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Tilläggsavgift vid biljettkontroll inom Länstrafiken (RUN/417/2017)
Sammanfattning
Länstrafiken i Jämtlands län AB har begär hos Regionala kollektivtrafik-myndigheten (RKM)
att kontrollavgiften ska höjas från 400 kr till 1 500 kr. Skäl för detta är att tilläggsavgiften inte
varit oförändrad under överskådlig tid, minst 10 år. Den är därmed för låg i förhållande till
biljettpris och handläggningskostnad för biljettkontroller. 1 500 kr är i nivå med kontrollavgift
i angränsande län.
Ett länskort 30 dagar, vuxen kostar f n 1 500 kr. Under 2016 genomfördes kontroller på 261
turer, till en kostnad av 265 000 kr. Till det kommer kostnad för handläggning av kontrollerna
som spärr av busskort, information till innehavare, uppföljning av betalning, eventuell
påminnelse och inkassohantering. Uppgifterna beräknas till minst 30 minuter per ärende.
Transportstyrelsen är den myndighet som fastställer kontrollavgifter i den allmänna
kollektivtrafiken. RKM ska begära att tilläggsavgiften fastställs.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala kollektivtrafikmyndigheten begär att Transportstyrelsen fastställer tilläggsavgift för
Länstrafiken i Jämtlands län AB till 1 500 kr.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala kollektivtrafikmyndigheten begär att Transportstyrelsen fastställer tilläggsavgift för
Länstrafiken i Jämtlands län AB till 1 500 kr.

Expedieras till
Chef Infrastruktur och kommunikation, Länstrafiken i Jämtlands län AB

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Tilläggsavgift vid biljettkontroll inom Länstrafiken
Utdrag ur protokoll från Länstrafiken angående kontrollavgift
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