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Förvaltningsnamn  
Avsändare Landstingsstyrelsen 

Gemensamma resevillkor för 
kollektivtrafiken i södra Sverige inom 
Sydtaxan 
  
För att underlätta resandet mellan Jönköpings län och övriga län i södra Sverige 
ingår från och med december 2010 Jönköpings Länstrafik i Sydtaxan. Sydtaxan är 
ett samarbete med syfte att likställa länens resevillkor och resegarantier. 
Förslaget om nya resevillkor för Jönköpings Länstrafik har framtagits i samverkan 
mellan länen i södra Sverige, (Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland och 
(Västra Götaland), som också är samverkande trafikhuvudmän vid resor över 
länsgränserna i Sydtaxan. 
 
Bakgrunden till att nya resevillkor föreslås är behovet av samordning av 
resevillkor inklusive resegarantier i Sydsverige för att kunna hantera kunderna på 
ett enhetligt, systematiskt och rimligt sätt.  Genom samordnade resevillkor skapas 
förutsättningar att erbjuda och kommunicera lika villkor till kund oavsett om tåg- 
eller bussresan görs inom ett län eller över länsgräns. 
 
För Jönköpings Länstrafiks kunder innebär förslaget att restidsersättningen ändras 
enligt följande: 
 

Idag  Ny 
Försening 30-59 min  60 kr  50 kr 
 
Försening 60-119 min 100 % kontant 50 % kontant 
  200 % värdebevis  100 % värdebevis 
 
Försening 120 min  150 % kontant 50 % kontant 
  250 % värdebevis 100 % värdebevis 
 
Taxi  Max 500 kr  Max 600 kr 
  + 20 % för värdebevis + 20 % för värdebevis 
 
Bil  Max 500 kr  Max 600 kr 
  + 20 % för värdebevis + 20 % för värdebevis 
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Förändringen innebär inga nya ökade kostnader för Länstrafiken. För 
resevillkoren i övrigt är det inga större förändringar.   
 
Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår Landstingsfullmäktige besluta 
 
att anta nya resevillkor inom Jönköpings Länstrafik för att likställa resevillkoren och 
resegarantin inom Sydtaxan. 
 
LANDSTINGETS KANSLI 

 
 
 
Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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Regionala utvecklingsdelegationen §§ 91-
114 
Tid: 2012-05-28 kl.13.00-15.30 
 
Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 96 
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Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra 
Sverige inom Sydtaxan 
För att underlätta resandet mellan Jönköpings län och övriga 
län i södra Sverige ingår från och med december 2010 
Jönköpings Länstrafik i Sydtaxan.  
Bakgrunden till att nya resevillkor föreslås är behovet av 
samordning av resevillkoren inklusive resegarantier i 
Sydsverige för att kunna hantera kunderna på ett enhetligt, 
systematiskt och rimligt sätt. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att anta nya resevillkor inom Jönköpings Länstrafik för att 
likställa resevillkoren och resegarantin inom Sydtaxan. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Jarl Karlsson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


