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Hemställan från trafiknämnden att 
tillsammans med Västra Götalandsregionen 
uppvakta regeringen för att de ska täcka de 
uteblivna biljettintäkterna under pandemin 
genom utökade extra statsbidrag så att 
kollektivtrafiken inte behöver göra 
neddragningar 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Hemställan från trafiknämnden att tillsammans med Västra Götalandsregionen uppvakta 
regeringen för att de ska täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom 
utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar, avslås 
med hänvisning till den redovisning som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden beslutade den 22 oktober 2020 § 403 att hemställa till kommunstyrelsen 
att Göteborgs kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen uppvaktar regeringen 
för att de ska täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra 
statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar.   

Västra Götalandsregionen och Västtrafik bedriver ett aktivt och kontinuerligt 
påverkansarbete sedan pandemins början tillsammans med branschorganisationen Svensk 
Kollektivtrafik, för att få kostnadsersättning genom stadsbidrag för intäktsbortfallet på 
grund av Covid-19.  

Stadsledningskontorets bedömning är att Västra Götalandsregionen som är ansvarig för 
att planera, finansiera samt besluta om hur kollektivtrafiken ska utvecklas, redan arbetar 
aktivt med frågan och har omhändertagit intentionen i trafiknämndens hemställan. Den 
8 december 2020 beviljades Västtrafik 420 miljoner kronor i bidrag från staten för 
perioden mars-juni 2020.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-10 
Diarienummer 1450/20 
 

Handläggare  
Ann-Marie Lindell, Robertho Settergren 
Telefon: 031-368 02 21, 031-368 00 99 
E-post: ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg 
E-post: robertho.settergren@stadshuset.goteborg 
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Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Förändrade resvanor med kollektivtrafiken har konsekvenser för alla dimensioner. Detta 
ärende handlar om huruvida staden tillsammans med Västra Götalandsregionen ska 
uppvakta regeringen för att de ska täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin 
genom utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar. 

Bidrag från staten, som Västtrafik sökt för perioden mars-juni och har beviljats med 
summan 420 miljoner kronor, gör att de förlorade intäkterna på grund av pandemin 
begränsas och att Västtrafik på så sätt kan upprätthålla mer av kollektivtrafiken under den 
tid pandemin pågår. Det gör att fler har möjlighet att åka kollektiv på ett ur smittsynpunkt 
säkert sätt under pandemin eftersom trängsel i större utsträckning kan undvikas då 
turtätheten i stor utsträckning kan bibehållas. Det innebär även att den service som 
Västtrafik tillhandhåller till dess kunder upprätthålls, vilket är särskilt viktigt för de 
personer som inte har några andra resealternativ.  

 

Bilaga 
Trafiknämndens handlingar 2020-10-22 § 403  
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Ärendet  
Trafiknämnden beslutade den 22 oktober 2020§ 403 att hemställa till kommunstyrelsen 
att Göteborgs kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen uppvaktar regeringen 
för att de ska täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra 
statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar.   

Beskrivning av ärendet 
Västra Götalandsregionens är i enlighet med ”Avtal om ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken”, dnr. 1069/10 ansvarig för att planera, finansiera samt besluta om hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas.  

Vid trafiknämndens årliga informationsärende om Västtrafik trafikplan 2021 beslutade 
trafiknämnden att hemställa till kommunstyrelsen att Göteborgs kommun tillsammans 
med Västra Götalandsregionen uppvaktar regeringen för att de ska täcka de uteblivna 
biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken 
inte behöver göra neddragningar. 

Stadsledningskontoret har därefter haft dialog om ärendet med Västra Götalandsregionen 
och Västtrafik inom samordningsgruppen samt beredningsgruppen för Göteborg, Mölndal 
och Partille. 

Resandeutvecklingen  
Resandeutvecklingen för månaderna efter semesterperioden låg på en stabil nivå mellan -
30% och -35% jämfört med samma period föregående år.  

I oktober 2020 gjorde Västtrafik bedömningen att resandet under 2021 kommer uppgå till 
cirka 302 miljoner resor (exklusive resor för färdtjänst/sjukresor) vilket motsvarar 85 % 
av antalet resor 2019.  

Under höstlovsveckan kom nya skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten, vilket 
innebar en liten nedgång i resandet jämfört med nivåerna för tidigare veckor.  

Under veckorna därefter har resandet sjunkit stadigt för varje vecka och för v 47 visar 
statistiken en resandeminskning på -45% jämfört med samma vecka 2019. 
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Västra Götalandsregionens och Västtrafik arbete för ekonomisk kompensation 
Västra Götalandsregionen och Västtrafik bedriver ett aktivt och kontinuerligt 
påverkansarbete sedan pandemins början tillsammans med branchorganisationen Svensk 
Kollektivtrafik, för att få kostnadsersättning genom stadsbidrag för intäktsbortfallet på 
grund av Covid-19. 

De ekonomiska konsekvenserna gällande intäktsbortfallet för Västtrafik på grund av 
Covid -19 prognostiseras för år 2020 till ca 1 miljard kronor. Västtrafik har 
omhändertagit en del av intäktsbortfallet genom indragna och framskjutna satsningar 
samt effektivisering i samband med upphandling. Västtrafik har, utifrån regionstyrelsens 
anvisningar, tagit fram olika dimensioneringsscenarior utifrån en resandeminskning på 
10 % - 15 %.  

Under sommaren år 2020 beslutade regeringen om ett tillfälligt riktat stöd på 3 miljarder 
kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, på grund av minskade 
biljettintäkter till följd av covid-19-pandemin. Trafikverket har hanterat ansökningarna. 
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd. Ansökningarnas 
totalsumma motsvarade cirka 2,9 miljarder kronor. 

Västtrafik har sökt 420 mnkr, vilket avser minskade biljettintäkter för 2020 under 
perioden mars-juni. Av dessa kommer cirka 15–20 miljoner kronor att gå vidare till 
Region Halland avseende trafiken i Kungsbacka. Den 2 december meddelades att 
Västtrafik tilldelats 420 mnkr. 

Västra Götalandsregionen och Västtrafik kommer att fortsätta arbeta tillsammans med 
Svensk Kollektivtrafik för att uppmärksamma regeringen på att det behövs ytterligare 
medel från juli och framåt för att täcka förlorade biljettintäkter till följd av pandemin. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att Västra Götalandsregionens i enlighet med ”Avtal 
om ansvar för den regionala kollektivtrafiken” (dnr 1069/10) är ansvarig för att planera, 
finansiera samt besluta om hur kollektivtrafiken ska utvecklas.  

Västra Götalandsregionen och Västtrafik tillsammans med Svensk Kollektivtrafik 
bedriver sedan inledningen av pandemin ett aktivt påverkansarbete, för att 
uppmärksamma regeringen på att det behövas ytterligare medel för att täcka förlorade 
biljettintäkter till följd av pandemin. Stadsledningskontoret är positiva till det arbetet som 
bedrivs och bedömer att Västra Götalandsregionen som har ansvar för frågan har 
omhändertagit intentionen i trafiknämndens hemställan. Därmed bedömer 
stadsledningskontoret att staden inte behöver agera i frågan om inte Västra 
Götalandsregionen/Västtrafik skulle efterfråga stöd.   

 

 

Magnús Sigfússon  Eva Hessman 

Direktör Samhälle och omvärld  Stadsdirektör  
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Västtrafiks Trafikplan 2021 

§ 403, 3350/19 
  

Beslut 
1. Trafiknämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att tillskriva Västtrafik AB och 

begära att indragningen av busslinje 18 till Backatorp omprövas. 

2. Trafiknämnden hemställer till kommunstyrelsen att Göteborgs kommun 

tillsammans med Västra Götalandsregionen uppvaktar regeringen för att de ska 

täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra 

statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar. 

Handlingar 
Yrkande (D) (protokollsbilaga 1, § 403) 

Yrkande (V) och (MP) (protokollsbilaga 2, § 403) 

Yrkande (V) och (MP) (protokollsbilaga 3, § 403) 

Yttrande (V) och (MP) (protokollsbilaga 4, § 403) 

Trafikkontorets skriftliga information från 2020-09-01 

Yrkanden 
Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D).  

Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkandena från (V) och 

(MP).  

Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkandena från (V) och (MP) samt (D).  

Toni Orsulic (M) yrkar bifall till yrkandet från (D) samt avslag till yrkandena från (V) 

och (MP).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner inledningsvis att yrkandet från (D) innehåller samma 

att-sats som ena yrkandet från (V) och (MP) och kommer att hantera detta som ett 

yrkande i propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag till 

yrkandet. Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.  

Ordföranden ställer därefter proposition på det andra yrkandet från (V) och (MP). Han 

finner att trafiknämnden bifaller yrkandet från (V) och (MP). 

 

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-10-22 



 

 

Trafiknämnden 
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Dag för justering 

2020-10-29 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Jenni Hermansson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Blerta Hoti (S) 

 



Trafiknämnden 1 (1) 

Yrkande – Västtrafik trafikplan 2021 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

1. Trafiknämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att tillskriva Västtrafik AB och
begära att indragningen av busslinje 18 till Backatorp omprövas.

Yrkandet 

I trafikplan 2021 tas busslinje 18 bort från Backatorp och får istället Körkarlens 
gata som ändhållplats. Backatorp ges istället en ny lokal busslinje som matar till 
Körkarlens gata. 

Förändringen ger betydligt försämrad kollektivtrafik för Backatorp då 
direktförbindelse med centrum försvinner och restiderna i praktiken ökar 
betydligt. Detta strider mot både stadens och Västtrafiks intentioner om att 
tillhandahålla bra kollektivtrafik. 

Det är särskilt olyckligt att förändringen genomförs innan Körkarlens gata och 
Bäckebolsmotet har utvecklats till en högkvalitativ bytespunkt för 
kollektivtrafiken. 

Så som förändringen nu genomförs så måste det ifrågasättas om 
kostnadsbesparingar står i proportion till försämringen för resenärerna. Vi vill 
därför att Västtrafik omprövar detta beslut. 

(Detta yrkande ger stöd till den fråga som väcktes av S på TN i september.) 

Trafiknämnden 2020-10-22 protokollsbilaga 1, § 403 

Yrkande 

22 oktober 2020 

Demokraterna 

Ärende nr 31 



31 Yrkande (V) (MP) angående Information om Västtrafiks Trafikplan 2021

Trafiknämnden 2020-10-22

Förslag till beslut

Trafiknämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att tillskriva Västtrafik AB och begära att 
indragningen av busslinje 18 till Backatorp omprövas.

Yrkande Vi befinner oss i klimatnödläge. Vi ser därför allvarligt på att Västtrafik tar fram 
dimensioneringsscenarier för 2021 utifrån ett minskat resande med 10% och 15%, samt 
möjliga effektiviseringar och inte genomför några satsningar i ökningar av den löpande 
trafiken. För att både minska smittorisken och klara av Göteborgs miljö- och klimatmål hade 
kollektivtrafiken istället behövt öka. 

En av de försämringar som Västtrafik planerar att genomföra gäller busslinjerna till och från 
Backa. Redan idag är det stora problem med trängsel på bussarna, inte minst i högtrafik. 
Många boende i Backa är beroende av bussarna för att ta sig till sina arbetsplatser och skolor, 
att då ytterligare öka trängseln på bussarna i högtrafik är mycket bekymmersamt. 

Linje 19 föreslås få tre turer färre under morgonen och 2 färre turer under eftermiddagen 
under högtrafiken. Linje 18 Skälltorpsvägen – Johanneberg får ett reducerat utbud under 
högtrafik på vardagar samt avkortas till Körkarlens gata. Att något behöver göras för att lösa 
trafiksituationen i Brunnsparken håller vi med om, men de här lösningarna slår hårt mot 
Backa. Vi ser gärna att Trafikkontoret i samarbete med Västtrafik utreder möjligheten att 
under 2021 fortsätta med busstrafiken till Backatorp från centrum eller åtminstone från/till 
Hjalmar Brantingsplatsen samt att de avgångar i högtrafik som nu tas bort återinförs.

Gällande buss 18 och Backatorp har vi full förståelse för att de boende i Backatorp är mycket 
upprörda över försämringarna. Det finns en stor risk att de boende i Backatorp istället tar 
bilen när de behöver åka till arbete, skola och fritidsaktiviteter vilket försämrar 
trafiksituationen och ökar klimatpåverkan. 

Trafiknämnden 2020-10-22 protokollsbilaga 2, § 403



31 Yrkande (V) (MP) Uppvaktning om utökade extra statsbidrag till kollektivtrafiken 

Trafiknämnden 2020-10-22

Förslag till beslut
Trafiknämnden hemställer till kommunstyrelsen att Göteborgs kommun tillsammans med 
Västra Götalandsregionen uppvaktar regeringen för att de ska täcka de uteblivna 
biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken inte 
behöver göra neddragningar.

Yrkande
Vi i Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser att Göteborg drabbas hårt av förslaget till Trafikplan 
för Västtrafik för 2021. Det kommer att leda till minskade resurser totalt till kollektivtrafiken 
med besparingar och neddragningar som följd. Vi konstaterar att Göteborg inte kommer att 
kunna klara mål för miljö- och klimat när kollektivtrafiken försämras. Göteborg har redan 
överdödlighet med ca 300 personer per år från luftföroreningar, där både partiklar och utsläpp 
från trafiken spelar en avgörande roll. Försämrad kollektivtrafik kommer också att öka 
trängseln för resenärerna. Bilköer och trängsel på vägarna kan också öka i Göteborg vilket 
skapar problem för näringsliv och nyttotrafik, eftersom försämrad kollektivtrafik kan få fler 
att välja privatbil. Med tanke på pandemin och det minskade resandet under 2020, där 
bilismen tagit andelar av trafiken från det kollektiva resandet, så är det ännu viktigare att satsa 
på ökat utbud och mer trafik. 

Vi föreslår därför att trafiknämnden hemställer till kommunstyrelsen att Göteborgs kommun 
tillsammans med Västra Götalandsregionen uppvaktar regeringen för att de ska täcka de 
uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra statsbidrag. så att 
kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar. Detta för att Västtrafik ska kunna revidera 
sin trafikplan så att den bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål för Västra Götaland och 
Göteborg.

Trafiknämnden 2020-10-22 protokollsbilaga 3, § 403



31 Yttrande (V) (MP) angående Information om Västtrafiks Trafikplan 2021

Trafiknämnden 2020-10-22

Vi befinner oss i klimatnödläge. Vi ser därför allvarligt på att Västtrafik tar fram 
dimensioneringsscenarier för 2021 utifrån ett minskat resande med 10% och 15%, samt 
möjliga effektiviseringar och inte genomför några satsningar i ökningar av den löpande 
trafiken. För att både minska smittorisken och klara av Göteborgs miljö- och klimatmål hade 
kollektivtrafiken istället behövt öka. 

En av de försämringar som Västtrafik planerar att genomföra gäller busslinjerna till och från 
Backa. Redan idag är det stora problem med trängsel på bussarna, inte minst i högtrafik. 
Många boende i Backa är beroende av bussarna för att ta sig till sina arbetsplatser och skolor, 
att då ytterligare öka trängseln på bussarna i högtrafik är mycket bekymmersamt. 

Linje 19 föreslås få tre turer färre under morgonen och 2 färre turer under eftermiddagen 
under högtrafiken. Linje 18 Skälltorpsvägen – Johanneberg får ett reducerat utbud under 
högtrafik på vardagar samt avkortas till Körkarlens gata. Att något behöver göras för att lösa 
trafiksituationen i Brunnsparken håller vi med om, men de här lösningarna slår hårt mot 
Backa. Vi ser gärna att Trafikkontoret i samarbete med Västtrafik utreder möjligheten att 
under 2021 fortsätta med busstrafiken till Backatorp från centrum eller åtminstone från/till 
Hjalmar Brantingsplatsen samt att de avgångar i högtrafik som nu tas bort återinförs.

Gällande buss 18 och Backatorp har vi full förståelse för att de boende i Backatorp är mycket 
upprörda över försämringarna. Det finns en stor risk att de boende i Backatorp istället tar 
bilen när de behöver åka till arbete, skola och fritidsaktiviteter vilket försämrar 
trafiksituationen och ökar klimatpåverkan. 

Trafiknämnden 2020-10-22 protokollsbilaga 4, § 403
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