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Remissvar - Ökad nationell tillgång till 

kollektivtrafikens biljetter 

 

Ert diarienummer: I2022/01472 

 

Region Sörmland lämnar sitt yttrande över redovisningen av 

regeringsuppdraget Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.  

 

Region Sörmlands ställningstagande och skäl 

Region Sörmland ställer sig positivt till rapporten och anser att den väl 

avspeglar den dialogprocess som regionen varit delaktig i, med bland annat 

Samtrafiken, rörande ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. 

Utpekade åtgärdsområden för vilka medfinansiering kan beviljas är relativt 

generella; regionen ser detta som en positiv egenskap eftersom den 

möjliggör att många olika åtgärder kan rymmas.  

  

Region Sörmland anser att rapportens inledande förutsättningar har 

identifierat och kartlagt på ett bra sätt de åtgärdsområden som 

medfinansiering kan sökas för. Region Sörmland delar de synpunkter och 

förslag som presenteras gällande samordning av affärsregler, minimering av 

administrativa gränser och koordination av hållplatsregister nationellt. Även 

harmonisering av språk, uttryck, symboler, betalmetoder och 

informationslogik presenteras på ett tillfredsställande sätt.   

 

Region Sörmland anser att ett förfarande för att prioritera ansökningar och 

en tydlig nationell samordning kan bidra till att minimera separata och 

konkurrerande ansökningar för liknande åtgärder. Konkurrerande 

ansökningar skapar en risk för att potentiella samordningsvinster inte 

uppnås och leder till förlängda och onödiga arbetsprocesser.  

 

Region Sörmland ställer sig frågande till hur bedömningen ska gå till kring 

vad som är att betrakta som ”redan påbörjade åtgärder” och vad som är att 

betrakta som ”utökning av påbörjade åtgärder”. Regionen välkomnar en 

förtydligande kring kriterier för en gränsdragning. 
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Från ett ekonomiskt perspektiv ser Region Sörmland positivt på att staten 

medfinansierar de system som ska underlätta harmoniseringen av nationella 

kollektivtrafikbiljetter.  
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