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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets
biljettsortiment
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendebeskrivning
Förslag om införande av Ungdomsbiljett 6 månader istället för Skol-, Terminsoch Fritidsbiljett i Waxholmsbolagets biljettsortiment.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att upphäva sitt fattade beslut, den 22 oktober 2013 § 162, om att införa
terminskort, skolbiljetter och fritidsbiljetter för skolelever motsvarande dem
som erbjuds av SL även i Waxholmsbolagets biljettsortiment
att från och med den 1 januari 2014 införa en ”Ungdomsbiljett 6 månader”
som ska gälla dygnet runt och som ersätter skol-, termins- och fritidsbiljetter i
Waxholmsbolagets sortiment
att priset för en Ungdomsbiljett 6 månader ska vara 1 290 kronor.

Landstingsstyrelsens motivering
Stockholms skärgård är en unik och viktig del av Stockholms län. En
välfungerande kollektivtrafik är helt central för att skärgården ska vara en
attraktiv plats att bo och verka i och för att de skolungdomar som är beroende
av Waxholmsbolagets trafik ska kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter.
Därför vill Alliansen utöka Waxholmsbolagets biljettsortiment med en
ungdomsbiljett 6 månader för att underlätta barns- och ungdomars vardag. I
och med detta beslut tar vi ett viktigt steg mot att erbjuda liknande biljetter för
barn- och ungdomar alldeles oavsett om de reser med land- eller sjötrafiken.
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Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 19 november 2013
§ 240. Protokollet justeras den 2 december 2013.
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013
3. Trafiknämndens protokollsutdrag den 12 november 2013 § 154
4. Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 november 2013

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Datum för justering: 2013-12-02
Datum för anslag:
2013-12-03
--------------------------------------------------------------§ 240
Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment
LS 1311-1436
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att upphäva sitt fattade beslut, den 22 oktober 2013, § 162, om att införa terminskort,
skolbiljetter och fritidsbiljetter för skolelever motsvarande dem som erbjuds av SL även
i Waxholmsbolagets biljettsortiment
att från och med den 1 januari 2014 införa en ”Ungdomsbiljett 6 månader” som ska
gälla dygnet runt och som ersätter skol-, termins- och fritidsbiljetter i Waxholmsbolagets sortiment
att priset för en Ungdomsbiljett 6 månader ska vara 1 290 kronor.
----------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige
Trafiknämnden f.k.
Waxholmsbolaget f.k.

Beslutsunderlag 2
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens

stab
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Ankom
Stockholms läns landsting

Handläggare:
Lena Halvardson
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Rensfelt

Landstingsstyrelsen

VnhJ 777
Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i
Waxholmsbolagets biljettsortiment
Ärendebeslu'ivniiig
Förslag om införande av Ungdomsbiljett 6 månader istället för Skol-,
Termins- och Fritidsbiljett i Waxholmsbolagets biljettsortiment.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013
Trafiknämndens protokollsutdrag den 12 november 2013
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 november 2013
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att upphäva sitt den 22 oktober 2013, § 162, fattade beslut om att införa
terminskort, skolbiljetter och fritidsbiljetter för skolelever motsvarande
dem som erbjuds av SL även i Waxholmsbolagets biljettsortiment
att från och med den 1 januari 2014 införa en "Ungdomsbiljett 6 månader"
som ska gälla dygnet runt och som ersätter Skol-, Termins- och
fritidsbiljetter i Waxholmsbolagets sortiment
att priset för en Ungdomsbiljett 6 månader ska vara 1290 kronor.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Förslag om införande av Ungdomsbiljett 6 månader istället för Skol-,
Termins- och Fritidsbiljett i Waxholmsbolagets biljettsortiment.

Stockholms läns landsting
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-11-13

Bakgrund
Landstingsfullmäktige fattade den 22 oktober 2013, § 162, beslut om att
införa de åtta olika biljetter som finns för skol- och fritidsresor för
ungdomar i SL-trafiken även i Waxholmsbolagets biljettsortiment.
Trafikförvaltningen har konstaterat att det för tillfället inte är möjligt att ha
någon av dessa biljettyper aktiverade på ett SL Access-kort samtidigt som
en biljett för resa i SL-trafiken är aktiverad. Man har också gjort
bedömningen att behovet av olika biljettyper ser annorlunda ut i
Waxholmsbolagets trafik än i den övriga SL-trafiken. Trafiknämnden
fattade därför den 12 november 2013 beslut om att föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att införa Ungdomsbiljett
6 månader istället för Skol-, Termins- och Fritidsbiljett i Waxholmsbolagets
biljettsortiment.
Överväganden
Bedömningen är att målgruppens behov av biljetter i Waxholmsbolagets
trafik istället kan tillgodoses genom en ungdomsbiljett som gäller i sex
månader. Att minska antalet olika typer av biljetter skapar också enklare val
för resenärerna och lättare hantering för Waxholmsbolaget. Den nya
Ungdomsbiljetten bedöms vara ett attraktivt alternativ till de tidigare
biljettyperna. Landstingsfullmäktige föreslås därför besluta att från och
med den 1 januari 2014 införa en Ungdomsbiljett 6 månader för 1290 kr
som ska gälla dygnet runt för barn och ungdomar i åldrarna 7-19 år.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Införandet av en ungdomsbiljett bedöms inte medföra några nämnvärda
ekonomiska konsekvenser och föreslås därför inarbetas i den löpande
driftsbudgeten.
M i l j ö k o n s e k v e n s e r av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Beslutsunderlag 3

JL Stockholms läns landsting
Trafiknämnden

113 1
PROTOKOLLSUTDRAG
Nr 10/2013

Sammanträdesdatum
2013-11-12
Datum för justering: 2013-11-12

Ankom
Stockholms läns landsting

Christer G Wennerholm
Erika Ullberg

2013 -11- 1 3

§154
Införande av Ungdomsbiljett i Waxholmsbolagets biljettsortiment
(TN 2013-0644)
I ärendet förelåg skrivelse 2013-11-05 från förvaltningschefen.
BESLUT
Trafiknämnden beslöt att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landsting sfidlmäktige
besluta
att

införa "Ungdomsbiljett 6 månader" som ersättare för Skol-, Terminssom Fritidsbiljetterna i Waxholmsbolagets biljettsortiment;

att

förklara ärendet för omedelbart justerat.

Vid protokollet
Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

Beslutsunderlag 4
JUL Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Waxholmsbolaget
Trafikavdelningen

Handläggare
Göran Malmsten
08-686 1772

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-11-05
Version 1.0

Diarienummer
TN 2013-0644
Infosäk. klass
K l (Öppen)

Trafiknämnden
2013-11-12, punkt 24

Införande av Ungdomsbiljett i Waxholmsbolagets
bilj ettsortiment
Ärendebeskrivning
I föreslaget ärende lämnas ett förslag att ersätta de sedan tidigare beslutade Termins-,
Skol- och Fritidsbiljetterna med en Ungdomsbiljett. Ärendet ersätter tidigare ärenden
TN2-2013-01014 "Införande av terminskort i Waxholmsbolagets biljettsortiment"
2013-04-16, samt TN 2013-0157 "Införande av Fritidsbiljett i Waxholmsbolagets
biljettsortiment" 2013-08-27.
I föreslaget ärende lämnas en förenkling till tidigare beslutat införande av
Termins- Skol- och Fritidsbiljetter för skolbarn och skolungdom i
Waxholmsbolagets bilj ettsortiment, genom ersättaren "Ungdomsbiljett 6
månader".
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 23 oktober 2013
F ö r s l a g till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

införa "Ungdomsbiljett 6 månader" som ersättare för Skol-, Terminssom Fritidsbiljetterna i Waxholmsbolagets biljettsortiment

Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Waxholmsbolaget har i tidigare ärenden föreslagit införande av Termins-,
Skol- och Fritidsbiljetter. Waxholmsbolaget har efter övervägande hittat
anledningar som gör att Waxholmsbolaget vill föreslå en förenkling och
därmed revidering av tidigare ärenden.

Trafikförvaltningen
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Waxholmbolaget
Trafika

vdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-11-05
Version 1.0

Överväganden
Enligt tidigare beslutat förslag behövs två aktiva biljetter, Termins- och
Fritidsbiljett, för att täcka hela dygnet. Waxholmsbolaget har efter övervägande
konstaterat att det inte är praktiskt möjligt att genomföra enligt befintlig teknisk
lösning. SL Access-kortet, som införs hos Waxholmsbolaget våren 2014, har i
dagsläget bara plats för två aktiva biljetter. Det gör att resenär inte kan ha både
SL-biljetter och Waxholmsbolagets biljetter samtidigt på ett SL Access-kort
under större delen av 2014.
Waxholmsbolagets trafik är inte heller av den omfattande karaktär som SL:s
vilket gör att biljetterna inte bör delas upp mellan att gälla under skoltid och
under övrig tid, eftersom turtätheten är klart begränsad. Om behov finns att gå i
skola i Stockholm kommer de behöva ta en tur som avgår 06:45 och därmed
inte skulle rymmas i terminsbiljetten. Waxholmsbolagets resenärer har inte
heller samma behov av att ha fler skolbiljetter med olika giltighetstid,
exempelvis 90 dagars och 120 dagars då målgruppen inte är av samma mängd
och har ett föränderligt beteende på samma sätt som SL:s målgrupp för
termins- och skolbiljetter.
I ett scenario där skärgårdens invånare inte har rätt till ö-kort kommer biljetten
att bli ett bra komplement till biljettsortimentet för att förbättra för barn och
ungdomar.
Det är även en fördel att minimera mängden biljetter, framförallt för att valet
blir enklare, men även hanteringen.
Waxholmsbolaget reviderar därför sina överväganden och förslag till beslut till
att innehålla endast en biljettyp, istället för åtta, med ett pris som baseras på en
rabatt på den egna prissättningen av 30-dagars biljett med drygt 50 procent,
attraktivt jämfört med både termins som fritidsbiljett och i övrigt mer i linje
med Waxholmsbolagets taxa enligt följande:
•

Ungdomsbiljett 6 månader, 1290 kr

Biljetten gäller för barn och ungdomar 7-19 år och i övrigt på motsvarande sätt
som en 30-dagars reducerad biljett.
Möjlig

införandetidpunkt

Fr.o.m. januari 2014 i enlighet med tidigare beslut.

Diarienummer
TN 2013-0644
Infosäk. klass
K l (Öppen)
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Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Waxholmbolaget
Trafika

vdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Version 1.0

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
T.o.m. 2012 fanns inte behovet och därmed ingen intäkt som kan gå förlorad.
From 2013 används Waxholmsbolagets 30-dagars kort med en intäktspotential
på ca 220 tkr för dessa 50 barn och ungdomar. Med termins-, skol- och
fritidsbiljett beräknas intäktspotentialen till ca 160 tkr. Med föreslaget pris
enligt detta tjänsteutlåtande reduceras intäktspotentialen till ca 130 tkr, men är
samtidigt mer trolig då produkten är mer attraktiv. Kostnaden för
ungdomsbiljetten bedöms därför inte medföra några nämnvärda ekonomiska
konsekvenser och bör likväl kunna inarbetas i verksamhetetens löpande
driftbudget.

Anders Lindström
Förvaltningschef
Göran Malmsten
Trafikchef

Diarienummer
TN 2013-0644
Infosäk. klass
K l (Öppen)

