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2018-03-06  n.registrator@regeringskansliet.se  

Ert dnr: N2018/00192/SUBT  
 
Handläggare: Lars Sandberg  
 

Remissvar angående förslag till förordning om stöd för 
att främja fri kollektivtrafik för ungdomar 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i landet. Årligen görs mer än 1,6 

miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik 

och 86 % av landets persontågstrafik. 

 

Sammanfattning av förslaget 

Riksdagen beslöt i december 2017 att i enlighet med regeringens förslag i 

budgetpropositionen för 2018 att införa ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år 

under 2018–2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under 

sommarlovet. Målgruppen är de skolungdomar som respektive vårtermin lämnar 

antingen årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan. 

Bidraget ska fördelas till de regionala kollektivtrafikmyndigheter som till Trafikverket 

ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för varje regional 

kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet skolungdomar per län. 

Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med 

övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i respektive län ska 

utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns inget som hindrar RKM att erbjuda målgruppen 

lösningar som inom ramen för bidragets avgränsningar skapar förutsättningar för 

exempelvis ungdomar med färdtjänsttillstånd att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik. Det 

kan gälla att utnyttja kollektivtrafik bl.a. genom att medföljande (ledsagare) också får 

resa avgiftsfritt. 

 

Svensk Kollektivtrafiks yttrande  

Till att börja med är det mycket allvarligt och uppseendeväckande att 

Näringsdepartementet inte skickat denna remiss till de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas och länstrafikbolagens bransch- och intresseorganisation, 

Svensk Kollektivtrafik. Vi är helt fristående från SKL. Detta är tyvärr ett regelbundet 

återkommande problem. Remissen angående förslag till förordning om stöd för att främja 

fri kollektivtrafik för ungdomar har vi fått information om genom andra 

branschorganisationer. Vi har också noterat att inte heller Trafikanalys eller 

Transportstyrelsen har fått denna remiss. 

Vi har i en skrivelse till statssekreterare Mattias Landgren tagit upp problemet med att 

Näringsdepartementet inte har en fungerande remissrutin. Vi vill liksom tidigare göra 

Näringsdepartementet uppmärksam på att vi vill ta del av samtliga remisser som berör 

kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst, sjukresor, busstrafik, järnväg, tågtrafik, spårväg, 

tunnelbana, skärgårdstrafik, nya mobilitetstjänster (kombinerad mobilitet, MaaS, 

delningstjänster på trafikområdet osv), de transportpolitiska målen och 
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infrastrukturfrågor etc. Vi förutsätter att Näringsdepartementet i fortsättningen skickar 

remisser till de organisationer som berörs av de förslag som remitteras.   

Eftersom Svensk Kollektivtrafik är de regionala kollektivtrafikmyndigheternas och 

länstrafikbolagens branschorganisation så vill vi även understryka att det av största vikt 

att Svensk Kollektivtrafik erbjuds möjlighet att föra dialog med regeringskansliet samt 

delta i arbetet med förslag som berör våra de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och 

länstrafikbolagen.    

Svensk Kollektivtrafik ställer sig positiv till förslaget om att främja fri kollektivtrafik för 

ungdomar i vissa åldrar under sommarlovet. En satsning på kollektivtrafik för ungdomar 

kan ha många positiva effekter för såväl ungdomar, som för arbetsgivare och näringsliv 

och bidrar till meningsfull fritid och sysselsättning. Bidraget kan också medföra en 

utjämnande effekt som ger ungdomar likvärdiga möjlighet till resor i kollektivtrafiken 

genom att slippa kostnaden under sommarlovet. 

Det är bra att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är den sökande parten eftersom 

kollektivtrafik. 

Svensk Kollektivtrafik är positiv till riktade statsbidrag till kollektivtrafik. I och med att 

införandet av detta stöd ligger så pass nära i tid är statsbidraget är inte anpassat efter de 

regionala kollektivtrafikmyndigheternas budget- och planeringsprocesser. Det innebär en 

forcering, som ställer höga krav på de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 

administration. Kort varsel innebär även risk för fel och att avsatta medel inte kommer 

till användning.  

Svensk Kollektivtrafik är kritisk till att Näringsdepartementet utelämnat datum för när 

ansökningstiden kommer att gå ut och när förordningen kommer att träda i kraft. Utöver 

att det är en brist att skicka ut ett ofärdigt förslag på remiss så öppnar det för att 

ansökningstiden i värsta fall kan bli mycket kort och/eller att tiden mellan Trafikverkets 

beslut och ungdomarnas sommarlov kan bli mycket kort om regeringens beredning skulle 

dra ut på tiden. 

Det finns flera praktiska utmaningar när det gäller verkställandet. Det är mycket viktigt 

för Svensk Kollektivtrafiks medlemmar och för förtroendet för att införandet av fri 

kollektivtrafik för ungdomar blir lyckat och tas emot väl av allmänheten. 

Budgetprocessen behöver anpassas efter den möjliga medfinansieringen. Det är svårt att 

räkna på den totala kostnaden av införandet. Avgiftsfri kollektivtrafik finns på vissa håll i 

landet redan i dag, med olika lösningar. Möjligheten till erfarenhetsutbyte blir väldigt kort 

och lösningarna riskerar därmed att skilja sig åt i effektivitet, vilket kan innebära onödiga 

kostnader för verksamheterna. 

I och med att bidraget avser befintlig trafik, påverkar bidraget olika över landet. Vissa 

områden har kollektivtrafik begränsad till terminstid, vilket gör att det kan ge en negativ 

upplevelse för resenärerna när kollektivtrafik kanske saknas helt eller delvis under 

sommarlovet. I de fall där det inte finns någon trafik eller där trafiken är begränsad 

riskerar satsningen att leda till att allmänheten får en negativ inställning till reformen, 

och i förlängningen även till kollektivtrafiken. 

Majoriteten av all kollektivtrafik är upphandlad, en mindre del sker i egen regi. Den 

upphandlade kollektivtrafiken sker med olika avtalsmodeller, där en del avtal baseras på 

incitament att antalet resenärer ska öka. Satsningen kan därför i vissa fall därför ge en 

ökad utgift för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till operatören, och ger skapa 

nya förutsättning enligt avtalet. Vid ett stort ökat resande kan också befintliga turer 

behöva förstärkas, något som även kan innebära ökade kostnader. Även nya 

resandemönster och beteenden kan behöva hanteras.  
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Utmaningar finns även i själva administrationen och distributionen av biljetter. Det är 

inte helt okomplicerat att få ut biljetter till alla ungdomar i avsedda ålderskategorier på 

kort varsel. Nya rutiner behöver i många fall etableras kring korttyper, distribution, 

tester, hantering av eventuellt fuskåkande etc. Det finns inte heller alltid en 

grundprodukt för biljetter som kan användas.  

Med tanke på de praktiska utmaningarna vore en utformning av stödet som ger en större 

frihet för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att anpassa lösningar som passar 

lokala och regionala förhållanden att föredra. 

Svensk Kollektivtrafik vill dessutom peka på behovet av ett aktivt stöd från Trafikverket 

som administrerar ansökningarna och stödet samt en enkel uppföljning. Det kommer att 

uppstå frågor före sommaren som kommer att behöva hanteras skyndsamt och 

pragmatiskt med transparent information till alla sökande parter.  

Vid en eventuell fortsättning eller permanentning av bidraget är det viktigt att 

uppföljningen redan nu tar in dessa aspekter. I uppföljningen behöver det vara tydligt för 

de som ansöker om de kan bli återbetalningsskyldiga och vilka villkor som i så fall gäller. 

Eftersom Regeringskansliets PM är mycket knapphändigt behövs det ett antal 

förtydliganden för att klargöra otydligheter i förslaget. 

Svensk Kollektivtrafik anser att det behövs ett förtydligande när det gäller anropsstyrd 

kollektivtrafik. Vi har tolkat förslaget som att anropsstyrd kollektivtrafik omfattas av 

förordningen eftersom den är öppen för allmänheten och därmed räknas som 

kollektivtrafik enligt definitionen i kollektivtrafikförordningen, och dessutom i många fall 

är linjelagd, men det är inte självklart. 

I Sverige finns det även två primärkommunala RKM, Karlstad och Luleå. Dessa nämns 

inte överhuvudtaget i regeringskansliets PM. Svensk Kollektivtrafik anser därför att det 

även behövs ett förtydligande om hur landets primärkommunala RKM ska kunna söka 

bidraget. 

I Sverige förekommer det att RKM sluter avtal om tillköp av biljettgiltighet i kommersiell 

kollektivtrafik. För resenären innebär dessa tillköp att de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas biljetter är giltiga i den helt kommersiella kollektivtrafiken. 

I PM:et framgår det inte om den föreslagna förordningen även omfattar dessa tillköp. 

Även detta behöver förtydligas i det fortsatta beredningsarbetet.    

Svensk Kollektivtrafik ställer sig frågande till att införa ett nytt begrepp ”linjeförd” i 

förordningen. I EU:s kollektivtrafikförordning och den svenska kollektivtrafiklagen 

används begreppen ”kollektivtrafik” och ”linje”. Vi antar att begreppet ”linjeförd” har 

samma innebörd som ”linjelagd” som brukar användas inom kollektivtrafikbranschen och 

i exempelvis riksdagen, men det behöver definieras och förtydligas i regeringens 

fortsatta arbete med förordningen. 

 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Helena Leufstadius, VD 


