Författningssamling för Region Gotland

TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST
OCH SJUKRESOR
Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24,
2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22, 2010-03-29, 2011-11-28, 2012-04-23,
2012-10-15, 2014-03-31, 2016-04-04, 2017-02-27, 2017-10-23 § 157, 2018-03-26 § 32, 2018-12-13 TN §291,
2019-12-18 TN §283, 2020-02-17 RF § 10, 2021-02-22 § 7.
Gäller från och med 4 mars 2021.

Avsnitt A
Avgifter för landsbygdstrafiken
Vuxen
Avstånd, Km
0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

Betalning i buss

Förköp

25
35
50
60
70
80

20
30
45
55
65
75

Betalning i buss

Förköp

23
30
40
50
55
65

18
25
35
45
50
60

Pensionär/ungdom/barn/student
Avstånd, Km
0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

Avgifter för Visby-området
Vuxen
Pensionär
Ungdom
Student
Barn

Betalning i buss

Förköp

25
23
23
23
18

20
18
18
18
13

Länskort
750 kronor Vuxen och 650 kronor Ungdom/Student/Pensionär.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby - under 30 dagar. Kortet är inte personligt.
Avgift för hyra av plats i cykelgarage: Ingår gratis i Länskortet, annars 20 kronor/24
timmar och 100 kronor/månad.
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Förortskort
495 kronor Vuxen och 435 kronor Ungdom/Pensionär/student.
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 25 km under 30 dagar från
närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och
beräknas utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby,
Fårösund, Slite, Klintehamn, Hemse och Roma. Kortet är inte personligt.
Visbykort
370 kronor Vuxen, 300 kronor Ungdom/ Pensionär/Student/Barn
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby-tätortsområde under
30 dagar. Resenärsgrupperna Ungdom och Barn definieras enligt bestämmelserna nedan
under Ungdomsrabatt respektive Barnbiljett. Kortet är inte personligt.
Bussiga kortet
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller till
och med 30 juni året personen fyller 20 år. Förlängd giltighetstid är dock möjlig för elev
som går ett eller flera år extra på gymnasiet eller har passerat 20 år innan
gymnasiestudierna avslutas. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken
på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en värdehandling,
kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.
Årskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken i
Visby. Kortet är inte personligt. Priset för årskort är länskortstaxan x 10.
Reskassa
Saknar tidsbegränsning och kan laddas med 100-1 000 kronor. Reskassa används vid
inköp av enkelbiljetter och ger 30 procent rabatt.
24-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 24 timmar.
Avgift förköp vuxen 150 kronor, pensionär ungdom/barn/student 120 kronor. Betalning
i buss, vuxen 160 kronor, pensionär/ungdom/barn/student 130 kronor.
72-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 72 timmar.
Avgift förköp vuxen 300 kronor, pensionär/ungdom/barn/student 240 kronor.
Betalning i buss, vuxen 320 kronor, pensionär ungdom/barn/student 260 kronor.
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Busskort
Avgift 20 kronor. Avgiften återbetalas inte. Handläggningsavgift vid nyskapande av
borttappat kort 80 kronor. Vid nyskapande av borttappat kort tas även avgiften för
busskort 20 kronor ut.
Avgifterna gäller även de som tappat bort sitt bussiga kort och får ett nytt kort
hemskickat.
Barn 0 -7 år gäller samtliga barn till den 30 juni det år man fyller 7 år. Barn under 7 år
åker gratis i vuxens sällskap, dock högst 4 barn/vuxen.
Ungdom 7-19 år gäller för samtliga ungdomar från den 1 juli det år man fyller 7 år
fram till den 30 juni det år man fyller 20 år. Godkänd legitimationshandling skall
uppvisas.
Pensionär gäller för personer över 65 år för personer som har ålderspension. sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Student måste kunna legitimera sig med giltigt Mecenat-kort.
Resenärer fyllda 80 år reser avgiftsfritt i landsbygdstrafiken och stadstrafiken Visby.
Gäller inte närtrafiken.
Närtrafiken trafikerar hela Gotland. Resor kan göras från bostaden till närmaste tätort
eller busshållplats. Närtrafiken är öppen för alla. Resor med närtrafiken måste
förbeställas. Priset för resan är 50 kr/enkelbiljett.
Övergång enkelbiljett
Övergång mellan en linje till en annan linje inom landsbygdstrafiken får göras inom
1,5 timme efter ankomsten till omstigningsorten och räknas då som en resa.
Övergång mellan en landsbygdslinje och en linje inom tätortstrafiken eller mellan linjer
i tätortstrafiken får göras inom 30 minuter.
Övergångar gäller inte för åter resa.
Biljetten från den första delen av resan visar resenären upp vid omstigningen. Avgift för
fortsatt resa är priset för den totala reslängden minus erlagd avgift för första ressträckan.
Bytestid
Om bytestiden är mindre än fem minuter vid byten mellan busslinjer kan byte inte alltid
garanteras förutom för de linjer där byte särskilt angetts i tidtabellen.
Mot avgift får i mån av utrymme medföras:
- Cykel (inte tandem) (gäller enbart landsbygdstrafiken) avgift 20 kr
Ingen avgift för barnvagn eller hund.
Resenär med, rollator, rullstol eller barnvagn (med barn) åker utan avgift.
Reklamplats i väderskydd
Avgift affischplats 800 kronor/m2/år
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Reklam i buss (gäller plakat/ tryckt reklam)
Kostnad för annonsering i bussarna

1 vecka

1 fönsterskyltar i samtliga bussar

3 000 kr

2 fönsterskyltar i samtliga bussar

6 000 kr

3 fönsterskyltar i samtliga bussar

9 000 kr

4 fönsterskyltar i samtliga bussar

12 000 kr

Skylt bakom förarplats

3 000 kr

Kostnad för annonsering sommar* i bussarna

1 vecka
6 000 kr

1 fönsterskylt i samtliga bussar
2 fönsterskyltar i samtliga bussar

12 000 kr

3 fönsterskyltar i samtliga bussar

18 000 kr

4 fönsterskyltar i samtliga bussar

24 000 kr

Skylt bakom förarplats

6 000 kr

*sommar = Juni, juli och augusti

Digital reklam i bussarna
Kostnad för digital reklam i bussarna

1 vecka

5 sekunder

6 000 kr

10 sekunder

9 000 kr

15 sekunder

13 500 kr

Kostnad för digital reklam i bussarna sommar*

1 vecka

5 sekunder

9000 kr

10 sekunder

13 500 kr

15 sekunder

20 250 kr

*sommar = Juni, juli och augusti
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Färdtjänstberättigad
Färdtjänstberättigad erlägger avgift med undantag enligt bestämmelserna om Bussiga
kortet. En person får utan kostnad medfölja färdtjänstberättigad på bussen mot
uppvisande av giltigt färdtjänsttillstånd.
Biljetter/kort återlöses inte
Förlorade och förstörda kort ersätts mot en avgift för nytt busskort samt
handläggningsavgift för nyskapande av nytt kort om resenären registrerat sina uppgifter
på www.gotland.se/kollektivtrafiken.
Moms
Avgifterna inkluderar moms.
Tilläggsavgift vid borttappad nyckel till förvaringsskåp
Vid förlust av nyckel till förvaringsskåp vid busstation så tillkommer en tilläggsavgift
på 400 kr.
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Avsnitt B
Egenavgifter vid färdtjänstresor
Avstånd km
0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Dagtid mellan
kl. 05 – 22
46 kr
51 kr
57 kr
74 kr
85 kr
90 kr
96 kr
103 kr
108 kr

Nattid
mellan kl. 22
– 05
57 kr
62 kr
67 kr
85 kr
96 kr
103 kr
108 kr
113 kr
119 kr

Alla som har beviljats färdtjänst och är i arbetsför ålder (20-67 år), har möjlighet att
köpa ett arbetsresekort som gäller för en tur och retur/resa per dag till arbete eller
utbildning. Arbetsresekortet gäller endast kalendermånad. Avgiften för kortet är 400
kr/månad.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är beviljade färdtjänst och är folkbokförda på
Gotland har obegränsat antal avgiftsfria färdtjänstresor i landsbygdstrafiken enligt
gällande regler för bussiga kortet.
Färdtjänstresa i annan kommun får vara maximalt nio mil. Egenavgift uttas för varje
påbörjad tremilsintervall. Egenavgiften är 93 kr.
I Region Gotlands (kommunens) färdtjänstbestämmelser finns ytterligare regler om
färdtjänstverksamheten. Medresenär betalar samma avgift som den
färdtjänstberättigade.
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Avsnitt C
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för
bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi dock
minst 3 km till närmaste hållplats
från bostaden.

Kostnaden för
bussresa och
anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift
för taxi 52 kr

Bussresa med anslutningsresa till
närmaste hållplats med egen bil
på minst 12 km från bostaden.

Kostnaden för
bussresa och 1,50
kr/km för resa med
bil som överstiger
12 km.

Ingen egenavgift

Privat bil

1,50 kr/km för resa
som överstiger
40 km.

62 kr

Taxi/bår taxi eller specialfordon
för resor på Gotland samt
utomläns sjukresor vid vård enligt
vårdgarantin.

Reskostnaden

Egenavgift efter
reslängdsintervall
1-7 km = 109 kr
8-15 km = 114 kr
16-27 km = 136 kr
över 27km = 157 kr

Utomläns sjukresa (remiss)

Kostnaden för
resan.

316 kr/enkelresa

Boende som patienten bokar
själv i samband med riks- och
regionvård.

200 kr

Ingen egenavgift

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad för egenavgifter under en 12 månadsperiod,
räknat från första resan, är 1 900 kronor
I Region Gotlands (kommunens) sjukresebestämmelser finns ytterligare bestämmelser
om sjukreseverksamheten och resor som görs i samband med riks- och regionvård.

7 (8)

Författningssamling för Region Gotland

Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor

Indexuppräkning
Tekniska nämnden medges rätt att besluta om indexuppräkning av taxorna B och C
i enlighet med konsumentprisindex (KPI).
Resegaranti
Kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresa, närtrafik max 500 kronor.
Faktura avgift för egenavgiften i färdtjänst och sjukresa
50 kronor per faktura per månad.
En avgift per månad tas ut även om resenären åkt både färdtjänst och sjukresa.
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