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Kollektivtrafiknämnden

Införande av tillfällig biljettyp ”7-dagarsbiljett”
Ordförandens beslut

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige följande:
1. Tillfälligt införa en 7-dagarsbiljett i kollektivtrafiken. Biljetten ska
gå att köpa under perioden 6 april – 14 juni 2020.
Sammanfattning
Med anledning av covid-19 införs en tillfällig biljettyp i den skånska
kollektivtrafiken.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-01
Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget
Coronaviruset (SARS-CoV-19) samt sjukdomen som viruset ger upphov till
(Covid-19) har på endast ett par månader utvecklats till en global pandemi
och regeringar världen över fattar beslut om åtgärder för att motverka
sjukdomsspridningen. I Sverige har regeringen bland annat fattat beslut om
att maximalt 50 personer får delta i en allmän sammanslutning och
Folkhälsomyndigheten har gett ut riktlinjer främjande social distansering,
distansarbete och, vid symptom, självpåtagen hemkarantän.
De åtgärder och rekommendationer som införts har inneburit en utmaning
för de skånska pendlarna. Den oförutsägbara sjukdomsspridningen innebär
att en resenär med kort varsel skulle kunna bli sjuk eller få direktiv om att
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stanna hemma, vilket gör att de som pendlar med 30-dagars periodbiljett
binder upp pengar i en biljett som de kanske inte kan utnyttja fullt ut. För att
minska den ekonomiska risken för de skånska pendlarna föreslås
regionfullmäktige att under en tidsbegränsad period införa en 7dagarsbiljett. Syftet med biljetten är alltså att ge resenären möjlighet att
endast behöva binda upp sig 7 dagar åt gången, istället för i 30 dagar som
för en vanlig periodbiljett.
Biljetten är tillgänglig för köp från den 6 april till 14 juni 2020 i
Skånetrafikens app och webb, och från den 14 april i Skånetrafikens övriga
säljkanaler förutom ombord Regionbuss av tekniska skäl.
Biljettvillkor
Följande villkor ska gälla för 7-dagarsbiljetten (nedan kallad ”biljetten”):
· Biljetten ska kunna köpas för zonerna liten, mellan, hela Skåne och
stad samt i de möjliga kombinationer som återfinns i den ordinarie
prismodellen,
· Biljetten gäller endast för resor i Skåne. Biljetten omfattar inte resor
mot Danmark eller mellan län. Där gäller ordinarie biljettaxa,
· Biljetten är inte utlåningsbar i appen,
· Biljetten kan kompletteras med ett förstaklasstillägg.
Prissättning av 7-dagarsbiljetten
Under perioden 2020-04-06--2020-06-14 prissätts 7-dagarsbiljetten enligt
nedan:
Zon samt tillägg
Hela Skåne
Mellan + Stadszon
Mellan
Liten + Stadszon
Liten
Stad
1:a-klasstillägg

Pris 7-dagarsbiljett
299
259
224
174
139
139
125

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Prissättningen för 7-dagarsbiljetten är utformad för att utgöra ett attraktivt
alternativ till 30-dagars periodbiljett. Införandet av 7-dagarsbiljetten bedöms
kunna ge något minskade intäkter, vilket ses som motiverat med hänsyn till
den osäkerhet Skånetrafikens resenärer befinner sig i.
Erforderlig kostnad för utveckling av tekniska funktioner kopplade till 7dagarsbiljetten finansieras inom ramen för förvaltningens budget.
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Enligt delegationsordningen för Kollektivtrafiknämnden 2019-08-30
har ordföranden rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte hinner avvaktas.

Carina Zachau
Ordförande
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