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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i
Waxholmsbolagets trafik
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendebeskrivning
Förslag om att tillåta färdtjänstbiljett som giltig biljett i Waxholmsbolagets
trafik.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att innehavare av färdtjänstkort utfärdade av Stockholms läns landsting ska
vara berättigade till fri resa inom Waxholmsbolagets trafik från och med
den 1 maj 2014.

Landstingsstyrelsens motivering
Färdtjänsten är en viktig del av kollektivtrafiken i Stockholms län. Idag får en
färdtjänstberättigad resenär åka gratis med kollektivtrafiken på land, men inte
med Waxholmsbolaget, frånsett Djurgårdsfärjorna. För att skapa ett mer enhetligt system och likställa kollektivtrafiken på land och på vatten vill
Alliansen att färdtjänstberättigade resenärer även ska kunna nyttja
Waxholmsbolagets trafik i Stockholms skärgård utan extra kostnad.
I och med detta beslut öppnar vi upp för en hel grupp resenärer att enkelt
kunna ta sig ut i vår vackra skärgård utan krångliga tilläggsbiljetter. Detta
innebär en större personlig frihet och ger dessutom ytterligare ett incitament
för personer med färdtjänst att ibland även nyttja den allmänna
kollektivtrafiken vid sina resor.
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Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 19 november 2013
§ 241, med MP-ledamöternas särskilda uttalande.
Protokollet justeras den 2 december 2013
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013
3. Trafiknämndens protokollsutdrag den 12 november 2013 § 141,
med MP-ledamotens särskilda uttalande
4. Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens protokollsutdrag
den 5 november 2013 § 52
5. Sjötrafikberedningens protokollsutdrag den 5 november 2013 § 50
6. Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Datum för justering: 2013-12-02
Datum för anslag:
2013-12-03
--------------------------------------------------------------§ 241
Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets
trafik
LS 1311-1437
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att innehavare av färdtjänstkort utfärdade av Stockholms läns landsting skall vara berättigade till fri resa inom Waxholmsbolagets trafik från och med den 1 maj 2014.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
----------------------------------------------------------Vid protokollet

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

SÄRSKILT UTTALANDE
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna

2013-11-19
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Ärende: 49

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i
Waxholmsbolaget trafik
Att funktionshindrade ska ha samma möjlighet att färdas inom SL:s trafik
som i Waxholmsbolagets ligger helt i linje med vad Miljöpartiet länge
drivit, d.v.s. att synkronisera SL:s och WÅAB:s taxor så vi får en sömlös
kollektivtrafik. Detta är ytterligare ett av flera steg som tagits i vår
riktning.
Miljöpartiet vill ha samma taxa på land och vatten. Ett genomslag för vår
politik på samtliga båtlinjer som subventioneras av skattemedel, skulle
innebära en enkel och attraktiv kollektivtrafik för både skärgårdsbor och
andra som behöver kombinera resor på land och vatten i
Stockholmsregionen.

Beslutsunderlag 2

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens

stab
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Landstingsstyrelsen

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett
i Waxholmsbolagets trafik
Ärendebeskrivning
Förslag om att tillåta färdtjänstbiljett som giltig biljett i Waxholmsbolagets
trafik.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013
Trafiknämndens protokollsutdrag den 12 november 2013 med
MP-ledamotens särskilda uttalande
Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens protokollsutdrag den 5
november 2013
Sjötrafikberedningens protokollsutdrag den 5 november 2013
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att innehavare av Färdtjänstkort utfärdade av Stockholms läns landsting
skall vara berättigade till fri resa inom Waxholmsbolagets trafik från och
med den 1 maj 2014.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
I detta ärende föreslås att Färdtjänstkortet ska berättiga till fria resor även
inom Waxholmsbolagets trafik för att öka enhetligheten i systemet och
uppmuntra till kollektivt resande.
Bakgrund
Innehavare av Färdtjänstkort är i dag berättigade till fri resa i SL-trafiken
men inte inom Waxholmsbolagets trafik. Kortet berättigar dock till fria
resor på Djurgårdsfärjan. Även ledsagare är berättigade till fri resa.
Trafiknämnden beslutade den 12 november 2013 att föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige fatta beslut att berättiga
innehavare av Färdtjänstkort utfärdat av Stocldiolms läns landsting fri resa
i Waxholmsbolagets trafik.
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Stockholms läns landsting
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Överväganden
För att skapa enhetlighet avseende biljettregler och uppmuntra till
kollektivt resande föreslås att Färdtjänstkortet utfärdat av Stocldiolms läns
landsting ska berättiga till fria resor inom Waxholmsbolagets trafik.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms ge ett mycket begränsat inkomstbortfall avseende
biljettintäkter. Det kan dock komma att ge positiva effekter genom minskat
användande av taxibåt.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet uppmuntrar till ett ökat kollektivt resande och ett minskat
användande av taxibåt, vilket bedöms ha positiva miljökonsekvenser.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Beslutsunderlag 3

Stockholms läng landsting
Trafiknämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Nr 10/2013

Datum för justering: 2013-11-12
Christer G Wennerholm
Erika Ullberg
§141
Tillåta färdtjänstlcort som giltig biljett för Waxliobnsbolaget
(TN 2013-0632)
I ärendet förelåg skrivelse 2013-10-24 från förvaltningschefen. Förslagets första att-sats
justerades med tillägget "utfärdade av Stockholms läns landsting"
BESLUT
Tvafiknämnden beslöt attföreslå landstingsstyrelsen attföreslå landstingsfullmäktige
besluta
att

innehavare av Färdtjänstkort utfärdade av Stocldiolms läns landsting berättigas till
fri resa inom Waxholmsbolaget; samt

att

förklara paragrafen för omedelbart justerad.

UTTALANDEN
MP-ledamot lät anteckna ett särskilt uttalande till protokollet, bilaga 1.
Vid protokollet
Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

B \\c\t)C\ 1
itoclcholms läns landsting

TrafHmämnden
TN 2013-0632
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA
SÄRSKILT UTTALANDE
2013-11-12
Ärende nr 10

Tillåta färdtjänslkort som giltig biljett för
Waxholmsbolaget
Att funktionshindrade ska ha samma möjlighet att färdas inom SL:s trafik som i
Waxliolmsbolagets ligger helt i linje med vad Miljöpartiet länge drivit, dvs att
synkronisera SL:s och WÅAB:s taxor så vi får en sömlös kollektivtrafik. Detta är
ytterligare ett av flera steg som tagits i vår riktning.
Miljöpartiet vill ha samma taxa på land och vatten. Ett genomslag för vår politik på
samtliga båtlinjer som subventioneras av skattemedel, skulle innebära en enkel och
attraktiv kollektivtrafik för både skärgårdsbor och andra som behöver kombinera
resor på land och vatten i Stockholmsregionen.

Beslutsunderlag 4

Stockholms läns landsting
Trafiknämnen
Beredningenförfärdtjänst- och
tillgänglighet
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2013-11-05

Datum för justering:
Karl Henriksson
Catarina Agrell

§52
Tillåta färdtjänstkort som giltig biljett för Waxliolmsbolaget
(Beslutsunderlag TN2013-0632)
Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen har tagit del av handlingen som sänts ut per
post och mejl.
FTB beslutade att föreslå trafiknämnden
att

utifrån sitt uppdrag godkänna föreliggande förslag till beslut.

Vid protokollet
Ingela Svanberg Ohlsson

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

Beslutsunderlag 5

Stockholms läns landsting
Trafiknämnen
Beredningen för Sjötrafik

11
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2013-11-05

Datum för justering:
Jan-Olov Sundström
Vivianne Gunnarsson
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§50
Tillåta färdtjänstkort som giltig biljett för Waxliolmsbolaget
(Beslutsunderlag TN2013-0632)
Sjötrafikberedningen har tagit del av handlingen som sänts ut per post och e-post.
Göran Malmsten redogjorde samt svarade på beredningens frågor.
STB beslöt
att

utifrån sitt uppdrag godkänna föreliggande förslag till beslut.

Vid protokollet
Ingela Svanberg Ohlsson

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

Beslutsunderlag 6

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Waxholmsbolaget
Trafika

vdelningen

Diarienummer

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-10-24
Version 1.0

TN 2013-0632
Infosäk. klass

K l (Öppen)
Handläggare

Göran Malmsten
08-686 1772

Trafiknämnden
2013-11-12, punkt 10

S t o c k h o l m s länsa i&iiusäitng
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Tillåta färdtjänstkort som giltig biljett för Waxholmsbolaget
Ärendebeslu'ivning
I föreslaget ärende lämnas förslag att färdtjänstbiljett gäller som giltig biljett i
Waxholmsbolagets trafik. Förvaltningen föreslår att innehavare av
färdtjänstkort berättigas till fri resa med Waxholmsbolaget på samma sätt som
hos SL.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 24 oktober 2013
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

innehavare av Färdtjänstkort berättigas till fri resa inom
Waxholmsbolaget

Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Innehavare av färdtjänstkort berättigas till fri resa i SL-trafiken men inte inom
Waxholmsbolagets trafik. Det finns dock ett undantag och det är hamntrafiken/
Djurgårdsfärjan där SL:s periodbiljetter tillåts, och därmed det kombinerade
SL/Färdtjänstkortet. Hos både SL som Waxholmsbolaget berättigas även ledsagare
till fri resa.
Överväganden
Övervägandet runt att tillåta färdtjänstkort som giltig biljett även i
Waxholmsbolagets trafik har sin grund i att få det enhetligt inom landstinget

Jill

Trafikförvaltningen

'

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Waxholmbolaget
Trafika

vdelningen
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Diarienummer
Infosäk. klass

K l (Öppen)

och ge medborgarna liknande uppmuntran till att använda kollektiv trafik där
så finns.
I takt med att den allmänna kollektivtrafiken blir mer tillgänglig kommer
behovet av färdtjänstresor att minska. Waxholmsbolaget bör därför ha samma
regler som SL när det gäller färdtjänstkort, dvs. tillåta den som har giltigt
färdtjänstkort och behålla att medresenär/ledsagare får åka med gratis. På så
sätt erhålls samma regler för all landstingsägd kollektivtrafik inom Stockholms
län och även möjligheten att attrahera Färdtjänstresenär till ordinarie turlista
istället för att använda taxibåt som sedan ersätts av Färdtjänsten. När Access
införs som biljettsystem inom Waxholmsbolagets trafik, dvs. även inom
skärgårdstrafiken, kan med fördel det kombinerade SL-/färdtjänstkortet
tillåtas.
Möjlig införandetidpunkt
Beslutet bör gälla i samband med tidpunkten för biljettsystemsbytet till Access
vilket beräknas ske i april 2014.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Att tillåta färdtjänstkortet innebär ett begränsat intäktsbortfall för
Waxholmsbolaget. Cirka 600 resenärer per år åker med färdtjänstkort idag
inom skärgårdstrafiken till en intäkt av ca 55kr styck, dvs. ca 30 tkr. Antalet är
dock uppskattat och inte beräknat. Inom hamntrafiken tillåts idag i princip
redan resor med färdtjänstkort.
Förslaget är dock att Färdtjänsten ger Waxholmsbolaget en schablonersättning
på motsvarande belopp som intäktsbortfallet, dvs. på samma sätt som SL idag
erhåller en ersättning. Statistik kan sedan användas för 2014 och framåt för att
beräkna ny schablon för kommande år.
För landstinget i stort kan detta innebära påverkade kostnader i positiv riktning,
då fler förväntas åka med Waxholmsbolagets trafik än som idag åker med
taxibåt.

Anders Lindström
Förvaltningschef
Göran Malmsten
Trafikchef WÅAB

