MOTION
Flerdagsbiljett

Den av corona pandemin framtvingade 7-dagarsbiljetter har visat på ett uppdämt behov som vi anser att det
är hög tid att utveckla för alla de som inte reser kollektivt en hel månad i stöten. I den kritiska situationen
gjordes kortet enklast möjligt, priset sattes till en fjärdedel av 30-dagarskortet och möjligheten att låna ut
kortet togs bort. Detta var möjligen rimligt när det var bråttom att få kortet på plats men nu när det finns mer
tid att tänka till är det också dags att titta på dessa detaljer.

Flerdagarsbiljetter är bra för många olika grupper som vill utnyttja kollektivtrafiken. Föräldrar som har delad
vårdnad, människor som arbetar från olika ställen, turister eller människor som arbetar på skiftande schema.
Flexibiliteten i denna biljettyp är något som behöver utvecklas vidare. 7-dagarsbiljjeten är lämplig för de
flesta av dessa grupper men i synnerhet turister på kortare besök efterfrågar också ett kort som är giltigt över
en långhelg varför vi också föreslår att ett 3-dagarskort införs.

Alltjämt är prisnivå som gäller inom kollektivtrafiken alltför hög, skall vi kunna få igång det kollektiva resandet
igen efter att dagens pandemi lagt sig måste priset sänkas drastiskt. I stort är detta en fråga som behöver
lösas som en helhet men ett minimikrav när det gäller olika typer av flerdagsbiljetter är att de inte driver upp
priset ytterligare. Priset för varje typ av flerdagsbiljett bör därför sättas som 30-delar av priset av en 30dagarsbiljett.

En av de mer uppskattade aspekterna av 30-dagarsbiljetten är möjligheten att låna ut den till i synnerhet
familjemedlemmar som skall iväg på olika typer av aktiviteter. Detta har medfört att biljetterna använts mer
och därmed troligen också att bilåkandet till bl.a. idrotts- och kulturaktiviteter minskat. Denna möjlighet anser
vi även bör finnas för olika typer av flerdagsbiljett.

Vänsterpartiet yrkar därför:


Att Region Skåne behåller 7-dagarsbiljetten även efter corona pandemin är över



Att Region Skåne inför en 3-dagarsbiljett



Att samtliga flerdagarsbiljetter görs delbara enligt den modell som idag finns för 30-dagarskort



Att samtliga flerdagarsbiljetter prissätts som 30-delar av priset av en 30-dagarsbiljett.
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