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Komplettering Förslag till ny taxa för 
frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård   
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande som en komplettering 
till tidigare tjänsteutlåtande Förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra 
skärgård. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa för 
frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård enligt bilaga 5 och 6 till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande. Ny taxa föreslås att träda i kraft från och med den 1 januari 
2023.  

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att delegera till trafiknämnden att 
utföra justering med KPI, konsumentprisindex, (basmånad oktober 2021) av 
avgifterna enligt bilaga 5 och 6 i trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

4. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.  
 

Sammanfattning 
Detta tjänsteutlåtande är en komplettering med förtydligande till tidigare tjänsteutlåtande 
Förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, som beslutades av 
trafiknämnden vid sammanträde 2021-12-16, § 557. Inför beslut i kommunfullmäktige 
har trafikkontoret och stadsledningskontoret haft en dialog och kommit fram till att 
följande förtydligande av tidigare tjänsteutlåtande behöver göras: 

- Konsekvenser av beslut för kundgrupper, boenden och näringsidkare 
Konsekvenser av ett beslut till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra 
skärgård innebär att kostnaderna för frakttrafiken ökar med anledning av 
indexuppräkning från år 1997 till och med år 2019. Fordonstaxan justeras också, 
vilket innebär att vissa boende i södra skärgården får högre kostnader till exempel 
Brännö, medan kostnaderna för andra öar minskar, till exempel Vrångö. Ett 
sådant beslut innebär att taxan för frakttrafiken blir en enhetlig taxa, precis som 
den som idag gäller för frakt av styckegods i södra skärgården. 

- Ekonomiska konsekvenser för trafiknämnden om inte förslag till ny taxemodell 
blir beslutad 
Att inte införa en ny taxemodell innebär att det nuvarande förhållandet i 
finansiering fortsätter, det vill säga 80 procent finansieras genom trafiknämndens 
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driftbudget och 20 procent genom intäkter från frakttrafiken. Successivt kommer 
trafiknämndens kostnader att öka eftersom indexuppräkning uteblivit sedan 1997. 

- Från när ska ny taxa gälla samt förtydligande av årliguppräkning av 
konsumentprisindex (KPI) 
Förslag till beslut föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2023. Förslaget 
innebär också en årlig uppräkning av KPI, med basmånad oktober 2021.  
 

- Förtydligande av priser för samtliga godsslag 

I förslag till ny taxa har en revidering av specialtaxa genomförts. I den reviderade 
versionen finns färre specialtaxor angivna än tidigare, vilket beror på att kostnad 
idag utgår från vikt. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Idag är godstaxan (styckegods) en så kallad enhetlig taxa. Förslag till ny taxa rör således 
fordonstrafiken i Göteborgs södra skärgård, och innebär att även den blir en enhetlig taxa. 
Idag är taxan för fordonstrafiken en så kallade differentierad taxa, vilket innebär att 
avståndet till aktuell ö avgör fraktkostnaden. Ett införande av ny taxemodell innebär att 
taxan indexuppräknas mellan år 1997 och år 2019. Detta medför en höjning med cirka 30 
procent av kostnaderna för frakttrafiken, det vill säga både gods- och fordonstrafik. 
Därutöver justeras fordonstaxan så att den blir enhetlig vilket får till följd att kostnaderna 
för öarna i norra skärgården ökar medan kostnaderna för öarna i södra skärgården 
minskar. 

Konsekvenser av beslut för kundgrupper, boenden och näringsidkare 

De ekonomiska konsekvenser som väntas vid ett införande av ny taxemodell innebär att 
kostnader för frakt av fordon kommer att öka något för vissa boenden och näringsidkare 
på öar närmare Göteborg exempelvis Brännö, medan kostnaderna kommer att minska för 
andra på öar längre bort i skärgården exempelvis Vrångö. För att exemplifiera detta 
redogörs här för fyra enkla räkneexempel för näringsidkare vad gäller exempelvis 
livsmedelstransport, grustransport och husbyggnation och frakt av en så kallad 
boogielastbil tur och retur. Exemplen utgår från fyra olika öar. 

1. Donsö 
Exemplet utgår från en av de öar där ny taxemodell innebär minskade kostnader. 
För mattransport till affär med en årlig omsättning på omkring 25 miljoner. 
Beräkning görs utifrån fordon boogielastbil, nuvarande kostnad 1340 kronor per 
resa tur och retur i relation till föreslagen ny kostnad 1200 kronor per resa tur och 
retur, vilket ger en minskad kostnad för en resa tur och retur på 140 kronor. Om 
boogielastbilen kör leveranser tre gånger i veckan, under 52 veckor om året 
innebär förslaget en årlig minskning av kostnader motsvarande 21 840 kronor. 
 

2. Vrångö 
Exemplet utgår från en av de öar där ny taxemodell innebär minskade kostnader. 
För mattransport till affär med en årlig omsättning på omkring 12 miljoner. 
Beräkning görs utifrån fordon boogielastbil, nuvarande kostnad 1560 kronor per 
resa tur och retur i relation till föreslagen ny kostnad 1200 kronor per resa tur och 
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retur, vilket ger en minskad kostnad för en resa tur och retur på 360 kronor. Om 
boogielastbilen kör leveranser 3 gånger i veckan, 52 veckor om året innebär 
förslaget en årlig minskning av kostnader motsvarande 56 160 kronor. 
 

3. Bratten 
Exemplet utgår från en av de öar där ny taxemodell innebär ökade kostnader. För 
mattransport till affär med en årlig omsättning på omkring 22 miljoner. 
Beräkning görs utifrån fordon boogielastbil, nuvarande kostnad 1040 kronor per 
resa tur och retur i relation till föreslagen ny kostnad 1200 kronor per resa tur och 
retur, vilket ger en ökad kostnad för en resa tur och retur på 160 kronor. Om 
boogielastbilen kör leveranser 3 gånger i veckan, 52 veckor om året innebär 
förslaget en årlig ökning av kostnader motsvarande 24 960 kronor. 
 

4. Brännö 
Exemplet utgår från en av de öar där ny taxemodell innebär ökade kostnader. För 
mattransport till affär med en årlig omsättning på omkring 20 miljoner. 
Beräkning görs utifrån fordon boogielastbil, nuvarande kostnad 820 kronor per 
resa tur och retur i relation till föreslagen ny kostnad 1200 kronor per resa tur och 
retur, vilket ger en ökad kostnad för en resa tur och retur på 380 kronor. Om 
boogielastbilen kör leveranser 3 gånger i veckan, 52 veckor om året innebär 
förslaget en årlig ökning av kostnader motsvarande 59 280 kronor. Observera att 
Brännö i dagsläget inte mottager livsmedel med bil utan som styckegods, det vill 
säga i detta fall blir ökningen endast ett resultat av indexuppräkning. 
 

De negativa ekonomiska konsekvenserna sett ur ett större perspektiv får således liten 
inverkan på näringsidkare på öarna, medan det för andra blir marginellt förbättrade.  

Vad gäller boenden drabbas de primärt av den generella indexuppräkningen. I de fall 
privatpersoner bygger hus eller liknande berörs de av de förändrade fraktkostnaderna där 
det efter justeringar kommer att vara mer fördelaktigt att bygga på Vrångö, vilket är 
gynnsamt ur perspektivet att hela skärgården ska leva.  

Ekonomiska konsekvenser för trafiknämnden om inte förslag till ny taxemodell blir 
beslutad 

Vid ett eventuellt beslut om att inte godkänna föreslagen taxemodell kommer de 
ekonomiska konsekvenserna för trafiknämnden att påverkas. Idag sker finansiering av 
frakttrafiken till 80 procent genom kommunala skattemedel och 20 procent genom 
intäkter. Med anledning av att inflationen ökar kommer trafiknämndens andel av 
kostnaden för att finansiera frakttrafiken att öka successivt.  

Fram till och med 2019 beviljade Trafikverket statsbidrag för frakttrafiken i Göteborgs 
södra skärgård. Från och med 2019 började bidraget successivt att fasas ut, för att helt 
upphöra 2021. Genom att indexuppräkna priser för frakttrafiken från och med 1997 till 
2019 års priser återställs det förhållande i fördelning av kostnader för frakttrafiken som 
tidigare utgjordes av skattemedel motsvarande 70 procent och statligt bidrag motsvarande 
30 procent.  
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Från när ska ny taxa gälla samt förtydligande av årliguppräkning av KPI 

Trafiknämndens förslag till beslut för kommunfullmäktige innebär att ny taxemodell 
börjar att gälla från och med den 1 januari 2023.  

Indexuppräkning kommer att ske årligen och justeras med hjälp av senast kända oktober-
index. Första justeringstillfället kommer således att bli 1 januari 2024. 

 

Förtydligande av priser för samtliga godsslag 

I förslag till ny taxa har en revidering av specialtaxa genomförts. I den reviderade 
versionen finns färre specialtaxor angivna än tidigare, vilket beror på att kostnad idag 
utgår från vikt. 

 

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

 

Bedömning ur social dimension 
Idag är kostnaderna för frakttrafik till olika öar beroende av avstånd, där längre avstånd 
innebär högre kostnader och kortare avstånd lägre kostnader. Differentierade priser är 
negativt ur perspektivet att hela skärgården skall leva. En enhetlig taxa i södra skärgården 
skulle möjliggöra ytterligare utveckling på de öar som även ligger längre bort som 
exempelvis Vrångö.  

 

Bilagor 
 

1. PM Juridiska förutsättningar för fraktavgifter 
2. Synpunkter email  
3. Synpunkter angående indexuppräkning frakttaxan  
4. Synpunkter email               
5. Förslag till nya taxor – gods 
6. Förslag till nya taxor – fordon 
7. Trafiknämndens tjänsteutlåtande datum 2021-10-14 
8. Protokollsutdrag TN 2021-12-16, § 557 
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Ärendet  
Enligt trafiknämndens reglemente som kommunfullmäktige beslutat om ansvarar 
trafiknämnden för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård. Trafiknämnden gav 2021-02-
11 § 34 trafikkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för frakttrafiken i 
Göteborgs södra skärgård. Trafikkontoret föreslår trafiknämnden föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om förslag till ny taxa.  

 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket beviljade tidigare Göteborg Stad statsbidrag för frakttrafiken i Göteborgs 
södra skärgård enligt förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. 
Trafikverket fattade senare beslut om att statsbidraget till staden skulle avvecklas 
eftersom det enligt förordningen endast kunde utgå bidrag till färjeleder som drivs av 
enskilda. Bidrag enligt förordningen kunde, enligt Trafikverket, inte utgå till staden 
eftersom frakttrafiken i södra skärgården drevs av det allmänna/offentliga. 

2019 påbörjades nedtrappningen av bidraget med 1/3 per år. Trafikverket avvecklade 
således statsbidraget stegvis och bidraget upphörde helt 2021. Vilket innebär att den 
delen av kostnaderna som inte täcks av avgifter belastar trafiknämndens driftbudget.  

 

Förvaltningens bedömning 
Staden kommer inte få fortsatt statligt stöd för att bedriva frakttrafiken. Statsbidraget 
upphörde helt år 2021. Efter att ha undersökt möjliga lösningar på frågan med det 
uteblivna stadsbidraget gjorde trafikkontoret bedömningen att den enda möjligheten är att 
Göteborgs Stad, genom trafiknämnden, kvarstår som ansvarig för frakttrafiken i 
Göteborgs södra skärgård. Som följd av detta anser trafikkontoret också att det finns 
behov av att se över taxorna för frakttrafiken.  

Nuvarande taxa har inte räknats upp mot index sedan år 1997. I förslaget till ny modell 
har priserna därför korrigerats så att de harmoniserar med dagens penningvärde och 
beräknas få en kostnadstäckning som med marginal speglar det ursprunglig syftet, det vill 
säga cirka 30 procent kostnadstäckning i form av avgifter. Förslag till ny modell är 
beräknad utifrån ett historiskt transportmönster varför justeringar utifrån eventuella 
förändringar kan bli aktuella. Förslaget bygger på att avgifter regleras utifrån KPI-index 
årligen. 

En omstrukturering av taxorna medför att vissa kostnadsslag och öar får en mindre 
höjning, medan andra trafikslag och destinationer kommer få en högre höjning. Förslaget 
till ny taxa speglar skärgårdens behov samtidigt som det värnar såväl den enskilde som 
företagaren, vägnätet och miljön.   
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