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Utvärdering av försök med utdelning av gratis
biljetter till Blodcentralen
Ärendebeskrivning
Förslag att avsluta utdelningen av gratis SL-biljetter till Blodcentralen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 24 mars 2015.

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

TN 2014-0847
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Handläggare

Sara Catoni
08-686 1937
sara.catoni@sll.se

Ärende/Dok. id.

utdelningen av gratis SL-biljetter till blodcentralen upphör från och med
den 1 maj 2015.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
SL har efter beslut i SL:s styrelse 2010-03-18 delat ut gratis biljetter till
Blodcentralen. Trafikförvaltningen vill lyfta frågan till trafiknämnden och
föreslår att utdelningen ska upphöra främst eftersom trafikförvaltningen inte
kan motivera att Blodcentralens verksamhet ska gynnas framför andra
verksamheter och eftersom möjligheten till kontroll av utdelade biljetter är
begränsad.
Bakgrund
SL:s styrelse beslutade 2010 att biljetter skulle delas ut till Blodcentralen i syfte
att främja blodgivandet. Eftersom det är över 4 år sedan det ursprungliga
beslutet fattades och det i underlaget till beslutet stod att utdelningen skulle
utvärderas när det pågått en tid, vill trafikförvaltningen lyfta frågan till
trafiknämnden.
Trafikförvaltningens internrevision har granskat samarbetet med Blodcentralen
(Rabatter och sponsring TN 2014-0046) och då haft synpunkter på bland annat
att utdelningen inte tagits upp för utvärdering sedan beslutet fattades, att
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kontroll och rapportering av hur biljetterna faktiskt används är svår att göra,
samt att utdelningen inte regleras i något avtal mellan Blodcentralen och
trafikförvaltningen.
Trafikförvaltningen kan inte själva motivera att just Blodcentralens verksamhet
ska få ta del av gratis biljetter framför andra verksamheter.
Antal biljetter som har delats ut
2010: 3440 st. förköpskuponger värda 51 600 kr
2011: 6680 st. förköpskuponger värda 109 800 kr
2012: 8400 st. förköpskuponger värda 151 200 kr
2013: 9290 st. förköpskuponger/zonbiljetter värda 301 680 kr
2014: 3530 st. zonbiljetter värda 254 160 kr
Totalt: 31340 st. värda 868 440 kr
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Trafikförvaltningen sparar in kostnaden för de utdelade biljetterna.
Sociala konsekvenser
Bedöms inte vara relevant för detta ärende.
Konsekvenser för miljön
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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