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Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet samt beslut om 
skatteväxling och mellankommunal kostnadsutjämning 
 
 
Förslag till beslut 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län enligt bilaga 
1, 
 
att  under förutsättning av att Riksdagen beslutar om en enhetlig garantinivå i kommunernas 
och landstingens utjämningssystem, godkänna en skatteväxling mellan Uppsala kommun och 
Landstinget i Uppsala län från och med 2012 motsvarande 49 öre, 
 
att  med anledning av skatteväxlingen godkänna en mellankommunal kostnadsutjämning 
mellan länets kommuner för året 2012 i enlighet vad som anförs i ärendet, 
 
att  överlåta kommunens aktier i Upplands Lokaltrafik AB till Landstinget till nominellt 
värde per den 31 december 2011, 
 
att  i samband med överlåtelsen av aktierna säga upp gällande konsortialavtal för Upplands 
Lokaltrafik AB per den 1 januari 2012,  
 
att  godkänna avtal mellan ägarna av Upplands Lokaltrafik AB om fördelning om eventuellt 
skadestånd i samband med upphandling enligt bilaga 2, samt 
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Sammanfattning 
Ägarsamrådet för Upplands Lokaltrafik AB (UL) uppdrog den 15 april 2010 till en styrgrupp 
att bereda frågan om huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Uppsala län med beaktande av 
förslagen i propositionen om Ny kollektivtrafiklag som underlag. Regionförbundets styrelse 
har den 28 april 2011 godkänt styrgruppens förslag och översänt det till länets kommuner och 
landstinget för beslut.  
 
Förslaget innebär att en ny regional kollektivtrafikmyndighet bildas i form av en nämnd under 
landstingsfullmäktige. Myndigheten ersätter dagens länstrafikhuvudman och kommunernas, i 
förekommande fall, övergripande ansvar för stadstrafik.  
 
Finansieringen av den nya myndigheten sker genom en skatteväxling där kommunernas 
kostnader för kollektivtrafik förs över till landstinget. Skatteväxling sker på den totala 
kostnadsmassan som kommuner och landsting har budgeterat för under innevarande år, 2011. 
Vid en skatteväxling 2012 blir skillnaderna jämfört med dagens situation märkbar för några 
kommuner. Under förutsättning att Riksdagen beslutar enligt utjämningskommitténs förslag 
föreslås att en mellankommunal utjämning genomförs för år 2012 för att mildra effekterna av 
skatteutjämningen för några av kommunerna.  
 
I och med att en ny myndighet bildas förlorar UL sin roll som länstrafikhuvudman. Förslaget 
är att landstinget förvärvar kommunernas aktier till nominellt värde per den 31 december 
2011, samt att existerande konsortialavtal som finns mellan bolagets ägare och som reglerar 
förutsättningarna för ägandet av länstrafikhuvudmannen sägs upp. 
 
UL genomförde under våren 2010 en upphandling av regionbusstrafik. Efter att 
tilldelningsbeslut meddelats överklagade en anbudsgivare tilldelningsbeslutet. Under vintern 
2010/2011 har två anbudsgivare lämnat skadeståndsanspråk till UL. Inför ett förändrat ägande 
av UL är det viktigt att lägga fast hanteringen av eventuellt skadestånd mellan de tidigare 
ägarna av UL. Regionförbundet styrelse har den 28 april också godkänt styrgruppens förslag 
om ett avtal mellan ägarna av UL om fördelning av eventuellt skadestånd mellan nuvarande 
ägare av UL.  
 
Ärendet 
Den nya lagstiftningen i korthet 
Riksdagen har antagit en ny lag om kollektivtrafik (2010:1065) i syfte att modernisera 
lagstiftningen och anpassa den till EU:s regelverk på området. Den nya lagen och vissa 
följdändringar i annan lagstiftning träder i kraft den 1 januari 2012. 

 
Lagen innebär att kollektivtrafikföretag får fritt och inom alla geografiska marknadssegment 
etablera kommersiell lokal och regional trafik förutsatt att de uppfyller vissa generella krav. 
Redan tidigare har riksdagen beslutat att öppna marknaden för persontrafik på järnväg. De 
nuvarande reglerna för etablering av kollektivtrafik som innebär att en trafikhuvudman kan 
hindra kommersiell trafik genom att göra gällande att den egna linjetrafiken skulle skadas på 
grund av annan linjetrafik, den s.k. skadlighetsprövningen, tas bort.  
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Trafikhuvudmännens trafikeringsmonopol avskaffas och ensamrätter förbjuds eftersom 
sådana skulle motverka syftena med ett öppnare marknadstillträde på kollektivtrafikområdet. 
De kollektivtrafikföretag som vill bedriva kommersiell trafik ska anmäla trafiken till en 
regional kollektivtrafikmyndighet. Anmälan ska inte jämställas med ett tillstånd och det ställs 
inga krav på att anmälan ska prövas innan trafiken får starta. För att underlätta för resenärerna 
att enkelt planera sina resor ska företagen ha skyldighet att lämna information om sitt 
trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. 
 
Regional kollektivtrafik definieras i den nya lagen som sådan trafik som äger rum inom ett län 
eller om den sträcker sig över flera län huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas 
behov av arbetspendling eller annat vardagsresande. Regional trafik är således både det som 
tidigare har kallats regional och lokal trafik. Grundregeln är att landstinget och kommunerna 
inom ett län gemensamt ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken. Landsting och 
kommunerna får komma överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska bära 
ansvaret. Det är dock inte möjligt för en enskild kommun att själv få ta ansvar för 
kollektivtrafikförsörjningen eftersom det skulle riskera att minska samordningen inom länet. 

 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska 
omfatta alla former av regional kollektivtrafik och ge ett adekvat uttryck för behovet av 
regional kollektivtrafik i länet och mål för kollektivtrafikförsörjningen. De beslut som fattas 
om den allmänna trafikplikten ska baseras på de mål för den regionala trafikförsörjningen som 
har lagts fast i trafikförsörjningsprogrammet. 
 
I den nya lagstiftningen finns det flera krav på vad planerna ska innehålla och ytterligare eller 
mer preciserade krav kan komma att ställas i föreskrifter. Beslut om allmän trafikplikt kan 
komma att överklagas till domstol enligt den nya lagstiftningen. 
Trafikförsörjningsprogrammen får därmed en viktig rättslig status eftersom det är i 
trafikförsörjningsprogrammen som det allmänna ekonomiska intresset ska läggas fast och 
offentliggöras. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet för den regionala kollektivtrafiken är inte bara ett underlag för 
beslut om allmän trafikplikt utan också en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen. 
Programmet bör ange de långsiktiga och strategiska målen för kollektivtrafiken och hur 
kollektivtrafiken bidrar till den regionala utvecklingen. Programmet bör även tjäna som 
underlag för fysisk och annan samhällsplanering i regionen. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet ska omfatta alla former av regional kollektivtrafik - regional 
trafik, tätortstrafik, stadstrafik, landsbygdstrafik och även kommersiell trafik. Det ska också 
omfatta miljöskyddande åtgärder och tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av 
kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. Myndigheten 
ska också definiera vilka bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla 
resenärer.  
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Trafikförsörjningsprogrammen ska upprättas efter samråd med angränsande läns regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och med övriga berörda myndigheter, organisationer, 
kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. Programmen ska 
uppdateras vid behov.  
 
Utredningsarbete och överläggningar mellan kommuner och landstinget 
Ägarsamrådet för UL uppdrog i april 2010 uppdragit till en styrgrupp att bereda frågan om 
huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Uppsala län med beaktande av förslagen i 
propositionen om Ny kollektivtrafiklag som underlag. Den nya lagen om kollektivtrafik 
(2010:1065) antogs av Riksdagen under sommaren 2010 och träder i kraft den 1 januari 2012.  
Styrgruppen förnyades efter valet 2010 och utsåg i december Erik Weiman (M), 
sammankallande, Cecilia Forss (M), Jacob Spangenberg (C), Börje Wennberg (S) och Agneta 
Hägglund (S).  
 
Ett arbetsprogram, tidsplan och organisation för utredningsarbetet i Uppsala län godkändes 
den 30 september 2010 av ägarsamrådet. Som en del i utredningsarbetet anordnade 
styrgruppen den 4 november 2010 ett seminarium för politiker och tjänstemän i länet om den 
nya lagens förutsättningar och möjligheter. En löpande politisk förankring har skett i 
ägarsamråden. Information har också lämnats till kommunstyrelserna och 
landstingsrådsberedningen. Till utredningsarbetet har knutits en tjänstemannagrupp med 
representanter för kommunerna, landstinget, Regionförbundet och UL. Regionförbundet har 
ansvarat för utredningsarbetet.  Ekonomicheferna i kommunerna och landstinget har med stöd 
av SKL gjort beräkningarna om skatteväxlingen och de ekonomiska effekterna. 
Medlemsdirektörerna har utgjort referensgrupp. 
 
Vid ägarsamrådet den 28 april 2011 överlämnade styrgruppen sitt förslag till organisering av 
kollektivtrafiken i Uppsala län. Regionförbundets styrelse beslutade samma dag att godkänna 
styrgruppens förslag och översända det till länets kommuner och landstinget. 
 
Förslag 
Förslaget är att samtliga kommuner och landsting i avtal lägger fast planeringsinriktning, med 
tydlig ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting rörande förutsättningarna för att 
utveckla kollektivtrafiken, bilaga 1. Den grundläggande planeringsinriktningen är ett 
fördubblat kollektivt resande fram till 2020, där minst 90 procent av bränslet ska vara 
fossilfritt. Uppsalas översiktsplan 2010 tydliggör kommunens kollektivtrafikambition som en 
del i samhällsbyggandet och finns inlemmat i avtalet. 
 
Förslaget till avtal finns motiverat och organiseringen av en ny kollektivtrafikmyndighet 
redovisat i bilaga 3. Styrgruppens förslag innebär att Landstinget i Uppsala län bildar regional 
kollektivtrafikmyndighet. Förslaget motiveras med att en huvudman med beskattningsrätt får 
ansvar för myndigheten och har därmed fullt ansvar och beslutsmandat över ägarfrågor, 
trafikfrågor och finansiering. Därmed ges förutsättningar för en enkel och tydlig styrning efter 
politiska mål. Myndigheten föreslås utgöras av en nämnd underställd landstingsfullmäktige 
och bestå av 13 ordinarie och 7 suppleanter och nomineras av partierna. 
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För att säkerställa en fungerande samverkan mellan myndighet och kommuner föreslås en 
samverkansprocess som ska beröra trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt, 
mål och budget, stadstrafik, lokalt viktiga frågor, operativa trafikfrågor och eventuella tillköp. 
Framförallt bör samverkansprocessen angöra till de lokala planeringsprocesserna för fysisk 
planering och samhällsutveckling samt de regionala planeringsprocesserna för regionala 
utvecklingsstrategier och infrastrukturplanering.  
Kollektivtrafikmyndighetens ansvar är att leda samverkansprocessen, medan kommunerna 
förväntas delta på såväl strategisk som operativ nivå.  
 
Inrättandet av en kollektivtrafikmyndighet i landstinget innebär ett övertagande av 
kommunernas kostnader för kollektivtrafik. En skatteväxling förslås därför ske och baseras på 
den faktiskt överförda kostnaden, den uppräknade medelskattekraften i länet samt de 
ekonomiska effekter som förändringen medför i den länsvisa skattesatsen. Utgångspunkten 
för beräkningarna om skatteväxlingen är kostnaden för de ingående kollektivtrafik-
verksamheterna enligt budget för 2011 med vissa tillägg. I beräkningsunderlaget är inräknat 
stads- (Uppsalabuss) och tätortstrafiken (Enköping och Bålsta), trafiken med region- och 
landsbygdsbussarna samt den regionala tågtrafiken. Beräkningarna utgår också från att 
Utjämningskommitténs förslag att kommunernas och landstingens garantinivåer i 
utjämningssystemet ska antas av riksdagen i höst. Vidare ingår en andel av kostnader för 
upparbetade och beslutade investeringar.  
 
Växlingen har som mål att kostnaderna för kollektivtrafiken som kommuner avlastas ska 
motsvaras av minskade intäkter i form av skatter och inkomstutjämning efter det att 
skatteväxlingen genomförts. Totalt syftar växlingen till att överföra 335,9 miljoner kronor, 
vilket motsvarar en skatteväxling på 49 öre. Då växlingen måste avrundas till hela ören 
kommer vissa mindre differenser att uppstå. Kommunsektorn ”växlar bort” skatteintäkter och 
inkomstutjämning motsvarande 336,2 miljoner kronor. 
 
Vid en skatteväxling 2012 blir skillnaderna jämfört med dagens situation mer märkbar för 
några kommuner. Utjämningskommittén har föreslagit att kommunerna i ett län ska ges 
möjlighet att komma överens om att de får lämna bidrag till varandra om det behövs för att 
neutralisera konsekvenserna av en skatteväxling inom länet, så kallad mellankommunal 
kostnadsutjämning under en övergångstid på högst fem år.  
 
Under förutsättning att Riksdagen beslutar enligt kommitténs förslag föreslås att en 
mellankommunal utjämning genomförs för år 2012 för att mildra effekterna av 
skatteutjämningen för några av kommunerna. Från 2013 bedöms att situationen kommer att 
förändras i och med en uppdatering av standardkostnaderna från 2002 års nivå till 2009 års 
nivå. Skillnaderna mellan nu föreslagen skatteväxling och en uppdaterad standardkostnad blir 
då mindre. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun har idag genom Gatu- och trafiknämnden (GTN) ett övergripande ansvar 
för stadstrafiken.  GTN beställer landsbygdstrafik av UL, stadstrafik av Uppsalabuss AB (UB) 
och ansvarar självt för färdtjänst. GTN har även ansvar för att finansiera Uppsala kommuns 



6 (7) 

del av eventuella underskott i UL. Stadstrafiken i Uppsala utförs av Gamla Uppsala Buss AB 
(GUB). Såväl UB som GUB är helägda kommunala bolag och ingår i Uppsala 
Stadshuskoncern. UL ägs till 30 procent av Uppsala kommun och förvaltningen av ägandet i 
delägda bolag hanteras av kommunstyrelsen. 
 
Förändringen med inrättandet av en ny kollektivtrafikmyndighet innebär att GTN:s ansvar för 
stadstrafiken försvinner liksom för landsbygdstrafiken inom kommunen. I och med detta 
förlorar kommunen rådighet över kollektivtrafikens utformning inom Uppsala kommun. 
Färdtjänst och skolresor förblir emellertid en kommunal uppgift.  
 
Vd i Uppsala Stadshus AB har beslutat att utreda förutsättningarna för att sälja GUB och UB 
som en konsekvens av att kommunen förlorar rådigheten över trafikens utformning. 
Kommunfullmäktige har i samband med en bolagsutredning i februari 2008 redan beslutat om 
en försäljning av GUB. Försäljningsprocessen avbröts emellertid redan hösten 2008.  
 
Ovanstående synsätt kan även appliceras på ägandet av UL. Rådigheten över 
kollektivtrafikens utveckling kommer i och med myndighetens hemvist att helt ligga hos 
landstinget. Det är därför naturligt att även ägandet av UL i sin helhet finns samlat hos 
landstinget. För att genomföra en sådan överföring krävs att riskerna för skadestånd hanteras 
bland dagens aktieägare, och ett eventuellt ersättningskrav fördelas mellan ägarna. Det finns 
idag osäkerheter huruvida UL har genom försäkringar minimerat risken för att drabbas av en 
ekonomisk skada i det fall bolaget blir ersättningsskyldigt.  
 
I samband med att landstinget förvärvar aktierna i UL faller även behovet av ett 
konsortialavtal mellan ägarna som ger förutsättningar för bolagets verksamhet. Det är därför 
naturligt att samtliga ägare säger upp avtalet vid en aktieöverlåtelse. 
 
Ett överförande av ansvaret enligt förslag till beslut innebär att Uppsala kommun inte längre 
ska bära kostnaden för kollektivtrafik. Ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger 
därmed helt och fullt hos landstinget. Däremot kommer kommunen att i hög grad beröras vad 
gäller utformningen av infrastrukturen i gaturummet. Det är därför av stor vikt att en väl 
fungerande samverkan finns mellan kollektivtrafikmyndigheten och Uppsala kommun i både 
rent operativa frågor som långsiktigt strategiska. Förslagets beskrivning av 
samverkansprocesser bedömer kommunledningskontoret som goda men förutsätter en hög 
delaktighet bland berörda nämnder och det nya kontoret för samhällsutveckling. 
 
Förslagets planeringsinriktning tar hänsyn till Uppsala kommuns ambitioner med 
fördubblingsmålet avseende kollektivtrafikresande och ÖP2010:s syn på hur stad och 
kollektivtrafik bör utvecklas. Därmed finns goda förutsättningar för att kollektivtrafiken 
kommer att utvecklas positivt, även om kommunen saknar rådighet över utförandet.  
 
Vid en överföring av ansvaret för kollektivtrafiken till landstinget ändras inte bara 
skattesatsen utan även komponenterna i den så kallade mellankommunala 
kostnadsutjämningen. Länets kommuner får nu samma faktor för kollektivtrafik i 
utjämningssystemet.  
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För Uppsala kommun, som haft en relativt stort bidrag baserat på en mer omfattande 
kollektivtrafik än snittkommunen i landet, ger detta ett intäktsbortfall. Minskningen av 
skatteintäkter och förändringen av kostnadsutjämningen slår olika för länets kommuner. 
Uppsala kommun tappar netto ca sju miljoner kronor genom skatteväxlingen och justeringen 
av kostnadsutjämningen. Noteras bör då att vid ett fortsatt ansvar för kollektivtrafiken skulle 
tappet vara större från och med 2013 genom uppdaterade kostnadsutjämningsfaktorerna. 
 
För att utjämna mellan länets kommuner 2012 föreslås en mellankommunal kostnads-
utjämning som endast ska gälla kommunerna i Uppsala län. Genom en sådan utjämning får 
Uppsala kommun ett bidrag på ca 2 miljoner kronor från länets övriga kommuner för detta år.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genom skatteväxlingen och förändringen i kostnadsutjämningen får Uppsala kommun 
minskade intäkter som med ca 7 miljoner kronor överstiger kommunens budgeterade kostnad 
för kollektivtrafiken 2011. Samtidigt ska landstinget i Uppsala län ha ansvaret för det 
fördubblingsmål som gäller för kollektivtrafiken till 2020. Uppsala kommun har till del i sin 
IVE 2012-2015 ökat kommunbidraget för att kunna möta detta mål. De kostnader som lagts in 
i kommande IVE-period för detta ändamål kan nu återföras till finansförvaltningen för att 
möta de minskade intäkterna. Detta sker lämpligen när IVE 2012-2015 ska anpassas till ny 
organisation för samhällsbyggnad.  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 












































































