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Yttrande över remiss avseende redovisning 
av regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång 
till kollektivtrafikens biljetter  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden översänder bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
Infrastrukturdepartementet som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå en 
utformning av ekonomiskt stöd för att utveckla och integrera regionala biljettsystem för 
ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Stödet ska riktas till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. Regeringen har avsatt medel, 100 miljoner år 2022 och 100 
miljoner år 2023. 

Göteborg är ett av Västra Götalandsregionens pendlingsnav och en stad med många 
besökare. En ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter skulle underlätta för 
långväga pendlare och besökare och bidra till att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft 
gentemot bilen. 

Trafikkontoret är positiva till ett ekonomiskt stöd till kollektivtrafikmyndigheterna för 
kostnader för att utveckla eller anpassa biljettsystem. I förslaget ingår inte möjligheten att 
söka stöd för att integrera olika former av kombinerad mobilitet och mobilitetstjänster i 
kollektivtrafikens samlade biljettsystem. Trafikkontoret poängterar vikten av en sådan 
åtgärd arbetas in i en eventuell utveckling av stödet. 

Då stödet riktar sig till kollektivtrafikmyndigheterna ser trafikkontoret inte att 
utformningen av förslaget i dagsläget inte skulle ha någon direkt påverkan på Göteborgs 
Stads verksamheter, varken serviceresor eller Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. På sikt 
skulle en harmonisering av affärsregler (exempelvis gemensam definition för pensionär, 
ungdom med mera) kunna påverka stadens tillköp av färdbevis. Detta är dock ett område 
där beslut fattas av de olika regionerna på politisk nivå och det är tveksamt om 
ekonomiskt stöd skapar förutsättningar till att uppnå målet. Skulle justeringar av 
biljettsortimentet bli aktuellt skulle staden involveras via det delregionala 
kollektivtrafikrådet (DKR) enligt beslutade samverkansformer. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Tillgängliga och klimatsmarta transporter är viktig del i att nå regeringens klimat- och 
miljömål. Syftet med stödet är att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige, 
mellan regioner och i andra regioner än sin egen. En mer tillgänglig kollektivtrafik är en 
viktig del i att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen  

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Förhållande till styrande dokument 
En ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter skulle underlätta för långväga 
pendlare och besökare och bidra till att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft 
gentemot bilen. Syftet med det ekonomiska stödet är därmed i linje med trafikstrategin. 

 

Bilagor 
1. Göteborgs Stads yttrande över remiss av Trafikverkets redovisning av 

regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens 
biljetter 

2. Remiss av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag - Ökad 
nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

3. Redovisning av regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till 
kollektivtrafikens biljetter 
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Ärendet  
Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå en 
utformning av ekonomiskt stöd för att utveckla och integrera regionala biljettsystem för 
ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Stödet ska riktas till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. Trafikverkets redovisning är nu översänt på remiss med 
önskemål om svar senast 1 november 2022.  
Ärendet är översänt från stadsledningskontoret till trafiknämnden för besvarande direkt 
till Infrastrukturdepartementet. Stadsledningskontoret uppmanade trafikkontoret att som 
underlag för yttrande inhämta synpunkter från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB samt 
att ärendet bereds i dialog med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå en 
utformning av ekonomiskt stöd för att utveckla och integrera regionala biljettsystem för 
ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Regeringen har avsatt medel, 100 
miljoner år 2022 och 100 miljoner år 2023. Stödet ska riktas till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna och ska kunna lämnas som medfinansiering för kostnader 
för att utveckla eller anpassa biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
ansvarar för, för att bättre kunna samordna dessa.  

Utformningen av den statliga medfinansieringen konkretiseras i ett förslag till förordning. 
Trafikverkets förslag utgår från att medfinansieringen inte ska utgöra statligt stöd i EU- 
rättslig mening och därmed inte omfattas av EU:s statsstödsregler.1  

Förslaget innehåller identifierade åtgärdsområden där det ska vara möjligt att bevilja 
regionala kollektivtrafikmyndigheter statlig medfinansiering. Det är åtgärder för  

· 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. Trafikverket kommer behöva bedöma och besluta om 
stödberättigande kostnader i varje enskilt fall. Kostnader som är direkt hänförliga till 
åtgärden och som väntas bli aktuella är till exempel  

· investeringskostnader i mjukvara,  
· personal- och konsultkostnader för utveckling av funktioner i biljettsystemen,  
· personal- och konsultkostnader för utredningsarbeten och samarbetsprojekt för att 

i enlighet med stödets syfte utveckla och anpassa biljettsystemen 

 
1 Det skulle annars inte vara möjligt att ta fram ett förslag på stödordning inom den tidsram för 
uppdraget och som möjliggör utbetalning av de medel som finns avsatta redan för år 2022. EU:s 
regler gällande statligt stöd finns redovisade på sida 17-19 i bilaga 3. 
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Förvaltningens bedömning 
Göteborg är ett av Västra Götalandsregionens pendlingsnav och en stad med många 
besökare. En ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter skulle underlätta för 
långväga pendlare och besökare och bidra till att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft 
gentemot bilen. 

Trafikkontoret är positiva till ett ekonomiskt stöd till kollektivtrafikmyndigheterna för 
kostnader för att utveckla eller anpassa biljettsystem.  

Då stödet riktar sig till kollektivtrafikmyndigheterna ser trafikkontoret inte att 
utformningen av förslaget i dagsläget inte skulle ha någon direkt påverkan på Göteborgs 
Stads verksamheter, varken serviceresor eller Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. På sikt 
skulle första punkten ”förenklad biljettstruktur avseende regelverk och villkor” där en del 
skulle kunna vara harmonisering av affärsregler (exempelvis gemensam definition för 
pensionär, ungdom med mera) kunna påverka stadens tillköp av färdbevis. Detta är dock 
ett område där beslut fattas av de olika regionerna på politisk nivå och det är tveksamt om 
ekonomiskt stöd skapar förutsättningar till att uppnå målet. Skulle justeringar av 
biljettsortimentet bli aktuellt skulle staden involveras via det delregionala 
kollektivtrafikrådet (DKR) enligt beslutade samverkansformer. 

Trafikkontoret instämmer i Trafikverkets bedömning att utöver förslaget borde 
kollektivtrafikens samlade biljettsystem utvecklas för att klara integrerade biljettlösningar 
utifrån ett hela-resan-perspektiv, till exempel genom att inkludera olika former av 
kombinerad mobilitet och mobilitetstjänster. Detta skulle dock medföra problematik 
enligt EU:s statsstödsregler varför nuvarande förslag inte omfattar denna typ av åtgärd. 
Trafikkontoret poängterar vikten av en sådan åtgärd arbetas in i en eventuell utveckling 
av stödet. 

Dialog med Västtrafik och Västra Götalandsregionen 
I dialogen med Västtrafik och Västra Götalandsregionen (VGR) lyfts problematiken med 
att medel inte ska kunna betalas ut för åtgärder som påbörjats innan beslutet om stöd har 
fattats. Detta innebär en risk att medel avsatta för 2022 inte kommer kunna nyttjas. Först 
efter ansökningstiden är stängd kan en bedömning göras, då alla ansökningar måste vägas 
och prioriteras mot varandra. Västtrafik lyfter risken med att detta innebär att det kommer 
ta lång tid innan det kan fattas beslut. Att objektiva utvärderingskriterier saknas riskerar 
också att bidra till att beslutsprocessen tar längre tid samt att det finns risk att bedömning 
kan anses godtycklig. Västtrafik efterfrågar därför en snabbare och enklare process med 
mer objektiva kriterier. 

Trafikverket föreslår att för åtgärdsområde ”förenklad biljettstruktur avseende regelverk 
och villkor” ska medfinansieringen kunna vara högst 75 procent och övriga 
åtgärdsområden en medfinansiering på högst 50 procent. Västtrafik lyfter att en 
harmonisering är ett område där beslut fattas av de olika regionerna på politisk nivå och 
det är tveksamt om stödpengar bidrar till att uppnå det målet. De förordar därför att en 
större andel av stödet ges till övriga områden. 
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VGR kommer tillsammans med Västtrafik att lämna sitt yttrande direkt till 
Infrastrukturdepartementet. I trafiknämndens yttrande till Infrastrukturdepartementet, 
bilaga 1, ingår därför inte VGRs och Västtrafiks synpunkter. 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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