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Svensk Kollektivtrafiks remissvar rörande Remissvar 
Transportstyrelsens avgiftsförordning 2021 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
och länstrafikbolagen i Sverige. Ett normalår görs mer än 1,7 miljarder resor i våra medlemmars trafik, 
vilket motsvarar 99 % av landets busstrafik och 88 % av landets persontågstrafik. Kollektivtrafiken leder i 
dag arbetet mot ett fossilfritt transportsystem. Den upphandlade busstrafiken drivs i dag till över 92 procent 
av förnybara drivmedel eller el. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och tågtrafiken drivs 
nästan helt med el. Våra medlemmar ansvarar också helt eller delvis för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor 
och skolskjuts. 

Remissynpunkter 

 

Transportstyrelsen lämnar årligen ett förslag på avgiftsförändringar, även denna 
gång lämnas förslag som har stor påverkar på branschen och som inte är att 

likna vid indexjusteringar för årligen ökade kostnader. 
 
En viktig del vi tar fasta på i ert missiv är att ni skriver att ”Verksamheten ska i 

huvudsak finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag.”. Så är dock inte 
fallet i förslaget. Den ryckighet som kännetecknar Transportstyrelsens 

avgiftsprislista där ungefär en branschdel per år får räkna med kännbara 
avgiftshöjningar och i bästa fall får någon annan branschdel glädjas åt tillfälliga 
avgiftslättnader då myndigheten i sitt avgiftsbeslut något år tidigare räknat fel 

och kompenserar för tidigare års överuttag. 
 

Den nitiskhet vad gäller att uppnå ”rättvisa” där varje enskild ”produkt” ska bära 
sina egna kostnader förtas av den bristande redovisning kring hur man kommit 
fram till dagens kostnader och föreslagna kostnader. Det är sannolikt så att 

myndighetens reglering av avgiftsprissättningen är för detaljerade eller att 
myndigheten tolkar sina möjligheter allt för snävt, men det är inte en rimlig 

situation för de branscher som påverkas av Transportstyrelsens verksamhet att 
verka under denna ”hattighet”. 
  

Ekonomistyrningsverket visar i sin rapport kring finansiering av tillsyn på ett 
flertal principer som det är tveksamt om Transportstyrelsen följer; tex skriver 

man att avgifterna bör vara enhetliga; ”Om operativ tillsyn omfattar flera 
”närliggande områden”, t.ex. djurskydd och miljövård på lantbruk, bör 
avgiftsuttagen ske på likartat sätt för respektive tillsynsområde. Avgifterna bör 
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ensas för att skapa större förståelse för den som betalar avgiften”.1 När man 
betraktar Transportstyrelsens avgiftsprislista förstår man att så inte är fallet, 

olika avgiftsnivåer finns för i stort sett alla ”produkter” och dessutom kan det i 
värsta fall bara skilja någon krona dem emellan. 

 
Avgiftsnivåer som tex 690, 700 och 710 kr borde rimligen sammanföras till en 

och samma avgiftsnivå. Utifrån den historik Transportstyrelsen har av att ändra 
avgifter med hänvisning till att intäkter och kostnader inte överensstämmer lär 
inte detta år ha hittat en sådan exakthet att inte en viss ”avrundning” av avgifter 

faktiskt vore lämpligt. 
 

Det blir också svårt att förstå varför tex taxiförarlegitimation ska påläggas en 
årlig ”registerhållningsavgift” när inte tex innehavare av körkort åläggs samma 
kostnad. Kostar IT-systemet för taxiförarlegitimation så mycket mer än det som 

används för körkort? Borde inte detta kunna förvaltas som ett gemensamt 
system och borde det därmed inte finnas kostnadseffektiviseringar att hämta 

hem som mer än väl täcker behovet av avgiftsinförande och höjningar? 
 
Overhead och kostnader för att genomföra effektiviseringar kan inte bäras av 

användarkollektivet. De ansträngningar som myndigheten rimligen ägnat sig åt 
för att minimera kostnadsuttagen av tillsynsobjekten framgår inte av 

redogörelsen. Hur myndigheten tex väljer att lokalisera och organisera sig (tex 
på tretton platser i landet) borde inte tillåtas påverka avgiftsuttaget. 
 

Transportstyrelsen är monopolist, man kan inte vända sig till någon annan att få 
tillsyn, även om klär det i orden av ”i beroendeställning”. Transportstyrelsen 

väljer själv ut vilka områden som ett år ska omfattas av tillsyn och de väljer 
också själv i vilken omfattning som det ska bedrivas tillsyn mot ett tillsynsobjekt 
samt när tillsynen anses vara tillräcklig. Inga incitament i strukturen finns för att 

tillsynen ska hållas på en effektiv och rimlig nivå.  
 

Myndigheten styr själv sin prioritering och tidsåtgång vid tillsyn. Ju mer nitisk 
genom att granska sådant som kanske inte ens är i riskzon eller ju mer ineffektiv 
myndigheten är desto mer intäkter genererar myndigheten. Eftersom 

myndighetens timtaxa inkluderar overhead blir det hela en intäktskälla för 
myndigheten (overhead ökar ju inte för att tillsyn ökar, exempelvis GDs lön är 

rimligen inte baserad på volymen tillsynsärenden) och det finns varken 
incitament till effektivisering eller att begränsa antalet timmar. En god 
regelefterlevnad hos tillsynsobjektet påverkar inte heller möjligheterna då 

avgiftsfinansieringen inte bygger varken på faktiskt fel eller misstanke utan på 
ren generell tillsyn. Eftersom tillsynsintäkterna inte heller behålls som 

finansierande intäkt hos myndigheten utan går in som intäkt i stadsbudgeten 
torde incitamenten hos myndigheten till korrekt satta taxor vara mindre.  

 
När det gäller taxenivån finns mest transparens i timtaxan som 
Transportstyrelsen föreslår vara 1400 kr per timme. Detta skulle kunna jämföras 

 
1 https://www.esv.se/contentassets/36422d79ed9e43e193c1934d959a794a/finansiering-

av-tillsyn.pdf, s 31 

https://www.esv.se/contentassets/36422d79ed9e43e193c1934d959a794a/finansiering-av-tillsyn.pdf
https://www.esv.se/contentassets/36422d79ed9e43e193c1934d959a794a/finansiering-av-tillsyn.pdf
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med timkostnadsnormen som styr ersättningen för advokater och jurister med 
uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och 

offentliga biträden. För 2021 är denna norm 1425 kr/timme och avser då lön för 
personer med lång utbildning, hög lönenivå och som ersättning till bolag som 

verkar på en konkurrensutsatt vinstdrivande marknad. Transportstyrelsens nivå 
1400 kr för att en handläggare ska utöva tillsyn inom en statlig myndighet är 

helt enkelt inte rimlig. 
 
Det är också värt att reflektera över höjningen av timkostnadsnormen på 1,5% 

från året innan. Detta är alltså mer i nivå med hur kostnader och avgifter brukar 
uppjusteras jämfört med Transportstyrelsens mindre modesta höjningar. 

Förutom införandet av nya avgifter noterar vi att den högst höjningen som 
föreslås är på 600% där en dispensavgift ökas från 1000 kr till 7500 kr, även tex 
färdskrivarkorten med ökning från 100 kr till 300 kr är orimligt hög utifrån 

branschens möjligheter att budgetera och hitta förutsägbarhet i myndighetens 
påverkan på branschen och den enskilda organisationen. 

 
I remissunderlaget skriver Transportstyrelsen ”Vi är förstås medvetna om att 
situationen är fortsatt ansträngd för många av er som driver verksamhet inom 

transportsektorn men vi måste ta ut avgifter som motsvarar kostnaderna för 
verksamheten och föreslår därför ett flertal avgiftshöjningar till 2022”. Någon 

avgiftsförändring skedde inte inför 2021 då man utifrån pandemin motiverade att 
det inte var lämpligt att höja avgifter och ”frös dem”. Vad har förändrats jämfört 
med för ett år sedan som nu föranleder en annan bedömning? Situationen för 

transportbranschen är mer eller mindre oförändrad, kanske på vissa håll sämre 
än2021, de eventuella ekonomiska buffertar som använts 2020-21 för att täcka 

förluster finns inte längre att tillgå, och varken taxi-, tåg-, flyg- sjö- eller 
busstrafiken har återfått resenärerna till det antal som var före pandemin. Det är 
utifrån den aspekten mycket rimligt att återigen vänta ett år med att höja 

avgifterna. Det ger dessutom möjlighet för myndigheten att göra fördjupade 
konsekvensanalyser för de olika branschdelarna för att tex titta på hur stora 

avgiftshöjningar som varje del kan bära, vilka effekter avgiftsförändringarna får 
etc. Det ger också tid för att reflektera över möjligheterna för myndigheten att 
överväga alternativa lösningar till avgiftshöjningar. För att kunna motivera sina 

avgiftshöjningar bör myndigheten beskriva vilka effektiviseringsåtgärder 
myndigheten genomfört under året eller kommande år och vad som hindrar 

denna effektivisering från att hantera hela det behov av utökat avgiftsuttag som 
föreslår via avgiftshöjning. 
 

Vi vill särskilt lyfta det olämpliga i att införa avgifter riktade mot de enskilda 
taxiförarna. Under pandemin har taxiresandet kraftigt minskat, enskilda 

taxiförare har tvingats byta yrke. Att införa en avgift för den enskilda taxiföraren 
för att registerhålla/tillsyna taxiförarlegitimationen kommer innebära att de 

taxiförare som för tillfället arbetar med annat kommer ha lägre motivation att 
betala avgiften. När efterfrågan på taxitjänster kommer öka kommer förar- och 
fordonsbrist att uppkomma. Taxi får då svårt att rekrytera taxiförare då färre har 

taxiförarlegitimation. Kostnaden för att ta en ny taxiförarlegitimation är 
dessutom betydligt högre än den årliga avgiften. Man skapar med detta en 

instegtröskel till yrken som kommer skada branschens attraktivitet, och 
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taxiföretagen riskerar att få finansiera nya taxiförarlegitimationer för personer 
som aktivt avsagt sig sin legitimation för att minska sina personliga utgifter. 

Man kan också jämföra med de 22 legitimationsyrken som Socialstyrelsen 
registerhåller, där finns en ansökningavgift, men ingen årlig avgift, det känns 

inte rimligt att staten har olika synsätt och finansieringsprinciper för olika 
legitimationsyrken bara för att de råkar ligga under olika myndigheter.  

Det är inte heller i linje med vad Ekonomistyrningsverket kommer fram till i sin 
rapport kring där man ett flertal gånger lyfter det olämpliga med 
avgiftsfinansiering om det skulle verka hämmande för en bransch eller marknad.2 

Utöver detta kan ifrågasättas varför möjligheten att ta ut avgift som har funnits 
minst sedan 2012 då nuvarande lag trädde i kraft inte tidigare nyttjats. Vad är 

det som fått Transportstyrelsens kostnader att öka så kraftigt att man plötsligt 
föreslår ett avgiftsuttag? 
 

 
 

 
SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
 

 
Johan Wadman 
VD 

 
2 https://www.esv.se/contentassets/36422d79ed9e43e193c1934d959a794a/finansiering-

av-tillsyn.pdf, s 29 

https://www.esv.se/contentassets/36422d79ed9e43e193c1934d959a794a/finansiering-av-tillsyn.pdf
https://www.esv.se/contentassets/36422d79ed9e43e193c1934d959a794a/finansiering-av-tillsyn.pdf

