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Införande av terminskort, skolbiljetter och
fritidsbiljetter i Waxholmsbolagets biljettsortiment
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås landstingsfullmäktige fatta beslut om att godkänna att
Waxholmsbolagets biljettsortiment från och med vårterminen 2014 utökas
med terminskort, skolbiljetter samt fritidsbiljetter för skolelever liknande
de som erbjuds av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att Waxholmsbolagets biljettsortiment från och med
vårterminen 2014 utökas med terminskort, skolbiljetter och fritidsbiljetter
för skolelever motsvarande dem som erbjuds av SL.

Landstingsrådsberedningens 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 Waxholmsholmsbolagets trafik ska kunna ta sig till skola och
fritidsaktiviteter.
Därför vill Alliansen utöka Waxholmsbolagets biljettsortiment med en skoloch fritidsbiljett liknande de som finns för landtrafiken från och med
vårterminen 2014.
Motsvarande biljettsortiment erbjuds inte idag av Waxholmsbolaget.
Skolungdomar bosatta i skärgården och som är beroende av båtförbindelser
för att resa till skola och fritidsaktiviteter erbjuds därmed inte samma
möjligheter som de skolungdomar som reser med landtrafiken, vilket är
högst orättvist. I och med detta tar vi ett viktigt steg mot att harmonisera
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land- och sjötrafikens biljettsortiment för att ge eleverna i länets olika
kommuner likvärdiga resmöjligheter alldeles oavsett om man reser med
land- eller sjötrafiken.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 september 2013
Trafiknämndens protokollsutdrag den 27 augusti 2013 med
MP-ledamöternas särskilda uttalande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 16 april 2013 med
MP-ledamöternas särskilda uttalande
Sjötrafikberedningens protokollsutdrag den 20 augusti 2013 med
MP-ledamöternas särskilda uttalande
Sjötrafikberedningens protokollsutdrag den 9 april 2013
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 augusti 2013
Trafikförvaltningens reviderade tjänsteutlåtande den 12 april 2013
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Dnr

Införande av terminskort, skolbiljetter och
fritidsbiljetter i Waxholmsbolagets biljettsortiment
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås landstingsfullmäktige fatta beslut om att godkänna att
Waxholmsbolagets biljettsortiment från och med vårterminen 2014 utökas
med terminskort, skolbiljetter samt fritidsbiljetter för skolelever liknande
de som erbjuds av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 september 2013
Trafiknämndens protokollsutdrag den 27 augusti 2013 med
MP-ledamöternas särskilda uttalande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 16 april 2013 med
MP-ledamöternas särskilda uttalande
Sjötrafikberedningens protokollsutdrag den 20 augusti 2013 med
MP-ledamöternas särskilda uttalande
Sjötrafikberedningens protokollsutdrag den 9 april 2013
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 augusti 2013
Trafikförvaltningens reviderade tjänsteutlåtande den 12 april 2013

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att Waxholmsbolagets biljettsortiment från och med
vårterminen 2014 utökas med terminskort, skolbiljetter och fritidsbiljetter
för skolelever motsvarande dem som erbjuds av SL.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
SL erbjuder idag termins- och skolbiljetter till elever som är under 20 år
eller som fyller 20 år under biljettens giltighetstid. Biljetterna gäller på
vardagar, det vill säga helgfri måndag till fredag mellan klockan 4.30 och
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19.00 samt resor på vardagar under skolloven. Biljetterna gäller för resor
inom hela länet. SL erbjuder även fritidsbiljetter som gäller de dagar och de
timmar på dygnet då termins- och skolbiljetter inte gäller.
Motsvarande biljettsortiment erbjuds inte idag av Waxholmsbolaget. Elever
som är bosatta i skärgården och som är beroende av båtförbindelser för att
resa till och från sin skola erbjuds därmed inte heller samma möjligheter
som de elever som utnyttjar SL-trafiken för sina skolresor. Därför föreslås
att termins- och skolbiljetter samt fritidsbiljetter, motsvarande de som idag
erbjuds av SL, ska införas i Waxholmsbolagets biljettsortiment.
Bakgrund
Trafiknämnden beslöt vid sammanträdet den 16 april 2013 att föreslå
landstingsfullmäktige att godkänna att Waxholmsbolagets biljettsortiment
utökas med terminskort/skolbiljetter för skolelever liknande dem som
erbjuds av SL, från och med vårterminen 2014. Vid sammanträdet den 27
augusti 2013 beslöt trafiknämnden att föreslå landstingsfullmäktige att
godkänna att Waxholmsbolagets biljettsortiment utökas även med
fritidsbiljetter liknande dem som erbjuds av SL från och med vårterminen
2014.
Biljetter motsvarande SL:s termins- och skolbiljetter samt fritidsbiljetter
fmns inte idag i Waxholmsbolaget biljettsortiment. I dialogen med länets
skärgårdskommuner har framkommit att ett hundratal elever bosatta inom
skärgården bedöms vara i behov av sådana biljetter.
Överväganden
För art ge elever bosatta i skärgården samma möjligheter somfinnsför
elever som utnyttjar SL-trafiken för sina skolresor föreslås att termins- och
skolbiljetter samt fritidsbiljetter införs i Waxholmsbolagets biljettsortiment
från och med vårterminen 2014. Priserna, med i övrigt samma villkor som
gäller för SL:s biljetter, föreslås under år 2014 vara:
Terminsbiljett vårtermin
Terminsbiljett hösttermin
Skolbiljett 90 dagar
Skolbiljett 120 dagar
Fritidsbiljett vårtermin
Fritidsbiljett hösttermin
Fritidsbiljett 90 dagar
Fritidsbiljett 120 dagar

840 kronor
670 kronor
510 kronor
630 kronor
880 kronor
720 kronor
630 kronor
690 kronor
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnaden för biljettframtagande bedöms inte medföra några nämnvärda
ekonomiska konsekvenser och ska inarbetas i verksamhetens löpande
driftbudget.
Miljökonsekvenser 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.
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Ankom
Stockholms läns landsting

Datum för justering: 2013-08-27
Christer G Wennerholm
Erika Ullberg
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Införande av Fritidsbiljett i Waxholmsbolagets biljettsortiment
(TN 2013-0157)
I ärendet förelåg sMvelse 2013-08-06 från förvaltningschefen
I ärendet yttrade sig Nanna Wikholm (S).
BESLUT
Trafiknämndenföreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

godkänna att Waxholmsbolagets biljettsortiment utökas med fritidsbiljetter liknande
det som erbjuds av SL från och med vårterminen 2014

UTTALANDEN
MP-ledamoten lät anteckna ett särskilt uttalande till protokollet, bilaga n
Vid protokollet
Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA
SÄRSKILT UTTALANDE
2013-08-27
Ärende nr 5

Införande av fritidsbiljett i WÅAB:s biljettsortiment
När Tynningö fick vägfärja miste de bofasta sitt ö-kort Exemplet med Tynningö visar
vilka problem som kan uppstå på grund av att SL-trafiken och. WÅAB-trafiken är två
separata system. För att lösa situationen för att skoleleverna från Tynningö ska kunna
ta sig till skolan i Waxholm, beslutade Trafiloiämnden i april att erbjuda dem
terminskort Nu kommer följaktligen fritidshiljetten som medger att skolungdomarna
kan resa med kollelctivtrafiken utanför skoltid.
Steg för steg tvingas nu allianspartierna in i det som Miljöpartiet länge drivit synkronisera SL:s och WÄAB:s taxor så vi får en sömlös kollelctivtrafik. Detta är
ytterligare ett steg i rätt riktning, men fortfarande kvarstår problemet för alla föräldrar
som fortfarande behöver köpa två månadskort för att kunna nyttja kollektivtrafiken och
få vardagspusslet att gå ihop.
Miljöpartiet vill ha samma taxa på land och vatten. Ett genomslag för vår politik på
samtliga båtiinjer 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.
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Sammanträdesdatum
2013-04-16
Datum för justering: 2013-04-16
Christer G Wennerholm
Erika Uliberg

Införande av terminskort i Waxholmsbolagets biljettsortiment
(TN2-2013-01014)
I ärendet förelåg reviderad skrivelse 2013-04-12 från förvaltningschefen.
BESLUT
Trafiknämnden beslötföreslå landstingsstyrelsen beslutaföreslå
besluta
att

landstingsfullmäktige

godkänna att Waxholmsbolagets biljettsortiment utökas med terminskort/
skolbiljetter för skolelever lilmande de som erbjuds av SL och från och med
vårterminen 2014.

UTTALANDEN
MP-ledamöterna lät anteckna ett särsldlt uttalande till protokollet, bilaga 1

Vid protokollet
Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

Stockholms lans landsting

Traiilaiämnden
TN2 2013-01014
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA
SÄRSKILT UTTALANDE
2013-04-16
Ärende nr 7

Införande av terminskort i Waxholmsbolagets taxekatalog
Exemplet med Tynningö visar vilka problem som kan uppstå på grund av att SLtrafiken och WÅAB-trafiken är två separata system. För att lösa situationen för att
skoleleverna från Tynningö ska kunna ta sig till skolan i Waxholm, är det nu rimligt att
erbjuda dem terminskort.
Här backar alliansen delvis efter det gigantiska trycket från Tynningöbor som blev av
med ö-kortet då den statliga vägfärjan infördes vid årsskiftet. Färjan går inte till deras
hemlcommun utan till Värmdö och det blev mycket besvärligt för alla som har sin
målpunkt i den egna kommunen Vaxholm, eftersom de nu behöver köpa två
månadskort. Ett för SL och ett för WÅAB. I och med dagens beslut i Trafiloaämnden
löser vi skolbaraens dilemma. Men fortfarande kvarstår problemet för alla föräldrar
som fortfarande behöver köpa två månadskort för att kunna nyttja kollelctivtrafiken och
få vardagspusslet att gå ihop.
Miljöpartiet vill ju ha samma taxa på land och vatten och vi var det enda parti som
enkelt kunde svara alla som mejlbombade oss i vintras. Ett genomslag förvår 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.
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Trafiknän-^n
Beredningen för Sjötrafik

Sammanträdesdatum
2013-08-20

Datum för justering:
Jan-Olov Sundström
Vivianne Gunnarsson

§36
Införande av Fritidsbiljett i Waxholmsbolagets biljettsortiment
(Beslutsunderlag

TN2013-0157)

Sjötrafikberedningen har tagit del av den utsända TN-handlingen.
STB beslutade att föreslå
att

trafiknämnden

godkänna förvaltningschefens förslag till beslut

Vivianne Gunnarsson (MP) lät anteckna ett särskilt uttalande till protokollet, bilaga 1.

Vid protokollet
Ingela Svanberg Ohlsson

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA
SÄRSKILT UTTALANDE
2013-08-20
Ärende nr 7

Införande av fritidsbiljett i WÅAB:s biljettsortiment
När Tynningö fick vägfärja miste de bofasta sitt ö-kort. Exemplet med Tynningö visar
vilka problem som kan uppstå på grund av att SL-trafiken och WÅAB-trafiken är två
separata system. För att lösa situationen för att skoleleverna från Tynningö ska kunna
ta sig till skolan i Waxholm, beslutade Trafiknämnden i april att erbjuda dem
terminskort. Nu kommer följaktligen fritidsbiljetten som medger att skolungdomarna
kan resa med kollektivtrafiken utanför skoltid.
Steg för steg tvingas nu allianspartierna in i det som Miljöpartiet länge drivit synkronisera SL:s och WÅABrs taxor så vi får en sömlös kollektivtrafik. Detta är
ytterligare ett steg i rätt riktning, men fortfarande Icvarstår problemet för alla föräldrar
som fortfarande behöver köpa två månadskort för att kunna nyttja kollektivtrafiken och
få vardagspusslet att gå ihop.
Miljöpartiet vill ju ha samma taxa på land och vatten och vi var det enda parti som
enkelt kunde svara alla som mejlbombade oss i vintras. Ett genomslag för vår politik på
samtliga båtlinjer som subventioneras av skattemedel, skulle innebära en enkel och
attralctiv kollektivtrafik för både skärgårdsbor och andra som behöver kombinera resor
på land och vatten i Stocldiolmsregionen.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2013-04-09

Datum för justering:
Jan-Olov Sundström
Vivianne Gunnarsson
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Införande av terminskort i Waxholmsbolagets taxekatalog
Beslutsunderlag

TN2-2013-01014

Sjötrafikberedningen har tagit del av den utsända TN-handlingen.
Jan Ulinder från Waxholmsbolaget redogjorde samt svarade på frågor via en presentation
som även utdelades.
STB beslutade föreslå
att

trafiknämnden

godkänna förvaltningschefens förslag till beslut.

Vid protokollet
Ingela Svanberg Ohlsson

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson
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Waxholms Ångfartygs AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-08-06

Diarienummer

TN 2013-0157
I n f o s ä k . klass

Kl (Öppen)
Handläggare

Daniel Angermann
08-686 16 95
daniel.angermann@sll.se

Trafiknämnden
2013-08-27, punkt 5

Införande av Fritidsbiljett i Waxholmsbolagets
bilj ettsortiment
Ärendebeskrivning
I föreliggande ärende lämnas förslag till införande av Fritidsbiljetter i
Waxholmsbolagets biljettsortiment liknande det som erbjuds av SL.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens reviderade tjänsteutlåtande den 12 april 2014
(TN2-2013-01014).
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 6 augusti 2013

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

godkänna att Waxholmsbolagets biljettsortiment utökas med
Fritidsbiljetter liknande det som erbjuds av SL från och med
vårterminen 2014.

Förvaltningens förslag och motivering
Trafiknämnden föreslog i beslut den 16 april 2013 att föreslå landstingsstyrelsen
att föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna att Waxholmsbolagets
biljettsortiment utökas med Termins-/Skolbiljetter för skolelever liknande de
som erbjuds av SL från och med vårterminen 2014 (TN2-2013-01014).
Som tillägg till Termins-/Skolbiljetter erbjuder SL en s.k. Fritidsbiljetter som gäller de
dagar och de timmar på dygnet som Termins-/Skolbiljetter inte gäller. Priset uppgår
till 880 kr på vårterminen och 720 kr på höstterminen.
En biljett motsvarande SL:s Fritidsbiljett finns inte idag i Waxholmsbolagets
biljettsortiment.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-08-06
Rev 2013-04-12

Diarienummer

_ . ... ..
I n f o s ä k . klass

Kl (Öppen)

Som ett led i att harmonisera SL:s och Waxholmsbolagets biljettsortiment och
för att ge eleverna i länets kommuner likvärdiga resmöjligheter, oavsett om
resan görs inom SL- eller skärgårdstrafiken, föreslås således att en Fritidsbiljett
motsvarande den som idag erbjuds av SL införs i Waxholmsbolagets
biljettsortiment. Biljetterna föreslås gälla för samtliga linjer inom
Waxholmsbolagets trafikutbud. Priset för biljetten, med i övrigt samma villkor
som gäller för SL:s biljett, föreslås vara 880 kr på vårterminen, 720 kr på
höstterminen, 630 kr för 90 dagarsbiljett och 690 kr för 120 dagarsbiljett.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Ett hundratal elever bosatta inom skärgården bedöms vara i behov av den ovan
föreslagna Fritidsbiljetten. Kostnaden bedöms inte medföra några nämnvärda
ekonomiska konsekvenser och bör kunna inarbetas i verksamhetens löpande
driftbudget.

Miljökonsekvenser av beslutet
Inga konsekvenser att redovisa.

Ragna Forslund
Tf Förvaltningschef
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Waxholms Ångfartygs AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-03-12
Rev 2013-04-12

Diarienummer

TN2-2013-01014
Infosäk. klass

Kl (Öppen)
Handläggare
Göran Malmsten
08-614 6472
goran.malmsten@waxholmsbolaget.sll.se

Trafiknämnden
2013-04-16, punkt 7
Ankom
Stockholms läns landsting
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Införande av terminskort i Waxholmsbolagets
bujettsortiment
Ärendebesluivning
I föreliggande ärende lämnas förslag till införande av Termins-/Skolbiljetter i
Waxholmsbolagets biljettsortiment liknande de som erbjuds av SL.

B eslutsimderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 12 mars 2013 samt ett kompletterat
tjänsteutlåtande 12 april 2013.

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

godkänna att Waxholmsbolagets biljettsortiment utökas med Termins/ Skolbiljetter för skolelever liknande de som erbjuds av SL från och
med vårterminen 2014.

Förvaltningens förslag och motivering
I dialogen med länets skärgårdskommuner har framkommit att det finns ett
behov av att se över Waxholmsbolagets biljettsortiment med hänsyn till den
ökade valfrihet som gäller inom grundskola, särskola och gymnasium.
Den 1 augusti 2010 trädde en ny skollag (SFS 2010:800) i kraft som ersatte den
tidigare skollagen från 1985 (SFS 1985:400). Enligt den nya skollagen, som
tillämpas sedan höstterminen 2011, har kommuner, såvitt i detta ärende är av
intresse, en utökad skyldighet att anordna skolskjuts utanför hemkommunen.
Hemkommunen är enligt skollagen skyldig att sörja för att det för eleverna i
grundskolan och särskolan (inklusive gymnasiesärskolan) anordnas kostnadsfri
skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena,
funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet, Detta gäller
för de elever som går i den grundskola eller särskola som kommunen har anvisat.
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Diarienummer

TN2-2013-01014
Infosäk. klass

Kl (Öppen)

När det gäller elever som går i annan grundskola eller särskola (offentlig eller
privat) än den som kommunen skulle ha anvisat, har den nya skollagen
bestämmelser som inte fanns i den äldre skollagen, nämligen att kommunen ska
anordna skolskjuts även i dessa fall, om det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter. Det senare innebär ett skärpt ansvar för kommunerna
att anordna skolskjuts utanför den egna kommunen.
Den nya skollagstiftningen ger alltså uttryck för en allt större valfrihet inom
skolan, där valet av skolan inte ska begränsas av kommunens gränser. Detta kan
sägas innebära ett krav på likabehandling av alla elever oavsett om de går i skola
inom eller utanför kommunen.
Även vid valet av gymnasieskola råder valfrihet. Resor till och från gymnasium
regleras dock inte i skollagen, utan i lagen om (1991:1110) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor.
Såväl skolskjuts enligt skollagen som s.k. elevresor till och från gymnasieskola
är ett kommunalt ansvar. Det finns dock inget hinder för landstinget att, inom
ramen för kommunallagens gränser, erbjuda biljetter som specifikt riktar sig till
ovan nämnd personkrets för att därigenom underlätta resandet till och från
skolan.
SL erbjuder sedan tidigare s.k. Termins-/Skolbiljetter till elever under 20 år
eller som fyller 20 år under biljettens giltighetstid. Biljetterna finns med
giltighetstid för vår- eller hösttermin med fasta datum bestämda av SL samt
med giltighet för 90 eller 120 dagar. Terinins-/Skolbiljétterna gäller på
vardagar, alltså helgfri måndag till fredag mellan klockan 4.30 och 19.00. Vidare
gäller biljetterna för resor på vardagar under skolloven som infaller under den
period biljetten gäller. Helgdagar, som till exempel långfredagen och Kristi
himmelfärdsdag, gäller de ihte.
SL:s Termins-/Skolbiljetter är inte begränsade till någon av länets kommuner
utan gäller för resor inom hela länet.
En biljett motsvarande SL:s Terinins-/Skolbiljetter fmns inte idag i
Waxholmsbolagets biljettsortiment. De elever som är bosatta i skärgården och
beroende av båtförbindelser för att resa till och fran sin skola erbjuds dänned
för närvarande inte samma möjligheter som de elever som nyttjar SL-trafiken
för sina skolresor.
Mot ovanstående bakgrund föreslås således att Termins-/Skolbiljetter motsvarande
de som idag erbjuds av SL införs i Waxholmsbolagets biljettsortiment. Biljetterna
föreslås gälla för samtliga linjer inom Waxholmsbolagets trafikutbud. Priserna,
med i övrigt samma villkor som galler för SL:s biljetter, föreslås vara 840 kr för
Terminsbiljett VT, 670 kr för Terminsbiljett HT, 510 kr för Skolbiljett 90 dagar
samt 630 kr för Skolbiljett 120 dagar.

JUL Trafikförvaltningen
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Kl (Öppen)

Ekonomiska konselcvenser av beslutet
Ett hundratal elever bosatta inom skärgården bedöms vara i behov av de ovan
föreslagna terminskorten. Kostnaden för terminskorten bedöms inte medföra
några nämnvärda ekonomiska konsekvenser och bör kunna inarbetas!
verksamhetens löpande driftbudget.
Miljökonsekvenser av beslutet
Inga konsekvenser att redovisa.

Anders Lindström
Förvaltningschef

