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Inledning

Riksdagen har den 12 december (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22,
bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104) fattat beslut i enlighet med
regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop.
2017/18:1). Regeringen föreslår i BP-18 om att ett statligt stöd
på 350 miljoner kronor per år införs 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. I denna promemoria ges kompletterande
information om innehållet i förslaget.
Förslag till förordning
Inledande bestämmelser

1§

Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för

den myndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i
varje län att, i mån av tillgång på medel, få bidrag för att skapa
förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt
med linjeförd kollektivtrafik under sommarlovet. Erbjudandet
ska rikta sig till alla skolungdomar som är folkbokförda i länets
kommuner och som respektive vårtermin lämnar antingen
årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan
eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller

gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet
även rikta sig till elever som lämnar årskurs 10.
I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av
den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och
(EEG) nr 1107/70.
2§

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §

regeringsformen.
3§

Bidrag lämnas till den regionala

kollektivtrafikmyndigheten.
4§

Bidraget ska fördelas till regionala

kollektivtrafikmyndigheter som ansöker om bidrag efter ett
fördelningstal som bestäms av regeringen för varje regional
kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet
skolungdomar per län enligt 1 §.
Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6
§ går ut.
Kommentar

Vem får söka och hur avgränsas kollektivtrafik?
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län får
söka bidraget.

Syftet med bidraget ska vara att RKM i den ordinarie linjeförda
kollektivtrafiken ska erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik under
sommarlovet. Det finns således inte krav på att RKM ska utöka
redan fastställd och upphandlad kollektivtrafik.
Staten kan ge ett bidrag till finansieringen av en avgiftsfri
kollektivtrafik för den utpekade målgruppen.
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.
Olika skolformer
I budgetpropositionen för 2018 nämns endast skolformerna
grundskola och gymnasieskola. Alla skolformer förutsätts
omfattas av reformen: grundskola, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan samt år 1 och 2 i gymnasieskolan
eller gymnasiesärskolan. Däremot ska bidraget inte omfatta
särskole- eller specialskolelevers behov av andra transporter än
linjeförd kollektivtrafik.

Fördelningsnyckel
Fördelningsnyckeln utgår från det totala antal ungdomar per län
i den utpekade ålderskategorin. Den fördelning som framgår
nedan grundas på uppgifter Regeringskansliet inhämtat från
Skolverket med elevstatistik för läsåret 2016/17.
Regeringskansliet kommer att slutligt beräkna fördelningen
utifrån statistik för läsåret 2017/18 från den 15 oktober 2017.
Denna statistik kommer att bearbetas av Skolverket och
publiceras senast den 22 mars 2018. Regeringen kommer
därefter i en särskild förordning fastställa den slutliga
fördelningen. Det totala bidragsbeloppet minskas med 2 mnkr
som avsätts för Trafikverkets administration och uppföljning.
Fördelning av bidrag
utifrån statistik inhämtad
från Skolverket för läsåret
2016/17.
Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län

Tot antal Procent av
personer totalt
[ 695 251]
11 195
20 625
3 652
20 338
23 235
9 039
26 190
17 055
14 419
17 010
89 930
154 796
20 933
24 968
19 051
18 067
17 757

1,61%
2,97%
0,53%
2,93%
3,34%
1,30%
3,77%
2,45%
2,07%
2,45%
12,93%
22,26%
3,01%
3,59%
2,74%
2,60%
2,55%

Indikation på
preliminärt
bidrag
[348 mnkr]
5,60
10,32
1,83
10,18
11,63
4,52
13,11
8,54
7,22
8,51
45,01
77,48
10,48
12,50
9,54
9,04
8,89

Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

19 075
115 457
21 302
31 157

2,74%
16,61%
3,06%
4,48%

9,55
57,79
10,66
15,60

Ansökan och beslut

5§

En ansökan om bidrag ges in till och prövas av

Trafikverket.
6§

En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket

senast den xx.
7§

När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska

Trafikverket pröva samtliga inkomna ansökningar. Trafikverket
betalar ut bidraget.
8§

Den som ansöker om bidrag ska på begäran av

Trafikverket inom den tid som verket bestämmer lämna de
uppgifter som behövs för prövningen. Om sökanden inte följer
en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt skick.
Kommentar

För 2018 kan datum i 6 § fastställas först efter remittering och
när vi vet när beslut om förordning kan tas. För 2019 får en
förordningsändring göras som blir mer allmän.

Återbetalning och återkrav

9§

Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om

ersättningen har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta.
På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den
dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har
fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger
statens utlåningsränta med två procentenheter.
Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att
helt eller delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns
särskilda skäl, får Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet
helt eller delvis.
Kommentar

Ingen kommentar.
Uppföljning

10 §

Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och

årligen redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den
som har tagit emot bidraget är skyldig att medverka i den
uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av
Trafikverket och ska lämna de uppgifter som Trafikverket begär.
Kommentar

Regeringen avser att i ett särskilt uppdrag till Trafikverket ge
närmare direktiv om uppföljning och analys.

Bemyndigande

11 §

Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten

av denna förordning.
Kommentar

Ingen kommentar
Överklagande

12 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

_______________________
1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och
med den xx juni 2018.
Kommentar

Ingen kommentar

