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Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL
Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta
följande:
1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL
2. Godkänna delegation till Hållbarhetsnämnden för beslut av framtida passiva
prisjusteringar i biljettsamarbeten med andra regioner
Sammanfattning

1. Region Uppsala/UL har beslut på att årligen genomföra procentuella
prisjusteringar och den 22 oktober 2021 fattades beslut gällande prislistan
som kommer träda i kraft den 4 januari 2022. Prisjusteringen innebär att
Region Uppsala/UL prisjusterar sin del av priset i kombinationsbiljetten
X-trafik-UL (prislista bifogas nedan). Biljetter som berörs är 30dagarsbiljett för kategorierna vuxen, studerande och 7-19 år samt årsbiljett
för kategorin vuxen.
Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i
kombinationsbiljetten. Denna prisjustering är på grund av detta en så
kallad passiv prisjustering.
2. I biljettsamarbeten med andra regioner har respektive region rätt att
självständigt besluta om prisjusteringar för sin del av biljettpriset i de
gemensamma biljetterna. I de fall Region Gävleborg/X-trafik inte gör
några prisjusteringar uppstår en så kallad passiv prisjustering. Region
Gävleborg/X-trafik kan inte motsäga sig den passiva prisjusteringen utan
den andra regionen genomför prisjusteringen oavsett om beslut finns i
Region Gävleborgs Regionfullmäktige eller inte. Den passiva
prisjusteringen får påverkan på det totala biljettpriset i de gemensamma
biljetterna. På grund av detta föreslås att Hållbarhetsnämnden genom en
delegation får rätt att godkänna framtida passiva prisjusteringar i
biljettsamarbeten med andra regioner.
Ärendet

X-trafik och UL erbjuder gemensamma biljetter som gör det enklare att resa över
länsgräns samt både i Gävleborgs län och Upplands län på en och samma biljett.
Kombinationsbiljetterna som finns är 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter, enkelbiljetter
och 24-timmarsbiljetter för kategorierna 7-19 år, studerande och vuxen.
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Biljetterna gäller på X-trafiks bussar, X-tåg, ULs bussar, Upptåget samt med SJ
inom Gävleborgs län med SJ-tågtillägg.
UL genomför årliga procentuella prisjusteringar och kommer den 4 januari 2022
att genomföra en prisjustering. Region Uppsala/UL fattade beslut om den nya
prislistan den 22 oktober 2021.
Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar inte sin del av priset i
kombinationsbiljetten.
Prislista beslutad inom Region Uppsala den 22 oktober 2021, prisjusteringen
genomförs den 4 januari 2022:
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Kostnader och finansiering

Beslutet innebär inga kostnader eller ökade intäkter.
Konsekvensbeskrivningar

Arbetsmiljö
Förslaget ses inte påverka arbetsmiljön inom den egna organisationen.
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Social hållbarhet
Bedömningen är att priset står sig väl i jämförelse med ordinarie pris för biljetter
hos X-trafik och UL.
X-trafiks och ULs kombinationsbiljetter bidrar till att kunna transportera sig i och
utanför länet vilket både är en resurs och ett villkor för att göra det möjligt att delta
i samhället.
Miljömässig hållbarhet
X-trafiks och ULs kombinationsbiljetter bidrar till miljömässig hållbarhet. Vid
prishöjningar finns dock en risk att resandet med kollektivtrafiken minskar och
förflyttas till andra motordrivna fordon vilket har en negativ påverkan på miljön.
Ekonomisk hållbarhet
X-trafiks och ULs kombinationsbiljetter bidrar bland annat till att möjliggöra
arbets- och studiependling mellan Gävleborg och Uppland vilket kan bidra till
förbättrad kompetensförsörjning.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Trafik, kultur och folkhögskoledirektör
Avdelningschef X-trafik
Enhetschef, Kund och försäljning X-trafik
Andréas Eriksson
Avdelningschef X-trafik
Linda Landström
Utvecklingsstrateg
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