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egeringens Cyklingsutred
ning är klar efter två års 
 arbete. Uppdraget var att ge 
regeringen förslag för att 
öka cyklandet och göra det 

säkrare. 

Men det har utredaren inte  
gjort. I stället är utredningen en 
masto dontsammanställning av 
regel verken för planeringen av 
transportinfrastrukturen (860 

sidor!). De 
så kallade för-
slagen är så 
pass marginella 
att de saknar 
betydelse i det 
stora hela, och 
i en del fall så 
luddigt formu-
lerade att det är 
svårt att be-
döma vad de 
egentligen 
innebär.

Vill man få folk 
att cykla, måste 

man skapa infrastruktur. Så 
 enkelt är det. Det stora proble
met i Sverige är den dåliga, osäk
ra och osammanhängande cykel
infra strukturen, den bristfälliga 
driften och det dåliga under
hållet. Detta gäller inom tätorter 
där cykelinfrastrukturen är en 

kommunal angelägen het, och 
mellan tät orter där det är en 
regio nal/statlig eller en nationell/
statlig angelägenhet. 

Detta löser man inte enbart 
 genom att plötsligt betrakta ”cyk
ling som ett eget transportsätt”, 
som utredningen gjort, och hän
visa till den så kallade fyrstegs
principen som hittills praktiskt 
taget aldrig fungerat. Det är naivt 
att tro att detta skulle påverka de 
ekonomiska prioriteringarna i de 
regionala och kommunala plane
ringsorganen.

Det handlar förstås om pengar 
och finansieringssystem. Sam
manhängande cykelinfrastruk
tur av attraktiv standard kostar 
pengar. Kommunerna har myck
et lite av sådant eftersom 95 pro
cent går till skola, barn och 
äldre omsorg och liknande ange
lägenheter. Därför borde utred
ningen självklart ha föreslagit 
system som gör det möjligt för 
staten att hjälpa till med finansie
ringen av kommunal cykelinfra
struktur.

Detta är det helt centrala för 
att få cyklandet att öka och göra 
det säkrare. Kommunerna har 
små resurser för detta, staten 
mycket större. Detta har utred
ningen missat (eller inte vågat 
klarlägga). Det finns inte ens en 
bedömning i utredningen av om 

förslagen nämnvärt skulle kunna 
påverka cyklandet. Gör man det 
hamnar man på noll.

Vi, som representerar det orga-
niserade Cykel-Sverige, kräver 
en enda sak:
• Att regeringen nu i samband 
med den kommande infrastruk-
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turplaneringen anvisar tillräck-
liga medel för en snabb utbygg-
nad och standardförbättring av 
cykelinfrastrukturen. 

Staten måste bidra till cykelinfra
strukturen både inom tätorter 
och mellan närliggande tätorter. 
Det kan ske efter dansk modell 
med en cykelpott som förutsätter 
kommunal motfinansiering. Sta
ten måste klargöra för Trafik
verket och de regionala plane
ringsorganen vilka medel som 
ska användas för cykelinfrastruk
tur, och hur detta ska redovisas 
så att dessa medel verkligen 
 används för infrastruktur för 
cykling och inte försvinner på 
 vägen så som så ofta skett tidi
gare.
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Kungen saknar rättsmedel
Frilansjournalisten och tryck
frihetsexperten Nils Funcke 
 påstår helt sonika i sin artikel  
på Brännpunkt 17 november, 
”Kungen  och Palme inte rätts
lösa” att kungen kan väcka en
skilt åtal för förtal om han  anser 
sig förtalad. Så förhåller det sig 
inte. 

Funcke har helt enkelt inte för
stått svenskan i lagtexten.

Om ett förtalsbrott riktas mot 
kungen eller någon annan med
lem av kungahuset är detta enligt 
Brottsbalkens 18 kapitel 2 § ett så 
kallat högmålsbrott. Det innebär 
för det första att straffskalan är 
en annan och strängare än vid 
motsvarande brott mot andra 
personer. Men det betyder också 
att rätten att väcka åtal är annor
lunda utformad. Ett högmåls
brott kan anmälas till åtal av var 
och en. Om det är begånget  
i press eller etermedia är det 
Justiti ekanslern som har att 
 besluta om åtal ska väckas. Om 
förtalet har skett i annat 

samman hang – till exempel 
genom  att ha inpräglats i metall, 
skrivits eller ritats på en vägg 
eller  en duk, uttalats vid ett fram
trädande på en scen eller dylikt  
– är det allmän åklagare som ska 
fatta beslut och, om det blir ett 
positivt sådant, väcka åtal. 

Men enligt Brottsbalken 18 kap. 8 
§ får varken JK eller åklagare 
väcka åtal för ett högmålsbrott 
utan att regeringen har lämnat 
sitt tillstånd. Där står:

”Gärning som avses i 3–5 kap. 
och innebär förgripelse mot 
Konung en eller annan som är 
nämnd i 2 § må ej utan regering
ens förordnande åtalas av åkla
gare, med mindre någon avlidit 
av gärningen.”

”Med mindre” betyder ”om 
inte”. Funcke tror att det betyder 
”om” – alltså det helt motsatta. 
Det är en fatal miss av en tidigare 
chefredaktör för tidskriften Från 
Riksdag & departement.

Tillstånd från regeringen är 
en processförutsättning. Det 

finns all anledning anta att 
regering en skulle vara mycket 
försiktig med att meddela ett 
sådant  tillstånd. 

Det betyder i sin tur att ett hög
målsbrott inte kan bli föremål för 
enskilt åtal. I motsats till alla oss 
andra saknar alltså kungen, 
drottningen och övriga medlem
mar i kungahuset möjligheten att 
försvara sig mot förtal genom att 
själv väcka åtal.

Det är ett rättsläge som juridiskt 
är högst diskutabelt, inte minst 
med hänsyn till Europakonven
tionens rättighetskrav. Men det 
sätter också trakasserierna mot 
kungafamiljen i en speciell dager. 
Att angripa den som saknar 
möjlig het att försvara sig är 
ingen  bragd.
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Sammanhäng
ande cykelinfra
struktur av att
raktiv standard 
kostar pengar. 
Kommunerna 
har mycket lite  
av sådant. M

Staten måste bidra till cykelvägar
R
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Lästoppen
Mest läst på SvD Opinion: 
1 Rektorer bör ta sitt ansvar för 
rasismen
2 Att skapa nya jobb är inte 
 alltid samhällsnyttigt
3 Mitt Löfven mot Barack 
 Reinfeldt
4 Trafiksäkerheten ska inte 
 offras för miljön
5 Kungafamiljen och Palme är 
inte rättslösa 

Moralism löser 
inga problem 
för miss
brukare.
Låt våra patienter 
få substitut under 
värdiga former 
skriver beroende
läkare Lars Sjöstrand.

M

NY UTREDNING  Vill man få folk att cykla, måste man skapa infrastruktur. Problemet är den 
dåliga, osäkra och osammanhängande cykelinfrastrukturen, den bristfälliga driften och det dåliga 
underhållet, skriver SJU REPRESENTANTER för organisationer som vill främja cyklande.

Utredningen  borde självklart ha föreslagit system som 
gör det möjligt för staten att hjälpa till med finansie
ringen av kommunal cykelinfrastruktur, skriver för
fattarna. FOTO: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

Vi missar chans 
att göra något  
av soporna. M

Företagsledarna Robert Falck 
och Eva Myrin skriver att det 
är ett misstag att bygga upp 
parallella system, så som  
avfallsutredningen föreslår.
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