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Till 
Styrelsen för Västtrafik AB 

Yttrande över motion om delbetalning av årskort i 
kollektivtrafiken 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta 
att  godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret. 

 
Skövde dag som ovan 
 
      
Lars Backström Maria Björner Brauer 
  
 



 

 

Göteborg 21 april 2022 Till 
Regionstyrelsen  
regionstyrelsen@vgregion.se 
RS 2021-06269 

Dnr: VTM 1-38-22 
 
  
  
 
 
 

 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress:  Gullbergs Strandgata 8, Göteborg 
Tel: 010-43 45 200 
Fax: 010-17 30 123 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

Yttrande över motion av Jan Alexandersson (V) 
med flera om att utreda delbetalning av årskort i 
kollektivtrafiken 
Förslag till beslut 
Västtrafik föreslår Regionfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att 

- Västtrafik inte har utrymme under den närmsta tiden för att genomföra 
ytterligare förändringar av sortimentet, som påverkar biljettförsäljningen, 
på grund av flertalet andra uppdrag att fullfölja. 
 

- Förändringar i Västtrafiks biljettsortiment beslutas av 
Kollektivtrafiknämnden. Utgångspunkten är att alla förändringar 
förutsätter intäktsneutralitet eftersom det finns krav på en budget i balans. 

Bakgrund till Västtrafiks yttrande 
I motionen framhävs erbjudandet som en del arbetsplatser ger sina anställda, där 
de vid köp av en årsbiljett hos Västtrafiks delar upp betalningen på årets månader 
och gör avdrag på lönen. I och med att alla arbetsgivare inte erbjuder sina 
anställda detta, anser förslagsställaren att Västtrafik borde erbjuda sina 
årsbiljettskunder detsamma.  
Det är viktigt att notera att upplägget med delbetalning av årsbiljetter är en 
lösning som vissa arbetsgivare erbjuder i form av en överenskommelse mellan 
företaget och den anställde. Företaget tar på sig kostnaden för en årsbiljett och 
fördelar kostnaden över året genom ett nettolöneavdrag för den anställde. Med 
andra ord är det för Västtrafik att betrakta arbetsgivaren i det här fallet som 
kunden och som också betalar oss på samma sätt och villkor som alla andra 
kunder. 
Västtrafik skulle eventuellt på längre sikt kunna utreda hur 
periodbiljettsortimentet kan göras mer attraktivt för olika grupper. För närvarande 
är dock utrymmet för ytterligare förändringar av sortimentet och annat, som 
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påverkar biljettförsäljningen, ytterst begränsat eftersom Västtrafik har flera andra 
uppdrag att fullfölja. Ett omfattande arbete pågår till exempel med att utreda ett 
framtida seniorerbjudande. Den nya zonindelningen som genomfördes under 
pandemin ska utvärderas. Därutöver har flera nya biljetter införts, och effekterna 
av dessa ska följas upp. Det finns också restpunkter från zonindelningen som 
kvarstår. Därutöver är det nödvändigt att påbörja en förstudie för ett stort 
systemskifte som kan bli föremål för en ägarstyrd investering. Det handlar om 
Västtrafiks system för försäljning ombord, i butiker och hos försäljningsombud 
samt visering av biljetter, som inom några år kommer att vara föråldrat och 
behöver ersättas.  
Förändringar i Västtrafiks biljettsortiment beslutas av kollektivtrafiknämnden. 
Utgångspunkten är att alla förändringar förutsätter intäktsneutralitet eftersom det 
finns krav på en budget i balans. Om en biljett ska justeras i pris, genom en 
prissänkning av årskorten som motionen förespråkar, kräver detta en prishöjning 
av andra biljetter i sortimentet eller också extra finansiering genom ökat 
ägarbidrag.  

 

// 
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Liezl Larsson

Från: Britt-Marie Gustafsson <britt-marie.gustafsson@vgregion.se>
Skickat: den 12 januari 2022 14:05
Till: Vasttrafik; kollektivtrafik
Ämne: Remissbrev RS 2021-06269 - Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om att utreda 

delbetalning av årskort i kollektivtrafiken
Bifogade filer: Remissbrev RS 2021-06269 - Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om att utreda 

delbetalning av årskort i kollektivtrafiken.pdf; Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om att 
utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken.pdf

  
Översänder en ny motion för remisshandläggning ‐  Motion om att utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Britt‐Marie Gustafsson 
 
Nämndsamordnare 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret,Västra Götalandsregionen 
Telefon: 010‐441 01 42, 0708‐922 876 
E‐post: britt‐marie.gustafsson@vgregion.se 
 
 

  Detta mejl är skickat från en extern e‐postadress. Vänligen klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du 
inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. 
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Styrelsen för Västtrafik AB 
Kollektivtrafiknämnden 

Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om att 
utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken 
Motionen anmäldes på regionfullmäktige 30 november 2021 § 246 och ska behandlas 
av regionfullmäktige inom ett år. 
 
Inför regionfullmäktiges behandling ska regionstyrelsen se till att berörda nämnder 
yttrar sig över förslagen i motionen. Regionstyrelsen har valt att remittera denna 
motion till rubricerade nämnder för yttrande. 
 
Nämnden ska yttra sig över om motionens förslag till beslut, kan eller bör 
genomföras, eventuell tidplan, kostnader med mera. Någon mer omfattande utredning 
av motionens förslag ska inte göras i samband med yttrandet över motionen. Till 
exempel om motionen föreslår en utredning så ska nämnden ta ställning till om en 
utredning bör göras och lämna förslag till regionfullmäktige. Det är regionfullmäktige 
som avgör om utredningen ska göras. 
 
Nämnden ger förslag till regionfullmäktiges beslut. Förslaget till beslut kan vara: 

• Regionfullmäktige bifaller motionen (förslagen i motionen ska genomföras) 
- Nämnden får i uppdrag att ……………….. 

• Regionfullmäktige avslår motionen (förslagen i motionen ska inte 
genomföras). 

• Motionen är besvarad (ifall motionens syfte redan är uppnått genom pågående 
arbete eller genom andra beslut) 

 
Ärendet ska ha rubriken ”Yttrande över motion av Jan Alexandersson (V) med flera 
om att utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken.”                          
 
Om förslaget till beslut är att bifalla motionen ska det uppdrag som blir en följd av 
bifallet klart framgå i beslutsunderlaget. Vidare ska nämnden ges i uppdrag att 
återrapportera vidtagna åtgärder dels till motionären, dels till regionfullmäktige. 
Regionfullmäktige redovisar detta i samband med den årliga redovisningen av de 
motioner som är äldre än ett år. 
 
Om motionens syfte redan är uppnått genom andra beslut ska det redovisas och 
förslaget till beslut ska vara att motionen är besvarad, eventuellt med hänvisning till 
sakförhållandet. 
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Protokollsutdrag och eventuella underlag mailas till regionstyrelsen@vgregion.se 
senast den 31 maj 2022. Ange regionstyrelsens diarienummer.  
 
Koncernkontoret sammanställer nämndernas yttranden. Regionstyrelsens utskott har 
uppdraget att bereda motioner som remitterats till utskotten, svara för eventuell 
remissammanställning och lägga förslag till beslut. 
 
Med vänliga hälsningar  
Britt-Marie Gustafsson 
mobil: 010-44 101 42 
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Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen  

Regionfullmäktige 

 

Motion 

Motion om att utreda delbetalning av årskort i 

kollektivtrafiken 

Vi i Vänsterpartiet föreslår att det utreds hur Västtrafik kan erbjuda delbetalning månadsvis av 
årskort i kollektivtrafiken, och om priset på ett årskort kan sänkas. 
 
Ett årskort hos Västtrafik kostar som 10 månadskort och det är så klart bra att det är billigare 
än att köpa 12 månadskort. Men det är fortfarande mycket pengar som ska ut på ett bräde för 
den som köper. En del resenärer har arbetsgivare som delar upp betalningen på årets månader 
och gör avdrag på lönen. Men alla har inte någon arbetsgivare, eller har inte en arbetsgivare 
som erbjuder den servicen. Vi vill därför att det utreds om Västtrafik kan erbjuda 
delbetalningar på motsvarande sätt av ett årskort. Många gymkort med mera fungerar ju så 
idag, ofta med autogiro, utan att någon arbetsgivare går in och garanterar betalningarna.  
 
Vi vill också att utredningen om delbetalning av årskort kombineras med att utreda en 
prissänkning av årskorten. Det finns goda förebilder, till exempel från Wien, på tydligt sänkta 
priser på årskort. Tröskeln blir högre för att välja egen bil om marginalkostnaden för att resa 
med kollektivtrafik med det redan inköpta årskortet är noll. Framförallt i Göteborg, men också 
i våra andra större städer, är det viktigt att vi hjälper till med att minimera biltrafik och 
parkeringsutrymmen i stadskärnorna. Det ger också säkrare och stabilare intäkter för 
Västtrafik om många väljer att köpa ett årskort med attraktivt pris.  
 
Vi vet att alla måste bidra med sitt strå till stacken för att uppnå målsättningarna om sänkta 
koldioxidutsläpp. Att få fler att resa med kollektivtrafiken, istället för bil med fossilt bränsle, 
är den enskilt viktigaste pusselbit som vi i Västra Götalandsregionen har att bidra med. Därför 
ska ingen möda sparas i syfte att uppnå just det.  

Regionfullmäktige föreslås besluta att 

1. Västtrafik ska utarbeta förslag om månadsvisa delbetalningar av 
årskort i kollektivtrafiken.   

2. Västtrafik ska utarbeta förslag på sänkta priser på årskort i kollektivtrafiken, 
 
 

Borås 2021-11-30 

  
Jan Alexandersson (V)   Louise Jeppsson (V)  
 
Marjan Garmroudi (V)   Gunilla Hellén (V) 

Anette Holgersson (V)   Kerstin Wallsby (V) 
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