
 

 SLTF välkomnar Klimatberedningens förslag om att skattebefria   
 
Detta är ett propaganda utskick av SLTF till hela svenska mediat. 

- Det är glädjande att klimatberedningen lägger fram förslaget om att utreda effekterna 
av att skattebefria kollektivtrafikkort som löneförmån. Det är ett förslag som SLTF 
drivit under en längre tid. Vår undersökning Kollektivtrafikbarometern har visat att 
detta förslag skulle ge stor effekt för att öka andelen resande med kollektivtrafiken. En 
miljon svenskar säger sig vara beredda att kliva ombord, säger Charlotte Wäreborn 
Schultz, VD för Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF.  
 
I går presenterade Klimatberedningen sitt förslag. Beredningens uppdrag var att 
genomföra en översyn av den svenska klimatpolitiken och lämna förslag till mål och 
handlingsplan. Som ett medel för att minska koldioxidutsläppen är ett av förslagen att 
genomföra en utredning om att skattebefria kollektivtrafikkort som löneförmån och att 
ta fram ett detaljförslag för detta.  
 
- Att ta bort förmånsbeskattningen på det här området är en offensiv satsning som 
betalar sig, såväl för klimatet som för bättre framkomlighet i trafiken. Förslaget är 
också snabbt genomförbart, säger Charlotte Wäreborn Schultz.  
 
En fjärdedel av alla förvärvsarbetande i Sverige – en miljon svenskar - skulle åka mer 
med kollektivtrafiken om arbetsgivaren betalade hela eller delar av kostnaden. Det 
visar siffror från undersökningen Kollektivtrafikbarometern. I undersökningen har 2 
500 förvärvsarbetande svenskar svarat på frågan ”Om arbetsgivaren betalade delar av 
eller hela kostnaden för din resa till/från arbetet, skulle det påverka ditt resande med 
kollektivtrafiken?”. En fjärdedel uppgav att de skulle öka sitt resande.  
 
Fakta om Kollektivtrafikbarometern  
Kollektivtrafikbarometern är en rikstäckande löpande kvalitets- och 
attitydundersökning. Varje månad intervjuas ett representativt urval av svenska folket 
mellan 15-75 år per telefon, såväl allmänhet (både resenärer och icke resenärer) som 
kunder (resenärer). Undersökningen genomförs av Ipsos på uppdrag av Svenska 
Lokaltrafikföreningen.  
 
För ytterligare information:  
Charlotte Wäreborn Schultz, VD, SLTF, 070-528 08 70  
 
SLTF är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Medlemsföretagen, 
trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken med 
buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs 
årligen med kollektivtrafiken.   

 
Enad bransch för kollektivtrafiken vill fördubbla resandet, jasså har Sverige blivit en 
totalitär stat?   

Toni kommentar: 
Påminner mig om dekreten från Sovjet där alla var överens om det politbyrån bestämde 



och dom som inte var överens satts i GULAG läger, dom var dryga 12 miljoner varav ca 
2 miljoner dog årligen under vidriga förhållanden. 
Lycka till SLTF ni är på rätt väg, tvinga, tvångsbeskatta men borde ni inte läsa KOLL 
framåt lite bättre för en större utskåpning än denna rapport har jag I vart fall inte sett 
på åratal och det avser SLTF till alla delar! 

 


