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§ 377 Dnr 2022-000363 531 

Remiss av Trafikverkets redovisning av 
regeringsuppdrag -  Ökad nationell tillgång till 
kollektivtrafikens biljetter. Dnr I2022/01472 

Landsbygdsutvecklare Daniel Granello lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag 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. Trafikverket har nu redovisat uppdraget och 

har bjudit in Ronneby kommun att lämna synpunkter på redovisningen.  

I Trafikverkets förslag konkretiseras den statliga medfinansieringen i ett 

förslag till förordning, vilken är en del av Trafikverkets redovisning. 

Förslaget innehåller identifierade åtgärdsområden där det ska vara möjligt att 

bevilja regionala kollektivtrafikmyndigheter statlig medfinansiering.  

De förslagna åtgärderna består i:  

 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.      

Bedömning 

Blekinge län är ett litet län med korta avstånd till sina grannlän För 

arbetsgivare och arbetstagare i Ronneby kommun är det därför viktigt med 

goda möjligheter till smidig och effektiv kollektivtrafikpendling över 

länsgränserna. Dagligen är det många som tar sig både till och från Ronneby 

kommun ifrån ett annat län än Blekinge. Idag finns barriärer, bl.a. i form av 

olika taxestrukturer mellan olika regionala kollektivtrafikmyndigheter med 

gemensamma kunder.  
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Gemensamma insatser över länsgräns kan göra kollektivtrafiken mer 

tillgänglig och öka konkurrenskraften i den långväga kollektivtrafiken. Även 

lokal kollektivtrafik kan gynnas av att gemensamma betalningsrutiner i olika 

regioner utvecklas. Samtidigt är det viktigt att respektive region har 

möjlighet att utveckla kollektivtrafiken i enlighet med utlovade ambitioner. 

Ronneby kommun anser att Regeringens initiativ är positivt då det syftar till 

att en ökad tillgång till kollektivtrafikens biljetter och förenkla resandet över 

länsgränser. Ett ökande resande med kollektivtrafik har också flera positiva 

effekter på miljö och ekonomisk hållbarhet.  

Ronneby kommun ser därför positivt på Trafikverkets redovisning av 

regeringsuppdraget ”Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter” 

och de förslagna åtgärderna.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att ställa sig bakom remissyttrandet.      

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag till yttrande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar yttrande i enlighet med texten under 

Bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 

Daniel Granello, landsbygdsutvecklare 

Regeringskansliet 

 


