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Tjänsteutlåtande 

Datum 2022-09-27 

Diarienummer KTN 2022–00121 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Jörn Engström 

Telefon: 0703 49 75 58 

E-post: jorn.engstrom@vgregion.se 

Till kollektivtrafiknämnden 

Yttrande över remiss om Trafikverkets 

redovisning av regeringsuppdrag - Ökad 

nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

Förslag till beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden lämnar följande remissvar på Trafikverkets 

redovisning av regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till 

kollektivtrafikens biljetter. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Infrastrukturdepartementet har skickat Trafikverkets redovisning av 

regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter på 

remiss till landets kollektivtrafikmyndigheter och ett antal kommuner, med flera 

remissinstanser. Sista svarsdatum är den 1 november 2022. Kollektivtrafik- och 

infrastrukturavdelningen har inför besvarande av remissen haft avstämning med 

Västtrafik, och Sveriges Kommuner och Regioner, samt tagit del av Samtrafikens 

remissvar. 

Remissens innehåll i korthet:  

Regeringen gav i april 2022 Trafikverket i uppdrag att föreslå utformning av 

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.  

Utformningen av den statliga medfinansieringen konkretiseras i ett förslag till 

förordning som är en del av Trafikverkets redovisning av uppdraget. Förslaget 

innehåller fyra åtgärdsområden där regionala kollektivtrafikmyndigheter föreslås 

kunna beviljas statlig medfinansiering: 
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• 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 förenkla resande med kollektivtrafik i Sverige genom 

att förenkla tillgången till biljetter och öka graden av harmonisering av de 

regionala biljettsystemen. Om fler ansökningar skulle inkomma än vad medlen 

räcker till föreslår Trafikverket ett antal kriterier för prioritering mellan 

ansökningar. 

Kollektivtrafikmyndighetens synpunkter: 

Västra Götalandsregionen är positiva till att regeringen vill bidra till att utveckla 

och anpassa kollektivtrafikmyndigheternas biljettsystem för ökad nationell 

tillgång. Vi är också positiva till föreslagen hantering genom en förordning. 

Avseende ämnesområdena så förordar vi att man prioriterar förenkla köp av 

biljetter och nationella biljettsamarbeten då dessa bedöms ha bäst förutsättningar 

att få genomslag i reella effekter. 

Dock ser vi en påtaglig risk att årets avsatta 100 miljoner kronor inte kommer att 

kunna utnyttjas. Enligt förslaget är det endast nya åtgärder, alternativt 

merkostnader till följd av utökning av påbörjade åtgärder som kan beviljas stöd. 

Med tanke på att remisstiden för förslaget går ut den 1 november blir det i 

praktiken omöjligt för berörda parter att hinna med nödvändiga berednings- och 

beslutsprocesser innan årsskiftet. Västra Götalandsregionen förordar därmed att 

de medlen som avsatts 2022 förs över till 2023 för att kunna nyttjas som avsett.  

Trafikverkets förslag på regelverk föreslår ett antal kriterier för prioritering av 

inkomna ansökningar i de fall sökta medel överstiger tillgängliga medel. Västra 

Götalandsregionen förordar i stället att någon av de fördelningsmodeller som 

Samtrafiken, i samråd med Svensk kollektivtrafik, spelade in till Trafikverket i 

maj 2022, se bilaga. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Detta remissvar har ingen direkt ekonomisk påverkan på kollektivtrafiknämnden. 

Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen 

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 

 

 



Datum 2022-09-27 

Diarienummer KTN 2022–00121 

 

3 (3) 

Bilagor 

• Missiv till remiss av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag - 

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

• Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång 

till kollektivtrafikens biljetter 

• Samtrafikens inspel till Trafikverkets regeringsuppdrag, maj 2022 

Besluten skickas till 

• Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se samt 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se 

• Västtrafik för kännedom vasttrafik@vasttrafik.se  
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