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Svar på återremiss 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 förslag i tjänsteutlåtanden Förslag till ny taxa för frakttrafiken i 
Göteborgs södra skärgård och Komplettering förslag till ny taxa för frakttrafiken i 
Göteborgs södra skärgård och som trafikkontorets svar på återremissen från 
kommunfullmäktige 2022-05-18 § 431. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för frakttrafiken 
i Göteborgs södra skärgård i enlighet med bilaga 2 och 3 till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande samt att kostnadsjusteringen ska implementeras under två år, i 
enlighet med alternativ två i trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa principer för årlig 
indexjustering med konsumentprisindex (KPI), basmånad oktober 2022. 

4. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa tidpunkt för införande 
av ny taxa för frakttrafik i Göteborgs södra skärgård till 1 januari 2024. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-18 § 431 fattades beslut om att 
återremittera ärendet till trafiknämnden för att inhämta och redogöra för fler alternativa 
scenarier gällande täckningsgrad av den nya taxan för frakttrafiken. Återremissen innebar 
även att trafiknämnden skulle utreda och redogöra för hur en ny taxa succesivt kan 
implementeras över tid med målsättningen att undvika allt för stor kostnadsutveckling 
uppstår direkt vid införandet. 

Göteborgs Stad erhöll tidigare stadsbidrag för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård 
enligt förordning (1989:891) om stadsbidrag till enskild väghållning. Efter beslut från 
Trafikverket om att statsbidraget till staden skulle avvecklas och upphöra 2021 innebär 
detta att den delen av kostnaderna som inte täcks av avgifter från frakttrafiken i 
Göteborgs södra skärgård belastar trafiknämndens driftbudget.  

Trafiknämnden fattade vid sammanträde 2021-12-16 § 557 beslut om att till 
kommunfullmäktige förorda det alternativ till fördelning och finansiering av frakttrafiken 
som innebar en ungefärlig kostnadstäckning på 30 procent i form av avgifter. Beslutet 
grundades på att nuvarande taxa inte har räknats upp mot index sedan 1997. Enligt 
stadens anvisningar för hantering av taxor och avgifter är det viktigt att indexreglering 
sker årligen för att inte urholka taxan över tid. I förslag till ny taxemodell upprätthålls det 
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förhållande som tidigare utgjorts av statligt bidrag och avgifter från frakttrafiken i 
kombination med skattemedel.  

Trafikkontoret förordar en implementering av förslag till ny taxemodell genomförs i två 
steg, under två år. Där det första året innebär att den höjning som föreslås i den nya 
modellen implementeras, motsvarande 30 procent. För att under det andra året höjas 
ytterligare genom att priserna justeras efter inflationen. I skrivande stund motsvarar 
inflationen sedan oktober 2019 en ökning på 10,5 procent.  

Rådande världsläge och stigande inflation får påverkan på samhället i stort. Den totala 
kostnaden för frakttrafiken uppgick 2021 till omkring 17,3 miljoner kronor. Med 
nuvarande inflation motsvaras den prognosticerade kostnaden för 2022 till omkring 18,8 
mnkr. Med ökad inflationstakt ökar kostnaderna kopplade till frakttrafiken successivt. En 
successiv implementering innebära att andelen som finansieras genom kommunala 
skattemedel under en längre period skulle vara större.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fler alternativa scenarier gällande täckningsgrad av den nya taxan för 
frakttrafiken. 

I de tre scenarier som presenterades för trafiknämnden vid sammanträde 2021-12-16 § 
557 redogjordes för möjliga alternativ till fördelning och finansiering av frakttrafiken. De 
olika scenarierna som presenterades för trafiknämnden togs fram efter 
omvärldsbevakning av andra kommuner med liknande fraktbehov. Av denna 
undersökning framgick att prisbilden för de kunder som utnyttjar frakttrafiken i 
Göteborgs södra skärgård är klart förmånligare än på andra håll i landet.  

Scenario 1 innebar att upprätthålla förhållandet 30-35 procent som tidigare utgjorts av 
statligt bidrag och avgifter från frakttrafiken i kombination med skattemedel. Förslaget 
innebar att 30 procent skulle finansieras med hjälp av avgifter från frakttrafiken och 
resterande del finansieras med hjälp av skattemedel genom trafiknämndens driftbudget.  

Scenario 2 innebar att 50 procent skulle finansieras med hjälp av avgifter från 
frakttrafiken och 50 procent med hjälp av skattemedel genom trafiknämndens driftbudget.  

Scenario 3 innebar att frakttrafiken skulle bära sina egna kostnader och till 100 procent 
finansieras med hjälp av avgifter från frakttrafiken.  

Trafiknämnden fattade vid sammanträde 2021-12-16 § 557 beslut om att till 
kommunfullmäktige förorda scenario 1. Enligt stadens anvisningar för hantering av taxor 
och avgifter är det viktigt att indexering sker årligen för att inte urholka taxan över tid. 
Beslutet grundades på att nuvarande taxa inte har räknats upp mot index sedan 1997. I 
förslaget korrigerades därför priserna för att harmonisera med dåvarande penningvärde 
och spegla det ursprungliga syftet, det vill säga en ungefärlig kostnadstäckning på 30 
procent i form av avgifter. Detta scenario motsvarade även den fördelning som fram till 
och med 2021 hade uppehållits genom att frakttrafiken erhöll statligt bidrag.  

Vid framtagandet av förslag till ny modell för frakttrafiken innebar förhållandet i 
kostnadstäckning, utan beslut om ny modell, att 20 procent finansierades genom avgifter 
för frakttrafiken och resterande del genom trafiknämndens driftbudget. Med anledning av 
det rådande världsläget motsvarar förhållandet i kostnadstäckning i skrivande stund, utan 
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beslut om en ny taxemodell, att 15 procent finansieras genom avgifter från frakttrafiken 
och resterande del genom trafiknämndens driftbudget.  

Under 2022 har kostnaderna för diesel och frakttrafiken hittills ökat med omkring en 
miljon kronor. 2021 var den totala kostnaden för frakttrafiken 17,3 mnkr och för 2022 är 
den prognosticerade kostnaden omkring 18,8 mnkr. De förväntade kostnaderna för 
frakttrafiken förväntas öka med omkring 9 procent år 2022 i jämförelse med föregående 
år. Rådande läge i Europa tillsammans med en kraftigt stigande inflation får stor påverkan 
på samhället. För frakttrafiken blir detta påtagligt inte minst genom kraftigt höjda 
bränslepriser. 

Successivt införande av ny taxa för frakttrafiken med målsättning att inte alltför 
stor kostnad uppstår vid införandet 

I återremissen från kommunfullmäktige 2022-05-18 § 431 uppdras trafiknämnden att 
utreda och redogöra för hur en ny taxa succesivt kan implementeras över tid med 
målsättningen att undvika allt för stor kostnadsutveckling uppstår direkt vid införandet. 
Nedan redogörs för två alternativ till successiv implementering av förslag på modell till 
ny taxa.  

Alternativ ett: 

Att implementera ny beräkningsmodell för frakttaxan successivt är en fullt möjlig 
lösning. Ett alternativ är att under en treårsperiod genomföra en successiv höjning med 
omkring 13,5 procent per år (beräkning gjord utifrån juliindex 2022). Motsvarande 
succesiva implementering behöver även göras för de medborgare och näringsidkare som 
bor på öar längre bort i skärgården, där den nya beräkningsmodellen innebär minskade 
avgifter. En sådan lösning innebär större osäkerheter eftersom beräkningarna grundas på 
antaganden om transportmönster och inflation över tid. Vidare skulle en sådan hantering 
kräva mer administration, framför allt för Styrsöbolaget.  

Tillsammans med stigande inflation skulle ett successivt införande enligt alternativet 
ovan innebära att trafiknämnden skulle behöva bära en större del av kostnaderna under en 
längre period. Detta är en fullt genomförbar lösning men skulle kunna komma att kräva 
prioriteringar av annan verksamhet. Vidare skulle en successiv implementering innebära 
att en differentierad taxa skulle vara implementerad först år 2026 och således också 
motverka det sociala perspektivet att hela skärgården ska leva. Det vill säga att det ska 
vara attraktivt att vara näringsidkare samt att bygga även på de öar som ligger längre bort 
i södra skärgården. 

 

Fordon Ö Aktuell 
taxa 
enkel/tor 

Förslag 
på ny 
taxa 
enkel/tor 

 

2022*  2024** 

 

2025*** 

 

2026 

 

Boogie-
lastbil 

Asperö 300/520 600/1200 663/1226 +100/269 +100/269 +100/269 
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Fordon Ö Aktuell 
taxa 
enkel/tor 

Förslag 
på ny 
taxa 
enkel/tor 

 

2022*  2024** 

 

2025*** 

 

2026 

 

Boogie-
lastbil 

Vrångö 780/1560 600/1200 663/1226 +100/269 +100/269 +100/269 

Lätt 
lastbil 

Asperö 220/440 360/720 398/796 +47/119 +47/119 +47/119 

Lätt 
lastbil 

Vrångö 660/1320 360/720 398/796 +47/119 +47/119 +47/119 

*10,5% inflation från 2019 till införande år, i detta exempel 2022 men i själva verket till 2024-2026 
** + kostnad från aktuell taxa idag, uppräknat med 1/3 + inflation från 2019) 
***+ kostnad från aktuell taxa idag, uppräknat med 1/3 + inflation från 2019) 
****+ kostnad från aktuell taxa idag, uppräknat med 1/3 + inflation från 2019 
 

Alternativ två: 

Utifrån rådande världsläge förespråkar trafikkontoret i stället alternativet att successivt 
implementera beräkningsmodell för frakttaxan genom att genomföra höjningen i två 
delar. I den första delen, med start från och med 1 januari 2024, genomförs den höjning 
som föreslås i nuvarande taxemodell. Det vill säga att priser för frakttrafiken uppräknas 
med index till och med år 2019, motsvarande omkring 30 procent. Från och med 1 januari 
2025 justeras priser efter återstående inflationsjustering, det vill säga från år 2019 till 
oktoberindex 2023. I skrivande stund är inflationen omkring 10,5 procent sedan oktober 
2019.  

 

Fordon Ö Aktuell 
taxa 
(idag) 
enkel/tor 

Förslag till 
ny taxa 

2024 *  

 

2025 (+ 
10,5%** 

 

År 2026 - 

Boogielastbil Asperö 300/520 600/1200kr 600/1200 663/1326 Årlig 
indexuppräkning 

Boogielastbil Vrångö 780/1560 600/1200 600/1200 663/1326 Årlig 
indexuppräkning 

Lätt lastbil Asperö 220/440 360/720 360/720 398/796 Årlig 
indexuppräkning 

Lätt lastbil Vrångö 660/1320 360/720 360/720 398/796 Årlig 
indexuppräkning 

*Cirka 30 procent, enligt föreslagen modell fram till och med 2019 
**Inflation från 2019 till införande år, i detta exempel 2022 (i själva verket år 2025) 
 

I båda förslagen till en successiv implementering kommer en årlig indexuppräkning med 
senast kända oktoberindex att genomföras.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget innebär att tunga fordon inte längre kommer att ges mängdrabatter. Det ska inte 
vara förmånligt att belasta ett underdimensionerat vägnät utan snarare minska de tunga 
transporterna på öarna vilket värnar såväl boende, besökare och miljö på öarna.  

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. I första hand kommer medborgare och näringsidkare att påverkas av 
indexjusteringar, vilket är ett resultat av rådande världsläge. 

 

Bilagor 
1. PM Juridiska förutsättningar för fraktavgifter 
2. Förslag till nya taxor – gods 
3. Förslag till nya taxor – fordon 
4. Trafiknämndens tjänsteutlåtande datum 2021-10-14 
5. Trafiknämndens tjänsteutlåtande datum 2022-02-28 
6. Protokollsutdrag TN 2021-12-16, § 557 
7. Protokollsutdrag KS 2022-05-18 § 431 
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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. Enligt stadens anvisningar 
för hantering av taxor och avgifter är det viktigt att indexering sker årligen för att inte 
urholka taxan över tid. I förslaget till ny taxemodell korrigerades priserna för att få en 
kostnadstäckning som speglar det ursprungliga syftet och kompenserar bortfallet av 
tidigare statligt bidrag, 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. 

Rådande världsläge och stigande inflation får påverkan på samhället i stort. Den totala 
kostnaden för frakttrafiken uppgick 2021 till omkring 17,3 miljoner kronor. Med 
nuvarande inflation motsvaras den prognosticerade kostnaden för 2022 till omkring 18,8 
mnkr. Med ökad inflationstakt ökar kostnaderna kopplade till frakttrafiken successivt. En 
successiv implementering skulle således innebära att andelen som finansieras genom 
kommunala skattemedel under en längre period skulle vara större. Trafikkontoret förordar 
därför alternativ ett, det vill säga att successivt implementera beräkningsmodell för 
frakttaxan genom att genomföra höjningen i två delar. I den första delen, med start från 
och med 1 januari 2024, genomförs den höjning som föreslås i nuvarande taxemodell. 
Det vill säga att priser för frakttrafiken uppräknas med index till och med år 2019, 
motsvarande omkring 30 procent. Från och med 1 januari 2025 justeras priser efter 
återstående inflationsjustering, det vill säga från år 2019 till oktoberindex 2023. I 
skrivande stund är inflationen omkring 10,5 procent sedan oktober 2019.  
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