige 

19 Företagarförbundet 

20 Företagarna 

21 Försäkringskassan 

22 Förvaltningsrätten i Umeå 

23 Gislaveds kommun 

24 Grums kommun 

25 Gröna Bilister 

26 Hallstahammars kommun 

27 Hedemora kommun 

28 Hela Sverige ska leva 

29 Härjedalens kommun 

30 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) 

31 Integritetsskyddsmyndigheten 

32 Kalmar kommun 

33 Kammarrätten i Jönköping 

34 Karlskrona kommun 

35 Kiruna kommun 

36 Klimatkommunerna 

37 Konjunkturinstitutet 
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38 Konkurrensverket 

39 Kramfors kommun 

40 Kungliga Tekniska högskolan 

41 Landsorganisationen i Sverige 

42 Lantbrukarnas riksförbund 

43 Leksands kommun 

44 Lilla Edets kommun 

45 Linköpings universitet 

46 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

47 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

48 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

49 Länsstyrelsen i Värmlands län 

50 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

51 Länsstyrelsen i Uppsala län 

52 Malmö kommun 

53 Melleruds kommun 

54 Motala kommun 

55 Motorbranschens riksförbund 

56 Myndigheten för delaktighet 

57 Naturskyddsföreningen 

58 Naturvårdsverket 

59 Nordregio 

60 Näringslivets skattedelegation 

61 Oxelösunds kommun 

62 Personskadeförbundet RTP 

63 Pensionärernas riksorganisation 

64 Regelrådet 

65 Region Halland 

66 Region Jämtland 

67 Region Stockholm 
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68 Region Södermanland 

69 Region Uppsala 

70 Region Västerbotten 

71 Region Västra Götaland 

72 Region Östergötland 

73 Riksförbundet M Sverige 

74 Riksrevisionen 

75 RPG Riksförbundet pensionärsgemenskap 

76 Sala kommun 

77 Samtrafiken i Sverige AB 

78 Skatteverket 

79 SKPF Pensionärerna 

80 Skärgårdarnas riksförbund 

81 SPF Seniorerna 

82 Statens väg- och transportforskningsinstitut 

83 Svensk Cykling 

84 Svensk Kollektivtrafik 

85 Svenskt Näringsliv 

86 Sveriges Akademikers Centralorganisation 

87 Sveriges Kommuner och Regioner 

88 Sveriges kvinnolobby 

89 Tillväxtanalys 

90 Tillväxtverket 

91 Tjänstemännens Centralorganisation 

92 Torsby kommun 

93 Trafikanalys 

94 Trafikverket 

95 Transportstyrelsen 

96 Trosa kommun 

97 Ulricehamns kommun 
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98 Vansbro kommun 

99 Vaxholms kommun 

100 Vilhelmina kommun 

101 Världsnaturfonden WWF 

102 Winnet Sverige 

103 Örnsköldsviks kommun 

104 Övertorneå kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 
21 januari 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/03460 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

I avsnitt 4 i promemorian redogörs för de förslag från betänkandet där 
promemorian delar kommitténs förslag och bedömningar.  Någon ändring 
av kommitténs förslag i de delarna föreslås inte i promemorian. De 
synpunkter som remissinstanserna tidigare har lämnat på de förslagen 
kommer att behandlas och bemötas i en kommande lagrådsremiss. De 
förslag där promemorians bedömningar eller förslag helt eller delvis skiljer 
sig från kommitténs behandlas i avsnitt 5.  

Den nu aktuella remissen avser inhämtande av synpunkter på förslagen och 
bedömningarna i avsnitt 5. I övriga delar bereds remissinstanserna tillfälle att 
lämna synpunkter. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 
 
 
Ingrid Björnsson 
Ämnesråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Riksdagens skatteutskott 
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Individnämnden   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 5 Dnr 2021/5 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 – 
Individ- och familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 4 kvartalet 2021 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka -06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-13 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

221



 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-12-13 

Referens 
Dnr 2021/5    

Individ- och familjeomsorgen 
Gunilla Andersson 
gunilla.andersson1@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 – 
individ- och familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 4 kvartalet 2021 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka -06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-13 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Socialsekreterare Gunilla Andersson 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-01-10 

Referens 
Dnr 2022/9    

Administrativ service 
Johanna Modigh, 024780080 
johanna.modigh@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
 

Utskotten 
• Sammanträdesprotokoll, allmänna utskottet 2022-02-14 

• Sammanträdesprotokoll utbildningsutskottet 2022-01-25 

• Sammanträdesprotokoll, socialutskottet 2022-02-08 

• Sammanträdesprotokoll utbildningsutskottet 2022-02-21 
 
Verksamhetsstöd och service 

• Bygg, rättidsprövning, Förlängning av tillfälligt lov för tälthall, 
daterat 2022-02-16, 2018/1224 

Personalärenden 
• Personalärenden 2022-02-25  

 

Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 7 mars 2022. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Protokoll och listor. 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service  
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Leksands kommun 

Datum 
2022-01-10 
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Dnr 2022/9 

Sida 
2(2) 
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Remiss av promemorian Skattelättnad för arbetsresor – 
Ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 
(Fi2021/03460) 
 


Beskrivning av ärendet 


Leksands kommun har fått en inbjudan från Finansdepartementet att lämna  


yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – Ett enklare och 


färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460). 


 


Förslaget i promemorian innebär att det nuvarande reseavdraget ersätts av en 


avståndsbaserad skattereduktion för arbetsresor där reglerna är 


färdmedelsneutrala. Förslaget ska vara enklare och bedöms omfatta fler 


personer. En avståndsbaserad skattereduktion som är färdmedelsneutral 


innebär att skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats 


i stället för kostnaden samt att skattelättnaden blir oberoende av vilket 


färdmedel som använts för arbetsresan. Jämfört med dagens system kan 


förslaget förväntas gynna de som har lång resväg men möjlighet till 


samåkning eller att resa kommunalt. Promemorian föreslår en regional 


differentiering av skattereduktionen som knyts till var i landet den 


skattskyldige bor och arbetar. Skattereduktion ska göras för den del av resan 


som enkel väg överstiger 15 kilometer för dem som bor eller arbetar utanför 


en storstadskommun. För en skattskyldig som bor och arbetar i en särskilt 


uppräknad storstadskommun föreslås en nedre avståndsgräns mellan bostad 


och arbetsplats som enkel väg överstiger 30 kilometer.  


En gemensam övre avståndsgräns föreslås införas som innebär att det för 


samtliga skattskyldiga inte föreligger någon rätt till skattereduktion för 


arbetsresor till den del resan enkel väg överstiger 80 kilometer. 


Skattereduktionen föreslås beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar 


under beskattningsåret, dock högst 210 dagar. Rätt till skattereduktion bör 


endast föreligga om antalet resdagar som berättigar till skattereduktion 


uppgår till minst 30 under beskattningsåret. Skattereduktionen föreslås utgå 


med 50 öre per kilometer.  


För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är 


tvungna att använda egen bil eller förmånsbil föreslås att skattereduktion får 


göras för skäliga utgifter för arbetsresor. Skattereduktionen föreslås i dessa 
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Referens 


Dnr 2021/1352 
Sida 
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fall uppgå till 30 procent av underlaget till den del det överstiger 11 000 


kronor under beskattningsåret.  


Avskaffandet av reseavdraget beräknas öka de kommunala skatteintäkterna. 


Den föreslagna skattereduktionen påverkar däremot inte de kommunala 


skatteintäkterna, men minskar de statliga skatteintäkterna. Kommitténs 


bedömning är att den föreslagna utformningen är offentligfinansiellt neutral. 


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 


 


Med hänsyn till ärendets brådskande natur och att kommunstyrelsens möte 


därmed inte kan avvaktas beslutar kommunstyrelsens ordförande i fråga om 


remissvar. 


 


Tf sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zakrisson har deltagit i 


handläggningen av ärendet.  


 


Remissvar 


 


Leksands kommun ställer sig bakom grunderna i förslaget i promemorian 


Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk.  


Kommunen välkomnar ett system som är enklare och som tar sin 


utgångspunkt i avstånd i stället för tidsvinst. Även den färdmedelsneutrala 


skattereduktion är i grunden positiv då den kan förväntas gynna ett ökat 


resande med kollektivtrafik inom de områden där det finns förutsättningar 


för ökat kollektivt resande. Kommunen välkomnar även skiftet från 


skatteavdrag till en skattereduktion då detta kan förväntas öka kommunens 


skatteintäkter.  


Leksands kommun vill dock lämna följande synpunkter. 


Leksand anser att det är bra med en differentierad gräns som delvis 


kompenserar för områden med sämre förutsättningar för kollektivtrafik. I 


stora delar av landet och även inom en och samma arbetsmarknadsregion 


utanför de identifierade storstadskommuner kan dock förutsättningarna för 


kollektiva transporter skilja sig avsevärt. Förändringen för de som idag gör 


skatteavdrag kommer innebära en minskad skattelättnad. Områden med 


bristfällig kollektivtrafik kan relativt sett komma att missgynnas med det nya 


förslaget. Som exempel är skillnaden i kostnad för att pendla med bil mellan 


Leksand och Vansbro eller med tåg mellan Leksand och Mora lågt räknat 


minst 40.000 kr per år. Avståndet är det samma och skattereduktionen skulle 


därmed med det nya förslaget vara lika hög. Med dagens system kan 


arbetstagare göra avdrag för resor mellan Leksand och Vansbro men inte för 


resor mellan Leksand och Mora.  


Kostnaden för resor till och från arbetet med bil vid längre avstånd är 


betydande. Skattereduktionen kompenserar bara för en mindre del av 


kostnaden. I det nya förslaget ökar kostnaden för pendling med bil för de 


som idag gör avdrag även för dem som enbart betalar kommunal 


inkomstskatt, i synnerhet för de med längre pendlingsavstånd. Fortsätter 


kostnadsutvecklingen kan detta komma att påverka såväl förutsättningar som 


incitament för ökad rörlighet och kompetensförsörjning i områden med 


bristfällig kollektivtrafik och långa avstånd.  
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Leksands kommun anser därför att konsekvenserna av den förändrade 


modellen behöver utvärderas, och behov av eventuellt ytterligare 


differentiering övervägas.  


Leksands kommun anser även att den övre avståndsgränsen bör höjas för att 


inte missgynna områden med långväga pendling.  


Beslutsunderlag 


Remiss, daterad 2021-10-22 


Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-20 


 


Ordförandebeslut 


1. Godkänna sektorns förslag till remissvar och skicka in remissvaret 


till Finansdepartementet. 


 


 


Ulrika Liljeberg (C) 


Kommunstyrelsens ordförande 


 


Beslutet skickas till 


Finansdepartementet 


 





