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Regionstyrelsen  

Promemoria - Tilldelning av 
koncessioner för kollektivtrafik  
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade promemoria avseende tilldelning av koncessioner för 

kollektivtrafik.  

 

Region Jönköpings län instämmer i det yttrande som avgetts från  

Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Förslag till beslut  
Regionstyrelsen föreslås besluta  

 

att till Näringsdepartementet meddela att man instämmer i det yttrande som 

avgetts från Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Carl-Johan Sjöberg 

Regiondirektör   Trafikdirektör  

 

 

  



 

 FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: 
14/6786 

Bilaga 

    

 2015-01-13 Ert dnr: 
N2014/5126/TE 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Sara Rhudin 

Näringsdepartementet 

n.registrator@regeringskansliet.se  

 

Promemoria – Tilldelning av koncessioner i kollektivtrafik  

 

Sammanfattning  

 SKL avstyrker förslaget om förslag som kompletterar bestämmelserna i EU:s 

kollektivtrafikförordning om hur avtal för allmän trafik ska tilldelas när dessa 

avtal är i form av tjänstekoncessioner.  

 SKL avstyrker förslaget att en regional kollektivtrafikmyndighet inte får 

tillämpa de möjligheter som ges i EU:s kollektivtrafikförordning att 

direkttilldela avtal om allmän trafik som är av mindre värde eller omfattning 

eller som avser järnvägstransporter.  

 

Förslag till kompletterande bestämmelser  

Idag finns ett rättsligt regelverk för koncessioner på EU-nivå. I promemorian föreslås 

kompletterande bestämmelser, d.v.s. att 15:e kapitlet i lagförslaget om upphandling av 

koncessioner görs tillämpligt på koncessioner på kollektivtrafikområdet. SKL anser 

inte att det finns skäl att komplettera den svenska lagstiftningen, då de förändringar 

som föreslås inte tillför något av betydelse och medför risk för normkonflikter mellan 

svensk lagstiftning och EU:s kollektivtrafikförordning. 

I promemorian föreslås vidare inskränkningar i möjligheten till direktilldelning utifrån 

artikel 5.4 och 5.6 i EU:s kollektivtrafikförordning. SKL anser inte att skäl för sådana 

inskränkningar föreligger. Vi anser att det är av stor vikt att de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ges ett så stort handlingsutrymme som möjligt vid 

organiserandet av den regionala kollektivtrafiken. Därför bör inte någon reglering 

bestraffande beträffande artikel 5.4 och 5.6 i EU:s kollektivtrafikförordning ske. 

Det finns enligt SKL ingen anledning att inskränka de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas ”verktygslåda” genom att i svensk rätt föreskriva 

konkurrensutsättning i större utsträckning är vad EU-rätten föreskriver.  

I båda dessa avseenden hänvisar vi också till vårt tidigare yttrande beträffande Nya 

regler om upphandling (SOU 2014:51 och DS 2014:25), se bilaga. 
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Förbundets ställningstagande  

SKL avstyrker förslaget i sin helhet. 

 

xxx 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 


































































































































































































