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§ 313
Ryj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om 
utbudet och biljettpriserna inom kollektivtrafiken

HEL 2013-002184 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu  Belle Selene Xian aloite
2 HSL:n lausunto valtuutettu Xian aloitteeseen

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Belle Selene Xia 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Belle Selene Xia och 3 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att turerna inom kollektivtrafiken ska ökas så att de bättre svarar 
mot passagerarnas behov eller alternativt att priset på biljetterna ska 
sänkas till en skälig nivå i relation till servicenivån.

Stadsstyrelsen konstaterar att servicenivån inom kollektivtrafiken 
bestäms i Samkommunen Helsingforsregionens trafiks verksamhets- 
och ekonomiplan, vilken görs upp årligen för de tre följande åren. I 
planen presenteras planer rörande priset på biljetterna. Planen görs 
upp utgående från en serviceklassificering områdesvis och man 
beaktar även bl.a. utvecklingen i passagerarmängden och 
förändringarna i efterfrågan. Vid behov höjs utbudet på kollektivtrafik 
enligt en ökande efterfrågan, såvida det är möjligt med beaktande av 
de ekonomiska förutsättningarna i kommunerna.

Kommunerna inom HRT-området subventionerar redan nu priset på 
biljetterna förhållandevis mycket. Till exempel är priset på en 
periodbiljett för vuxna subventionerat till 65 %. Prisnivån på biljetterna i 
huvudstadsregionen är även ur ett internationellt perspektiv skälig. 
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Enligt Best-undersökningen som mäter hur nöjda invånarna är med 
kollektivtrafiken är tillfredsställelsen med priset på biljetterna i 
förhållande till kvaliteten på servicen god i Helsingforsregionen.

Principerna för prissättningen av biljetterna och prisförhållandena 
kommer i fortsättningen att förändras genom det nya tariffsystem som 
tas i bruk efter år 2016. Kommunerna inom HRT-området ger sina 
ståndpunkter beträffande prissättningen på hösten 2013.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu  Belle Selene Xian aloite
2 HSL:n lausunto valtuutettu Xian aloitteeseen

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 894

HEL 2013-002184 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


