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Kommunstyrelsen 

 

Svar på remiss – Trafikverkets redovisning av 
regeringsuppdrag – Ökad tillgång till 
kollektivtrafikens biljetter 

 

Sammanfattning 
Karlskoga har som en av 30 kommuner i landet getts möjlighet att yttra 

sig över en remiss avseende Trafikverkets redovisning av 

regeringsuppdraget Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

(diarienummer I2022/01472). 
 

Uppdraget var att analysera och föreslå en utformning av ett ekonomiskt 

stöd för att utveckla och anpassa regionala biljettsystem för ökad 

nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Stödet ska kunna lämnas 

som medfinansiering till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och 

vara förenligt med EU:s statsstödsregler. 

 

• förenklad biljettstruktur avseende regelverk och villkor 

• förenklade köp av biljetter 

• nationella biljettsamarbeten 

• återförsäljning för att nå nya kunder och sammanhang 

 

Åtgärderna ska syfta till att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i 

Sverige, genom att förenkla tillgången till biljetter och öka graden av 

harmonisering och samordning av de regionala biljettsystemen. 

 

Bedömningen från Karlskoga kommun är att de åtgärder som föreslås 

bidrar till att på sikt öka den nationella samordning av biljettsystem och 

på så vis underlätta nyttjandet av kollektiva transporter och kommunen 

ser därmed i sak positivt på det förslag som redovisas i Trafikverkets 

rapport. 

 

En förlängning av tiden när stödet kan sökas skulle däremot behövas. 

Eftersom många regioner redan kommit långt i arbetet med samordning 

av biljettsystem finns risk att stödet främst kommer gå till redan 

planerade och kanske till och med budgeterade åtgärder som ändå skulle 

ha gjorts. Utfallet riskerar därmed bli mindre än om stödet fanns 

tillgängligt att söka under en längre tidsperiod. 

 

Kommunstyrelsen ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen ställer 

sig bakom ovanstående yttrande över rubricerad remiss. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse, 6 oktober 2022. 

Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag Ökad nationell tillgång 

till kollektivtrafikens biljetter, 2022. 

 

 

 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen 

som Karlskoga kommuns svar på rubricerad remiss. 

2.  

Susanne Afzelius 

Kommundirektör 

 

   Bosse Björk  

Samhällsplaneringschef 

    

 

 

Expedieras till: 

Infrastrukturdepartementet Regeringskansliet 
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