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Lägesrapport om Samreseutredningen 
Den 27 juni 1995 överlämnade utredaren Ingemar Karlsson Samreseutred-
ningens betänkande Allmänna kommunikationer – för alla? till regeringen. 
Utredningen har varit ute på remiss under hösten och när remisstiden gick ut 
den 15 december hade 152 remissinstanser yttrat sig över utredningen. 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet lämnade ett 
gemensamt remissvar. 

Kommunikationsdepartementet har tagit del av och sammanställt remis--
svaren. Remissinstanserna har huvudsakligen tagit upp följande frågor i sina 
remissvar 

• lag eller frivillighet 

• rättighetslagstiftning 

• sjukresorna 

• prissättningen 

• begränsningar av antalet resor 

• återkallelse av tillstånd 

• trafikhuvudmannen som tillståndsmyndighet 

• upphandlarmonopol 

• kostnadsdrivande förslag 

• bristfälliga ekonomiska kalkyler 

I mycket generella termer kan man sammanfatta remissvaren på följande sätt. 

En övervägande del av remissinstanserna delar utredningens uppfattning att 
samhällsekonomiska överväganden och ett resenärsorienterat perspektiv ska 
vara vägledande vid planeringen av de offentligt betalda resorna. Många 
delar också utredarens uppfattning att kollektivtrafiken i långt större ut-
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sträckning än vad som nu är fallet ska vara tillgänglig även för personer med 
funktionshinder. Att kollektivtrafiken ska utgöra basen för de offentligt 
finansierade resorna och att man genom en bättre samverkan mellan olika 
huvudmän bör kunna reducera kostnaderna för dessa resor är också en 
uppfattning som en majoritet av remissinstanserna delar med utredaren. 

Handikapporganisationerna och de flesta statliga myndigheterna förordar en 
lagstiftning enligt utredarens förslag.  Kommun- och Landstingsförbundet, 
merparten av kommunerna och samtliga landsting utom två vill inte ha en 
lagstiftning på det sätt som utredaren föreslår. Många av dessa anser att 
samverkan bör ske helt på frivillig väg, medan andra kan tänka sig någon 
form av lagstiftning, dock inte på det sätt som föreslås i utredningen. 

Bland trafikhuvudmännen går åsikterna mera isär, även om en övervägande 
del förordar en lagstiftning på det sätt som utredaren föreslår. 

Från regeringskansliet har man aviserat att man vill ta upp förhandlingar 
med förbunden. Avsikten är, om inget oförutsett inträffar att man ska kunna 
lägga en proposition till riksdagen under hösten 1996. 

Den i utredningen föreslagna tidsplanen med ett ikraftträdande av de före-
slagna lagarna omkring årsskiftet 1997/98 kommer att prövas i det fortsatta 
arbetet. 

Upplysningar om Samreseutredningens fortsatta handläggning kan ges av 
Janne Rusk, tfn 08-772 45 02.  
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