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Förvaltningsnamn  

Avsändare    

Svar på interpellation från Annika Hansson 
Socialdemokraterna – Angående nya regler 
för närtrafiken 
I en interpellation från Annika Hansson, Socialdemokraterna, ställs frågor: 

 

 Hur har beslutet fattats kring det nya regelverket? 

 Har man utvärderat den närtrafik som fungerat bra? 

 Kan de 50 miljoner kronor som avsatts till för att utveckla kollektivtrafiken 

även komma närtrafiken till del? 

 

Bakgrund   
Länstrafiken har sedan många år rekommenderat kommunerna att starta närtrafik 

enligt ett speciellt koncept. Ungefär hälften av kommunerna hade fram till 2014 

haft närtrafik i ett eller fler år. Några kommuner har följt Länstrafikens koncept 

medan andra har valt en högre och därmed en mer kostsam ambitionsnivå. Skatte-

växlingen är gjord utifrån Länstrafikens koncept. Tidigare har det inom vissa 

kommuner funnits olikheter vilket har lett till att alla kommuninvånare inte har 

behandlats lika. Länstrafiken har i nu gällande utformning av närtrafiken beaktat 

ett länsperspektiv när den nu från årsskiftet byggts ut till att omfatta samtliga 

kommuner. 

Beslut om regler och tillämpningar  
Närtrafiken är att betrakta som en del av linjetrafiken och beslut om regler och 

tillämpningar sker på samma sätt som för linjetrafiken. Det vill säga övergripande 

strategiska beslut (Regionala trafikförsörjningsprogrammet) och beslut om priser 

(taxor) tas av landstingsfullmäktige.  I samband med skatteväxlingen gjordes en 

bedömning av hur stort närtrafikutbud som är möjligt att införa i länet från och 

med 2014. Länstrafiken har i förvaltningens budgetram erhållit en ersättning som 

ska täcka kostnaderna utifrån skatteväxlad nivå. 

  

 

Utvärdering  
Länstrafiken medverkar i ett projekt tillsammans med fyra andra län i södra Sve-

rige. I projektet ingår till viss del utvärdering av de modeller som gällde före 
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2014. Projektet avslutas under våren 2014 och kommer ligga till grund för den 

fortsatta utformningen av närtrafiken i länet 
  

Utveckling av kollektivtrafiken 
De medel som tillskjuts kollektivtrafiken ska användas till att bygga ut kollektiv-

trafiken i enlighet med riktlinjerna i trafikförsörjningsprogrammet. Närtrafiken är 

en del i detta program.  

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

 

 


