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Borttagande av vinterrabatten i skärgårdstrafiken
Ärendebeskrivning
För närvarande finns en vinterrabatt om 15 % vid biljettköp med båtkortet i
skärgårdstrafiken. Rabatten gäller årligen måndag – torsdag, 1 okt – 20 mars.
Båtkortet ersätts av SL Access med reskassa succesivt fram till 2015-04-17.
Reskassan på Access-kortet går numera att använda för att köpa biljetter i både
SL:s och Waxholmsbolagets trafik.
Förvaltningen föreslår att denna rabatt tas bort inför kommande säsong för att
sedan inte återinföras.
Förslaget motiveras med att verksamheten inte fått ett ökat resande, vilket var
syftet med vinterrabatten. Dessutom innebär det omfattande kostnader för
systemförändring om vinterrabatten ska finnas kvar.
Båtkortets rabatt om 25 % påverkas inte utan återfinns på Access-kortet. När
resenären åkt för 750 kr med Access-kortets reskassa i Waxholmsbolagets trafik
erhålls gratisresor motsvarande 250 kr, fortfarande i Waxholmsbolagets trafik.
Därefter räknas resandebeloppet upp till 750 kr innan nästa gratisomgång
påbörjas.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 19 mars 2015

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att vinterrabatten (1 okt – 20 mars) om 15 % vid köp med Reskassa i
Waxholmsbolagets skärgårdstrafik tas bort.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Waxholmsbolaget har idag två olika rabatter för skärgårdstrafiken när resenären
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reser på Båtkortet. Den ena är 25 % på laddat belopp, dvs. det kostar 750 kr att
ladda resor för 1 000 kr. Den andra är ytterligare 15 % rabatt på biljettköp måndag
– torsdag under perioden 1 okt – 20 mars.
Nu införs Access-kort med Reskassa i Waxholmsbolagets trafik. Att resa med
Reskassa i Waxholmsbolagets trafik innebär att resenären får 25 % rabatt på
resandet, motsvarande den rabatt som erhållits med båtkortet. När resenären åkt
för 750 kr med Access-kortets reskassa i Waxholmsbolagets trafik erhålls
gratisresor motsvarande 250 kr, fortfarande i Waxholmsbolagets trafik. Därefter
räknas belopp upp till 750 kr innan nästa gratisomgång påbörjas.
Slopandet av vinterrabatten, 15 % under tiden 1 okt – 20 mars, motiveras av:
-

-

Resor med Reskassan på Access-kortet i Waxholmsbolagets trafik bör i
möjligaste mån efterlikna resor med Reskassan i SL:s trafik. I SL:s Reskassa
finns ingen vinterrabatt.
Tekniken tillåter inte att vinterrabatten ges utan omfattande och kostsamma
systemförändringar.
Föregående vintersäsong infördes på prov en rabatt på 50 % under perioden
2013-10-01 till 2014-03-31 som endast gav en resandeökning på totalt 2 %.
Syftet var att öka resandet under vinterns vardagar, men resultatet blev så pass
lågt så att beslut togs om att inte göra rabatteringen permanent. Mot bakgrund
av att den stora rabatten gav en obetydlig resandeökning bör inte slopandet av
vinterrabatten ge något nämnvärt negativ påverkan på resandet negativt denna
trafik inte rabatteras alls eftersom den stora effekten uteblir.

Möjlig tidpunkt
Beslutet bör gälla fr o m 1 oktober 2015.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förvaltningen ser ingen tydlig resandeökning och därmed ingen ökad intäkt
som konsekvens av det tidigare beslutet att införa rabatten. På motsvarande sätt
bedöms borttagandet av rabatten inte medföra någon relevant minskning av
resandet och intäkterna.
Omfattande kostnad för systemförändringen undviks i och med beslutet att ta
bort rabatten.
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