
Österåker
Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen
Fredrik Zethraaus

Datum 20I9-IO-IO

Dnr KS 20 I 9/0097

Svar på medborgarförslag nr I6/20 I 9 - Rösta "ja"
till seniorkortet som

berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla pensionärer

Sammanfattning
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2019-04-29, § 4221, föreslås fria bussresor för

seniora medborgare 70 år och äldre.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen

Anse medborgarförslag nr 16/2019 besvarat med hänvisning till kostnaden och de tekniska

förutsättningarna som råder inom Stockholms län.

Bakgrund
Socialföwaltningen skriver i tjänsteutlåtandet ”Kommunernas kostnad för seniorkortct varierar

beroende på hur stort trafikutbud som finns i respektive kommun, hur mycket seniorcrna beräknas

resa, samt åldersgräns för seniorkortct. Kostnaden för kommunen ligger mellan 90-605 kr per

månad och kort beroende på kommun. Ingen kommun inom Stockholms län har idag fria resor för

pensionärer och enligt trafikförvaltningcn (SI) har frågan inte heller varit aktuell i någon av

Stockholms läns kommuner.

Ungdomar, studenter och pensionärer erbjuds rabatterat pris som uppgår till ca 33% jämfört med
kategorin hclt pris. En pensionär betalar idag 590 kr/månaden för månadskort som gäller för resor i

hela länet under både låg- och högtmñk. Ett årskort för pensionärer kostar utslaget på året 520 kr/

månad.

Alla priser för kollektivtrafikens biljetter beslutas av regionfullmäktige. 'I'tañkföwaltningcn (SI) kan

föreslå ändringar i biljettsortimcntct, möjliga biljettbärarc, betalsätt och priser, oftast sker detta på

uppdrag av Trafiknämnden. Idag finns endast biljetter som är giltiga inom hela länet, ej endast inom
kommungränscn. Enligt trafikförvaltningcn (81.) saknas idag utrymme i bcñntlig budget att

subventioncra pcnsionärsbiljcttcn ytterligare. Alternativen som finns är att kommunen står för

kostnaden för pcnsionärcns mänadskort eller att i dialog med trafikföwaltningcn utreda lämpligt sätt

att administrera biljetter ur biljettsortimcntct till en utvald grupp medborgare.

Det bor 6 096 personer i Österåker som är +70 (per 2018-12-31). Av dessa innehar 124 personer

färdtjänst och reser kostnadsfritt i kollektivtrafiken. Om dessa seniora personer + 70 i kommunen
skulle få fria resor med kollektivtrafik skulle det innebära en kostnad för kommunen på cirka

37 265 280 miljoner kronor på årsbasis.”
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15 Österåker
Tjänsteutlåtande

Förvaltningens slutsatser

Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2019-09-25, § 9:10.

Bilagor

'1. Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndcns sammanträde 2019-09-25, § 9:10.

2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Staffan Erlandsson

Kommundirektör

Expedieras
- IQ'Örslagsställarcn

- Vård- och omsorgsnämnden
- Kommunkansliet

Österåkers kommun
|
I84 86 Åkersberga |Te| 08-540 8|000

|
Fax 08-5408I0 20

|
kommun@osteraker.se

I
www.osteraker.se

Sida 2 av 2



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 20I9-09-25

VON § 9: I 0 Dnr. VON 201 9/0048

Medborgarförslag nr I6 /20 I 9 - Rösta ”ja"
till seniorkortet som

berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå

Kommunstyrelsen besluta

Medborgarförslag nr '16/2019 anses besvarat med hänvisning till kostnaden och de tekniska

förutsättningarna som råder inom Stockholms län.

Vård och omsorgsnämnden tillägger för egen del

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig negativ till att kommunen bekostar fria bussresor

för pensionärer 70+.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2019-04-29,

(5 4:21, föreslås att

Österåkers kommun bekostar fria bussresor till alla seniom medborgare i kommunen.
Denna typ av subvention finns i vissa kommuner i södra och västra Sverige. Trafik-

förvaltningcn (SL) har inte denna typ av biljett i sitt nuvarande utbud. Skulle kommunen
köpa in årskort till pensionärer + 70 år skulle detta innebära en kostnad om drygt

37 miljoner kronor per år.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Förslag till beslut

Monica Kjellman (L) yrkar bifall till Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande:

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå

Kommunstyrelsen besluta

Medborgarförslag nr 16/2019 anses besvarat med hänvisning till kostnaden och de tekniska

förutsättningarna som råder inom Stockholms län.

Därutöver föreslås att nämnden för egen del tillägger att nämnden ställer sig negativ till att

kommunen bekostar fria bussresor för pensionärer 70+.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Monica Kjellmans (L)

yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige

(217/0/0-M
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Lena Ribbing
Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 20 I 9-09-02

Dnr VON 20 I 9/0048

Medborgarförslag I6/20I9- Rösta ”ja”
till seniorkortet som berättigar

till obegränsat resande inom kommunen för alla pensionärer

Sammanfattning
Kommunen har fått in ett medborgarförslag om fria bussresor för scniora medborgare. Denna typ

av subvcntion finns i Vissa kommuner i södra och västra Sverige. Trañkförvaltningen (S]) har inte

denna typ av biljett i sitt nuvarande utbud. Skulle kommunen köpa in årskort till pensionärer + 70 år

skulle detta innebära en kostnad om drygt 37 miljoner kronor per år.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Kommunstyrelsen besluta

Medborgarförslag 16/2019 - Rösta ”ja”
till scniorkortct som berättigar till obegränsat resande inom

kommunen för alla pensionärer” anses besvarat med hänvisning till kostnaden och de tekniska

förutsättningarna som råder inom Stockholms län.

Bakgrund
I medborgarförslaget som inkommit föreslås kommunen bekosta fria bussresor inom kommunen
för alla seniora medborgare 70 år och äldre.

Förvaltningens slutsatser

Det finns C21 60 kommuner i landet som idag erbjuder fria resor inom kommunen för pensionärer.

Dessa kommuner ligger i Västra Götalands län och Skåne län. Åldersgränscn varierar mellan 65-75

år. Vissa kommuner erbjuder endast fria resor under lågtrañk och andra under hela dygnet.

Skånetrafiken erbjuder kommunerna inom länet 30-500/0 rabatt beroende på antal resor.

Västtrañlçs kommuner har en engångskostnad för varje seniorkort på 125 kr ex moms, därtill

tillkommer en månadskostnad för varje scniorkort, oavsett hur många resor som nyttjas.

Kommunernas kostnad för scniorkortct varierar beroende på hur stort trañkutbud som finns i

respektive kommun, hur mycket scniorcrna beräknas resa, samt åldersgräns för seniorkortet.

Kostnaden för kommunen ligger mellan 90-605 kr per månad och kort beroende på kommun.

Ingen kommun inom Stockholms län har idag fria resor för pensionärer och enligt

trafikförvaltningcn (SL) har frågan inte heller varit aktuell i någon av Stockholms läns kommuner.
Ungdomar, studenter och pensionärer erbjuds rabattcmt pris som uppgår till ca 33% jämfört med
kategorin helt pris. En pensionär betalar idag 590 kr/månaden för månadskort som gäller för resor i

hela länet under både låg- och högtrañk. Ett årskort för pensionärer kostar utslaget på året 520 kr/

månad.
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Tjänsteutlåtande

Alla priser för kollclçtivtmñkcns biljetter beslutas av regionfullmäktige. Trañkförvaltningcn (SL) kan

föreslå ändringar i biljettsortimcntct, möjliga biljettbärarc, betalsätt och priser, oftast sker detta på

uppdrag av Trafiknämnden. Idag ñnns endast biljetter som är giltiga inom hela länet, Cj endast inom

kommungränscn. Enligt trañkföwaltningcn (SI) saknas idag utrymme i bcñntlig budget att

subventioncra pcnsionärsbiljcttcn ytterligare. Alternativen som finns är att kommunen står för

kostnaden för pcnsionärcns mänadskort eller att i dialog med trañkföwaltningcn utreda lämpligt sätt

att administrera biljetter ur biljottsortimcntet till en utvald grupp medborgare.

Det bor 6 096 personer i Österåker som är +70 (per 2018-12-31). AV dessa innehar 124 personer

färdtjänst och resor kostnadsfritt i kollektivtrafiken. Om dessa scniora personer + 70 i kommunen
skulle få fria resor med kollektivtrafik skulle det innebära en kostnad för kommunen på cirka

37 265 280 miljoner kronor på årsbasis.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

KS 2019/0097-100

Bilagor

Medborgarförslag 16/2019- Rösta ”ja”
till scniorkortcl: som berättigar till obegränsat resande inom

kommunen för alla pensionärer

Susanna Kicsel Sigbritt Sundling

Socialdircktör Enhetschef stabcn
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Signerad med: IdP Österåker
Signerad av: Sigbritt Sundling
Datum: 2019-09-16 13:16 +02:00

Signe-rad med: IdP Österåker
Signerad av: Susanna Kiesel

Datum: 2019-09-16 13:49 +02:00

Digitala Signaturer
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