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INLEDNING 
Erik Åberg (MP) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 



SALAKOMMON 
Kommunstyrelsens förvaltning 

miljöpartiet de gröna Ink. 20!4 -03- 2 O 
SALA Diarlem -Å, () 14 J 5 371Akrbilaga f 

Dpb: 

Sala, 18 mars 2014 

Interpellation 
angående buss med nolltaxa i sala kommun 
Hösten 2010 lämnade Miljöpartiet de gröna i Sala in en motion om gratis buss. I motionen 
(2010-08-27) diskuterades möjligheten att göra delar av kollektivtrafiken gratis, till exempel att ha 
gratis buss för pensionärer. Fördelarna med detta är många och utöver det självklara minskade 
utsläppet av växthusgaser minskar det även bilberoendet och ökar flexibiliteten och genom det 
livskvalit{m 

Svaret (2011-10-04) på motionen blev: "att med beaktande av kommande skatteväxling förändrad 
kostnadsutjämning för kollektivtrafiken, samt kommunalekonomiska konsekvenser därav, uppdra 
till kommunstyrelsen att bevaka möjligheten att göra delar kollektivtrafiken gratis i Sala kommun 
samt att därmed anse motionen bevarad." 

Kommunala pensionärsrådet behandlade 2012 en skrivelse från seniorer i tiden om fri 
kollektivtrafik för pensionärer. 

Beslutet i KS (2012-10-02) blev att "uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att presentera ett 
förslag på hur fri kollektivtrafik för pensionärer ska kunna införas i samband med att de nya 
biljettautomaterna introduceras". 

Nu har det gått nästan ett och ett halvt respektive två och ett halvt år sedan dessa beslut togs. 
Därför undrar vi: 

- på vilket sätt har bevakning skett när det gäller möjligheten att göra delar av kollektivtrafiken 
gratis i Sala kommun? 

- hur långt har kollektivtrafikmyndigheten kommit i att presentera ett förslag på hur fri 
kollektivtrafik för pensionärer ska kunna införas i samband med att de nya biljettautomaterna 
introduceras? 

- är införandet av gratis kollektivtrafik för pensionärer något som kommer att ske snart? 

ErikÅberg 
Språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Sala kommun 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på interpellation från Erik Åberg (MP) angående buss med 
nolltaxa i Sala kommun 

Erik Åberg frågar i interpellation till kommunalrådet: 

1. på vilket sätt har bevakning skett när det gäller möjligheten att göra delar av 
kollektivtrafiken gratis i Sala kommun? 

2. hur långt har kollektivtrafikmyndigheten kommit i att presentera ett förslag 
hur fri kollektivtrafik för pensionärer ska kunna införas i samband med att 
de nya biljettautomaterna introduceras? 

3. är införandet av gratis kollektivtrafik för pensionärer något som kommer att 
ske snart? 

Fråga l. Bevakning av att göra delar av kollektivtrafiken gratis, t ex gratis buss för 
pensionärer, sker löpande i kollektivtrafikberedningen sedan Landstinget 
Västmanland blev regional kollektivtrafikmyndighet vid årsskiftet 2011/2012. 
Regelbundet hålls möten 4 gånger per år. I länet finns 13 prioriterade stråk för 
kollektiva resor. Den del av kollektivtrafiken i Sala kommun som trafikeras av buss 
848, 569 och 869 ingår enligt avtal i länsstråken och måste enligt avtal vara lika för 
alla. l dessa stråk har det hittills inte varit möjligt göra trafiken gratis. 

Fråga 2. Vid kollektivtrafikberedningens möte i maj 2013 informerades om att 
pengar skulle komma att begäras till tekniska stödsystem, bl. a moderna 
biljettautomater. Ett upphandlingsunderlag förväntades att vara klart i oktober 
2013 och ett nytt system förutspåddes kunna vara i drift om cirka ett år. På fråga i 
april2014 till ansvariga tjänstemän på kollektivtrafikmyndigheten finns ingen klar 
bild när nya automater skall kunna tas i bruk. Systemintroduktionen är kraftigt 
försenad. 

Fråga 3. Gratis kollektivtrafik för+65jpensionärer går att politiskt besluta om för 
Silverlinjen och linjerna 60-66. De trafikerar idag olika hållplatser och orter i Sala 
kommun. Intäktsbortfallet är svårt att uppskatta. Andelen +65/pensionärer som 
beräknas resa under 2014 motsvarar ungefärliga trafikintäkter på 4,7 mkr, vilka 
måste täckas av kostnader från Sala kommun vid gratis kollektivtrafik. Beslut om 
detta kan givtevis tas i samband med fastställande av budget 2015. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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