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1 Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden ska med sina insatser bidra till att göra Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Ett Västra 
Götaland som ställer om är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt 
fossiloberoende och cirkulärt.  

Det regionala utvecklingsarbetet är långsiktigt och strategiskt och det sker i samverkan 
med nämnder och beredningar inom regional utveckling och kultur i Västra 
Götalandsregionen. Arbetet genomförs även i samarbete mellan sektorer och aktörer 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans har vi en unik 
genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela 
Västra Götaland. 

Kollektivtrafiknämnden har regionfullmäktiges ansvar att vara beställarnämnd till 
Västtrafik AB samt att fullgöra Västra Götalandsregionens uppgift som 
kollektivtrafikmyndighet och systemägare.  

Kollektivtrafiknämnden kommer med utgångspunkt i trafikförsörjningsprogrammet 
arbeta med följande mål, fokusområden och prioriterade aktiviteter under 2022. 

Mål: 

• Knyta samman Västra Götaland med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet 

• Vara föregångare – VGR:s arbete ligger i framkant  

Fokusområden:  

• Omstart för kollektivtrafiken  

• Minska VGR:s miljöpåverkan enligt miljömål 2030 

• Öka takten i ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om” 

Prioriterade aktiviteter 2022: 

• Utveckla och fördjupa arbetet kring hållbar mobilitet och tillgänglighet genom 
kombinerade resekedjor, digitala tjänster och ickeresor 

• Följa upp och analysera nya resmönster och effekter av Covid-19  

• På en övergripande nivå delta i genomförandet av Västsvenska paketet och 
Sverigeförhandlingens storstadsavtal  

• Följa effekterna av ny zonstruktur och införande av nationellt biljettsystem 

• Förstärka och tydliggöra samspelet mellan samhällsplanering och kollektivtrafik  

• Vidareutveckla metoder för ökad social hållbarhet och genomförande av strategin 
för kollektivtrafik på jämlika villkor 

• Revidering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 

• Delta i kraftsamling Elektrifiering 

• Forskning och innovationsprojekt enligt trafikförsörjningsprogrammets 
prioriteringar 
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2 Verksamhet 
Kollektivtrafiknämnden har regionfullmäktiges ansvar att vara beställarnämnd till 
Västtrafik AB samt att fullgöra Västra Götalandsregionens uppgift som 
kollektivtrafikmyndighet och systemägare. 

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för att ta fram förslag till trafikförsörjningsprogram i en 
återkommande process en gång per mandatperiod. Regionfullmäktige antog i maj 2021 
reviderat trafikförsörjningsprogram för 2021-2025. Programmet beskriver den långsiktiga 
utvecklingen av kollektivtrafiken och styr mot ett ökat hållbart resande i hela Västra 
Götaland. Genomförande sker via beslutade strategier och arbete kring fyra 
fokusområden. Strategierna utvecklas i takt med ekonomiska medel och 
resandeefterfrågan.  

Kollektivtrafiknämnden följer genomförandet av Västtrafiks uppdrag genom 
kontinuerliga avstämningar och rapporter specificerat i uppdraget.  

Kollektivtrafiknämnden beslutar om trafikplikt enligt kollektivtrafiklagen. Genom att ta 
beslut om trafikplikt säkerställs kollektivtrafik genom upphandlingsförfarande av 
Västtrafik. Kommersiella aktörer anmäler kommersiellt finansierad trafik som bedrivs i 
länet till kollektivtrafikmyndigheten.  

I kollektivtrafiknämndens huvuduppgifter ingår att kontinuerligt omvärldsbevaka, 
följa upp, övergripande analysera och påverka utvecklingen för kollektivtrafiken. 
Viktiga informationskällor för omvärldsbevakning är medlemskapen i SKR (Sveriges 
kommuner och regioner), branchorganisationen Svensk kollektivtrafik, det nationella 
forskningscentret för kollektivtrafik, K2 och den internationella organisation för 
kollektivtrafik, UITP. Påverkansarbete sker enligt särskild påverkansagenda.  

Kollektivtrafiknämnden finansierar och driver på forsknings- och innovationsprojekt i 
syfte att utveckla kollektivtrafiken och öka det hållbara resandet. Här kan nämnas en 
grundfinansiering till K2, deltagande i Urbana stationssamhället och 
samverkansplattformen kring Electricity.  

Förankring och dialog med kommunerna i Västra Götaland sker i första hand genom de 
delregionala kollektivtrafikråden, stadstrafikforum och dess tjänstemannanätverk. 

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget 

Regionfullmäktiges budget utgår från gemensamma utmaningar med tillhörande mål för 
år 2022 - 2024 och fokusområden för det närmsta året.  De utmaningar som bedöms vara 
mest relevanta för kollektivtrafiknämndens arbete är: 

• att bidra till en positiv och hållbar utveckling så att förutsättningarna för jobb, 
studier, kultur och tillgång till samhällsservice och bostäder finns i hela regionen 

• att motverka de klimatpåverkande utsläppen och den hotade biologiska 
mångfalden genom att ta tillvara det snabbfotade, miljöinriktade och 
klimatsmarta arbetssätt som VGR utvecklat genom åren och särskilt under 
pandemin 

Inom det övergripande målet ”Tillsammans för en hållbar, innovativ och 
konkurrenskraftig region” finns det olika mål och fokusområden varav följande är 
aktuella för kollektivtrafiknämnden att arbeta med under 2022.  
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Mål: Knyta samman Västra Götaland – med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet 

Fokusområde: Omstart för kollektivtrafiken 

Mål: Vara föregångare – VGR:s arbete ligger i framkant 

Fokusområden:  

Minska VGR:s miljöpåverkan enligt miljömål 2030 

Öka takten i ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om” 

 

2.1.1 Knyta samman Västra Götaland - med hållbara resor och 

förbättrad tillgänglighet 

Att knyta samman Västra Götaland handlar om att öka närheten mellan olika delar av 
länet men också med grannregioner, övriga Sverige och andra länder.  

Det ska bidra till att Västra Götaland har ett rikt utbyte och är sammankopplat med 
omvärlden, en ökad närhet mellan olika delar av länet, attraktiva och inkluderande 
livsmiljöer samt en utvecklad infrastruktur som ökar takten i omställningen utifrån olika 
geografiska förutsättningar. 

Trafikförsörjningsprogrammet syftar till att öka andelen hållbara resor i hela länet och 
utveckla en kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet, som är enkel, trygg och 
inkluderande samt med låg miljöpåverkan. Detta ligger linje med målet att knyta samman 
Västra Götaland med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet.  

Med trafikförsörjningsprogrammet som grund är följande aktiviteter prioriterade: 

Utveckla och fördjupa arbetet kring hållbar mobilitet och tillgänglighet genom 
kombinerade resekedjor, digitala tjänster och ickeresor 

En omstart för kollektivtrafiken innebär utöver att återfå resenärerna också att använda 
goda idéer och lösningar som uppstått under pandemin samt att tänka nytt kring hållbart 
resande. Trafikförsörjningsprogrammets fokusområden ”driva på och underlätta för 
hållbara resval” samt ”kombinerad mobilitet” handlar om att genom olika slags mobilitet, 
tjänster och digitala lösningar se på hur det hållbara resandet kan öka i hela Västra 
Götaland. Olika lösningar och arbetssätt passar i olika geografier runt om i länet. En 
”arena för mobilitet och tillgänglighet”, med fokus på de glesare geografierna, är ett 

gemensamt initiativ där kommunalförbund, Västtrafik och VGR kommer att samverka. 
Syftet är bland annat att samordna redan pågående och kommande mobilitetsprojekt och 
bättre möjliggöra implementering i ordinarie verksamhet.  

Följa upp och analysera nya resmönster och effekter av Covid-19  

Trender och enskilda händelser som Covid-19-pandemin kan förändra både kort- och 
långsiktiga behov och förutsättningar för hållbara resor.  

I regionfullmäktiges budget lyfts behovet av dialog kring och uppföljning av 
invånarnas förändrade resvanor och resbehov. Arbetet som påbörjats under pandemin 
fortsätter under 2022 genom både kvantitativa och kvalitativa metoder tillsammans med 
Västtrafik och andra aktörer. Kollektivtrafiknämnden kommer fortsatt följa upp 
pandemins kort- och långsiktiga effekter kring kollektivtrafikens ekonomi. En 



Kollektivtrafiknämnden, Detaljbudget 2022 6(11) 

resvaneundersökning för att kartlägga och analysera resmönster och framtida behov 
genomförs för hela Västra Götaland.  

På en övergripande nivå delta i genomförandet av Västsvenska paketet och 
Sverigeförhandingens storstadsavtal  

Genomförandet av Västsvenska paketet och Sverigeförhandlingens storstadsavtal 
fortlöper. Kollektivtrafiknämnden deltar på en övergripande nivå i arbetet för en 
utveckling i linje med beslutade kollektivtrafikstrategier. En effektiv och uppgraderad 
infrastruktur är avgörande för att strategierna Målbild tåg och Målbild koll 2035 för 
Göteborg, Mölndal och Partille ska förverkligas.  

Följa effekterna av ny zonstruktur och införande av nationellt biljettsystem  

Det nya zonsystemet för kollektivtrafiken infördes i november 2020. Ett sjuttiotal zoner 
minskade till tre och förenklade både biljettköp och kommunöverskridande resor. På 
grund av covid-19-pandemin har det inte varit möjligt att följa upp effekterna av det nya 
systemet, varken gällande nya resmönster eller ökat resande. Kollektivtrafiknämnden 
kommer följa fortsatt följa utvecklingen och effekterna under 2022.  

Regeringen har aviserat att ett nytt nationellt biljettsystem ska införas. 
Kollektivtrafiknämnden kommer noggrant följa utvecklingen av införandet och bevaka 
effekter för kollektivtrafiken.  

Samhällsplanering och kollektivtrafik  

Ett av trafikförsörjningsprogrammet fokusområden är samhällsplanering och 
kollektivtrafik. Det finns ett behov av att tydligare koppla ihop samhällsplaneringen 
med utvecklingen av kollektivtrafik och infrastruktur. Detta perspektiv ska integreras 
i kollektivtrafiknämndens processer där det är relevant och stärkas successivt. I 
budgeten finns skrivet att ”Målbild Tåg 2035 har utökats med sju nya stationslägen 
och regionen fortsätter förbereda dessa ihop med berörda kommuner.” Under 2022 
påbörjas ett utvecklingsarbete tillsammans med kommuner, Trafikverket och övriga 
aktörer i syfte att uppnå gemensamma mål och synergieffekter i förberedelse och 
planering av nya stationer. Erfarenheter från urbana stationssamhället och andra 
projekt tas om hand i arbetet. 

Vidareutveckla metoder för ökad social hållbarhet i kollektivtrafiken 

Arbetet med att implementera strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor är prioriterat. 
Hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet var ett viktigt steg i att aktivt 
lyfta in de sociala perspektiven i den långsiktiga planeringen. Framtagande av 
kunskapsunderlag som belyser sociala perspektiv är en grund för fortsatt 
metodutveckling.  

2.1.2 Vara föregångare - VGR:s eget arbete ska ligga i framkant 

Som en av Sveriges största arbetsgivare har Västra Götalandsregionen ett ansvar och en 
stor möjlighet att vara en föregångare i miljö- och klimatarbetet. Med VGR:s storlek och 
samlade kompetens kan vi i samverkan med andra aktörer i samhället utveckla hållbara 
och innovativa lösningar och påvisa att en omställning till ett hållbart välfärdssamhälle är 
möjlig. 
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Trafikförsörjningsprogrammets målområde kollektivtrafik med låg miljöpåverkan samt 
fokusområdet ”driva på och styra forskning och innovation” bidrar till målet om att vara 
föregångare och ligga i framkant.   

Med trafikförsörjningsprogrammet som grund är följande aktiviteter prioriterade: 

Revidering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken  

Nuvarande miljö- och klimatstrategi beslutades 2018. På grund av den snabba 
omställningen som sker i samhället kopplat till klimatarbetet finns det behov av att 
revidera strategin. Utredningsarbete pågår där frågor kring förnybara drivmedel, teknisk 
utveckling, regelverk och andra förutsättningar kommer att analyseras. Dialog och 
förankring av strategin genomförs med de delregionala kollektivtrafikråden. En 
remissversion planeras till våren 2022 och beslut om ny miljö- och klimatstrategi i slutet 
av 2022.   

Kraftsamling elektrifiering 

En av kraftsamlingarna i den regionala utvecklingsstrategin är elektrifiering. 
Kollektivtrafiknämnden fortsätter engagemanget i samverkansplattformen kring 
Electricity i och med en ny avtalsperiod. Fortsatt deltagande sker också i utvecklingen av 
det el-laddstöd som regionutvecklingsnämnden stödjer, utifrån perspektivet 
kollektivtrafik och hållbara resor.      

Forskning och innovationsprojekt 

Att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet ingår i 
kollektivtrafiknämndens grunduppgifter. Västra Götalandsregionen samverkar 
kontinuerligt med andra aktörer för att driva på forskning och innovation som bidrar till 
bättre beslutsunderlag för den ordinarie verksamheten, testar nya idéer i praktiken och 
driver utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjningsprogrammet. Exempel på 
projekt är KomILand (kombinerad mobilitet på landsbygd) och Electricity.  Forsknings- 
och innovationsprojekt sker enligt trafikförsörjningsprogrammet prioriterade områden: 

• Finansieringsformer som säkerställer långsiktig utveckling och drift av 
kollektivtrafiken  

• Digitalisering och automatisering  

• Elektrifiering och drivmedelsmix som möjliggör fossilfrihet, ökar 
energieffektivitet och minskar buller  

• Samhällsbyggnad och stadsutveckling  

• Styrmedel och styrning som driver beteendeförändringar, hållbart resande och 
bidrar till att fler upplever kollektivtrafiken som enkel, trygg och inkluderande 

2.2 Regiongemensamt 

2.2.1 Miljö 

Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och klimatpåverkan och vara en del 
i ett långsiktigt hållbart transportsystem. I detta innefattas effektiv trafik, driven av 
förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan. Kollektivtrafiken drivs idag nästintill 
fossilfritt, bortsett från delar av färjetrafiken och tågtrafik på Kinnekullebanan. Målet i 
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trafikförsörjningsprogrammet är att utsläppen av CO2 per personkilometer i 
kollektivtrafiken år 2025 ska minska med minst 85 procent jämfört med år 2006.  
Arbetet bidrar till miljömål 2030 för VGR. 
 
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland innebär en utfasning av 
fossila drivmedel, minskad energianvändning och trafik med låga nivåer av avgaser och 
buller. Strategins huvudmål om minskad klimatpåverkan återfinns i 
trafikförsörjningsprogrammet, men strategin har även mål för luftkvalitet, 
energianvändning och bullernivå.  

 

2.2.2 Social hållbarhet 

Trafikförsörjningsprogrammets mål om en kollektivtrafik som är enkel, trygg och 
inkluderande utgör tillsammans med strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor 
grunden för en socialt hållbar kollektivtrafik. Ett grundutbud av kollektivtrafik innebär att 
det finns möjlighet att resa hållbart i hela Västra Götaland. Tillgänglighetsanpassning av 
hållplatser, knutpunkter och terminaler innebär att fler kan använda kollektivtrafiken.  

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor syftar till att få en kollektivtrafik utan 
diskriminering och som beaktar människors olika förutsättningar, värderingar och 
prioriteringar. Den är vägledande för både planering, upphandling och genomförande av 
kollektivtrafiken. Arbetet bidrar till mål för social hållbarhet 2030 för VGR.  

2.2.3 Intern kontroll  

Intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad 
av gällande lagar och förordningar. Intern styrning och kontroll är inte en isolerad process 
utan ska vara en naturlig del av nämndens styrsystem och detaljbudget. Nämndens plan 
för intern styrning och kontroll redovisas i bilaga 1.1 - 1.4 
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3 Ekonomi 

Kollektivtrafiknämnden har sedan starten av sitt arbete 2011/2012 inriktat sin 
ekonomistyrning såväl för egen del som en del av koncernen VGR att årligen bidra till en 
god ekonomisk hushållning. Att väga ekonomi och verksamhet på kort sikt mot 
verksamhetens behov och ekonomi på längre sikt samt tydliggöra vad målsättningar och 
strategier innebär avseende ekonomiska konsekvenser för att ge transparenta och tydliga 
planerings- och budgetförutsättningar. För den kommande planperioden ser nämnden 
behovet av stabila ekonomiska förutsättningar som en grundförutsättning att jobba sig 
tillbaka och anpassa sig till det nya normala, efter den stora påverkan som Covid-19 gett 
kollektivtrafiken och det hållbara resandet. 

3.1 Resultat 

Av kollektivtrafiknämndens totala budgetram om 5 645,5 mnkr går merparten                  
5 608,0 mnkr som ekonomisk ram/driftbidrag till utföraren Västtrafik AB kopplat till det 
uppdrag som nämnden beslutat – KTN 2021 – 00086. Överlämnandet av befogenhet för 
Marstrandsfärjan till Kungälvs kommun motsvarar ett driftbidrag på 5,1 mnkr för 2022. 
De ekonomiska förutsättningarna, 32,1 mnkr för nämndens eget ansvarsområde, tar sin 
utgångspunkt från budget- och verksamhetsåren 2020 och 2021. 

 

Kollektivtrafiknämndens detaljbudget 2022 i 
mnkr       

Finansiering 2021 2022 

Regionfullmäktige 5 454,6 5 645,5 

Summa intäkter 5 454,6 5 645,5 

Västtrafik AB - ekonomisk ram kopplat till uppdrag – KTN 2021 
– 00086 

Befogenhet Marstrandsfärjan till Kungälvs kommun KTN 2020 – 
00105 

Summa Västtrafik AB 

Riskpost införande av ny zonstruktur, KTN 2020-04-16 §17, Dnr: 
KTN 2018 – 00082 

Kungälvs kommun, befogenhet Marstrandsfärjan, 2020-09-25 
§50, KTN 2020 - 00105  

5 424,2 

 

-5,0 

5 419,2 

 

106,0 

5,0 

5 608,0 

  

 

5 608,0 

  

 

5,1 

Avdelning 
 personal+ personalomkostnader, hyra + drift av lokaler och 
utrustning 12,5 12,7 

Strategiska utredningar 

Resvaneundersökning 

Oförutsett 

5,7 

  

5,0 

2,0 

3,0   
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Forskning- och utveckling 

Trafikförsörjningsprogram 2021 - 2025, Hållbara resor i Västra 
Götaland 6,7 9,7 

Nämnd och forum för samråd 3,0 3,0 

Summa kostnader 5 560,6 5 645,5 

Resultat  -106,0 0,0 

 

Resultatbudgeten för kollektivtrafiknämnden kan komma att justeras på någon enstaka 
rad med hänsyn tagen till den regiongemsamma avstämning som sker efter nämndens 
sammanträde. 

 

 

3.1.1 Verksamhetens intäkter 

Utöver regionbidraget 5 645,5 mnkr som regionfullmäktige beslutat, har nämnden inga 
intäkter budgeterade. 

3.1.2 Verksamhetens kostnader 

Kostnadssidan speglar planerna för nämndens egen verksamhet, och förutsättningar att 
driva ett utrednings- och utvecklingsinriktat arbete i trafikförsörjningsprogrammets 
Hållbara resor i Västra Götaland anda, som bl.a. Coronapandemin påverkat till stor del.  
Samt regleringen till Kungälvs kommun för driften av Marstrandsfärjan för 2022.  

3.2 Eget kapital och obeskattade reserver 

Kollektivtrafiknämnden hade vid ingången 2021 ett eget kapital motsvarande 101,8 mnkr. 
Med hänsyn till redovisad prognos för helåret 2021 i samband med delårsbokslut per 
augusti, kommer det ingående egna kapitalet 2022 vara förbrukat.  
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3.3 Investeringar 

Nämnden har för egen del inga dedikerade investeringsramar. Investeringar rörande 
Västtrafiks verksamhet hanteras i särskild ordning i den regiongemensamma 
investeringsprocessen, till exempel avseende inköp av tåg. Investeringar som rör 
spårvagnstrafiken görs enligt gällande avtalsmodell av Göteborgs stad. Större 
investeringar i resecentrum och hållplatser är beslutade i regional infrastrukturplan. 


	1 Sammanfattning
	2 Verksamhet
	2.1 Mål från regionfullmäktiges budget
	2.1.1 Knyta samman Västra Götaland - med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet
	2.1.2 Vara föregångare - VGR:s eget arbete ska ligga i framkant

	2.2 Regiongemensamt
	2.2.1 Miljö
	2.2.2 Social hållbarhet
	2.2.3 Intern kontroll


	3 Ekonomi
	3.1 Resultat
	3.1.1 Verksamhetens intäkter
	3.1.2 Verksamhetens kostnader

	3.2 Eget kapital och obeskattade reserver
	3.3 Investeringar


