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Landstingsfullmäktige i Jönköpings län

Förenkla för kollektivtrafikresenärer – möjliggör laddning av kort på nätet!
Länstrafiken har under senare år tappat resenärer. En orsak är höga biljettpriser men även
andra problem som uppstått med bussar som inte kommer i tid eller är trasiga.
Fråga om hur fler resenärer kan lockas till kollektivtrafiken och få dagens resenärer att
fortsätta att resa kollektivt är en utmaning. Att vinna tillbaka ”förlorade” resenärer är svårt.
Då måste det vara enkelt att resa kollektivt! Det finns stora och uppenbara fördelar med att
resa kollektivt – man kan läsa, sova eller ”bara vara” en bristvara i vår tid. Men det får absolut
inte vara krångligt att lösa biljett och få information.
Det finns stora förbättringsmöjligheter i biljetthanteringen när det gäller att fylla på sitt kort
via nätet. För att fylla på sitt kort hänvisas man idag till Länstrafikens försäljningsställe vid
Juneporten eller till något av de andra fåtaliga försäljningsställena. Alltså finns det risk att
man tar bilen (om man har någon) för att fylla på sitt kort! Fyller man på sitt kort på bussen
tas en extra avgift ut, inte heller det speciellt resandevänligt. Speciellt ungdomar är vana vid
att sådana här tjänster skall kunna skötas via nätet, och när det inte går upplevs det som
osmidigt och krångligt. Unga människor är överlag positiva till och dessutom ”vana” vid att
resa kollektivt. Att ungdomarna i länet fortsätter att resa med kollektivtrafiken är givetvis
otroligt betydelsefullt. Då behöver möjligheten att fylla på de olika typerna av kort på nätet
finnas och biljetthanteringen vara smidig!
Med anledning av ovanstående föreslås
Att Länstrafiken ges uppdraget att undersöka möjligheterna att införa en tjänst som gör det
möjligt att fylla på de olika typerna av Länstrafikens värde/periodkort via Internet
att undersöka vilka ytterligare tjänster som bör finnas tillgängliga via nätet/webbutik
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