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YTTRANDE 

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun 

Kommunstyrelsen har förslag frän Värd- och omsorgs nämnden att utreda 
konsekvenserna av fri koll ektivtrafik för pensionärer inom Sala kommun. En 
skrivelse frän Seniorer i tiden med förslag om fri kollektivtrafik för pens ionärer 
inom länet har även inkommit. Detta försl ag har behandlats av Sala kommuns 
kommunala pensionärsräd, där samtliga representanter ställer sig enhälligt bakom 
skrivelsen om fri kollektivtrafik för pensionärer inom länet. 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-09, §126 att i avvaktan pä regionala 
kollektivtrafikmyndigheten bildande, vänta med att avge yttrande i frågan. 
Yttrandet tas därför nu upp pä nytt. 

I dag finns avgiftsfri kollektivtrafik i Ockelbo kommun. Den lokala busstrafiken 
består av 9 linjer som alla erbjuder resenärerna gratis resande inom kommunen. 
Basen i systemet är skolskjuten som gjorts om och i de fl esta fall blivit vanliga 
busslinjer. Man försöker också anpassa turerna så att de ansluter mot vidare 
pendling med tåg och buss. I Göteborg åker barn och pensionärer gratis under vissa 
tider. Den 18 juni 2012 infördes gratis busstrafik för de busslinjer som går inom 
Avesta kommun. Det är ett försök som kommer att pågå som längst fram till den 30 
juni 2014, och de linjer som går över kommungränsen omfattas inte av försöket. 

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. [ varje län har en ny 
kollektivtrafikmyndighet inrättats. Kommunerna och landstinget i 
Västmanland har kommit överens om att landstinget är ensamt ansvarigt och 
utgör kollektivtrafikmyndighet i länet. 

Inom landstinget Västmanland har en kollektivtrafiknämnd och en 
koll ekti vtrafikberedning bildas. Beredningen är parternas gemensamma samråds
och beredningsorgan och består av förtroendevalda från samtliga kommuner och 
landstinget. Den har till uppgift att säkerställa den kommunala förankringen av 
fö rs lag till beslut gällande trafikförsörjningsprogrammet, den årliga trafikplanen, 
andra övergripande frågor inom koll ektivtrafiken. Verksamheten i Västmanlands 
Lokaltrafik AB har övergått till en förvaltning i Landstinget Västmanland. 

Sala kommun har en ram på 11. 8 miljoner kronor till kollektivtrafi ken inom 
kommunen för år 2012. Trafikintäkterna för den lokala koll ektivtrafiken inom Sala 
kommun bedöms till 4.1 miljoner kronor. Om Sala kommun väljer att betala 
biljettpriset för resorna för vissa grupper måste de kompenseras till 
koll ektivtrafikmyndigheten. Trafiktäkterna för skolelevernas skolkort betalas redan 
av kommunen. 
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Västmanlands Lokaltrafiks förslag 
Sala kommun har tidigare bett Västmanlands Lokaltrafik utreda konsekvenserna av 
att erbjuda fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun. 
VL kan i ett första skede bistå med ett förslag till produkt och kostnad per person 
samt förslag till administration kring detta. 
Sala kommun har i dag cirka 4500 ålderspensionärer. Hur många av dessa som 
skulle utnyttja resande med lokaltrafiken, om kommunen betalade hela 
resekostnaden är svårbedömt. Man bör även beräkna andra samhällsekonomiska 
vinster i form av minskat färdtjänstberoende, ökad hälsa och livskvalitet etc. för den 
berörda åldersgruppen. Begreppet pensionärer kan även utökas med andra grupper 
av kommuninvånare med särskilda behov. 

Förutsättningar 
YLs biljettmaskinsystem är föråldrat och innebär tyvärr begränsningar i möjlighet 
att utveckla helt nya produkter och tjänster. Ett krav som VL har ur ett 
trafikplanerings- och ekonomiskt perspektiv är att resorna som görs registreras. 
Detta innebär att någon form av YL-kort krävs för pensionärerna. 
VL har ingen möjlighet att utöka sin administration inom befintliga ekonomiska 
ramar. 

Förslag VL årskort för pensionärer 
VL kan erbjuda två alternativa kort för åldersgruppen 65+ enligt följande: 

Alt 1 Kommunkort - ett kort på all kollektivtrafik inom Sala kommun, obegränsat 
antal resor. Kortet är personligt och gäller ett år. Pris per kort ca 4 000 kr per 
person och år. 

Alt 2 Länskort - i enlighet med förslag från SPF så gäller kortet obegränsat antal 
resor i hela länet med både buss och tåg under ett års tid. Pris per kort ca 8 000 kr 
per person och år. 

Ansökan sker och administreras hos kommunen. Kommunen beställer därefter x 
antal kort av VL mot faktura och ansvarar för distributionen av kort till kund. 
Ansökan och beställning kan ske löpande under året. VL poängtera att det finns en 
risk för ökade trafikkostnader ifall resandeökningarna leder till behov av 
förstärkningsturer vid vissa tidpunkter. Att kommunen skulle dela ut gratis Årskort 
till samtliga ålderspensionärer boende i kommunen kan bli svårt och kostsamt. 

SMS-biljett för resor inom kommunen är 
SM S-biljetten är en av flera åtgärder som införts av kollektivtrafikbranschen för att 
minska kontanthanteringen. Efterfrågan har också ökat i och med att kontantstopp 
införts på många håll- däribland Västmanland. Men det handlar med all säkerhet 
också om att SMS-biljetten ligger rätt i tiden. Idag har de flesta en mobil som de bär 
med sig hela tiden. Steget till att använda den som betalmedel är inte så stort. 

Man får ett kvitto i mobilen som fungerar som biljett. När du kommer på ska 
biljetten visas upp för föraren. Kvittot kommer normalt sett inom några sekunder 
men det kan ta upp till en minut. Därför är det viktigt att köpa sin SMS-biljett i god 
tid innan bussen kommer. Bussföraren har rätt att avvisa den som inte har sin biljett 
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klar. Giltighetstiden på SM S-biljett är densamma som när man köper en vanlig 
enkelbiljett. Den betalas via mobilräkningen. Har man kontantkort dras summan 
direkt från kortet. 

Förslag SMS·biljett för pensionärer 
Enligt VL vore det möjligt att införa en kod till för pensionärer och att den resan 
inom Sala kommun, ska betalas av Sala kommun. Hur detta skulle kunna genomföras 
på ett praktiskt sätt behöver utredas. Likaså måst en bedömning göra hur detta 
påverkar nuvarande intäkter för resandet. Detta förslag till lösning med SMS-biljett 
innebär att kommunen kan ta kostnaden för dessa resor som görs inom kommunen. 
Undantagna resor är dock på de regionala linjerna till Västerås 569.och Uppsala 848. 
som Lanstinget ansvarar för. Hur stor del av gruppen pensionärer som har möjlighet 
att köpa och hantera SMS·biljettsystemet är svårbedömd. 

Kollektivtrafikmyndighetens ansvar 
SKL beskriv inför de regionala kollektivtrafikmyndigheternas bildande. "Vid 
fastställande av taxor i kollektivtrafiken ska lika taxor tillämpas för lika prestation 
eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala 
samma avgi fter." Likabehandlingsprincipen. 

Trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken i Västmanlands län anger 
principer för prissystem. Prissättningen följer några huvudprinciper: 

I. Avståndsrelaterade priser ilandsbygdstrafik - pri set stiger med resans 
längd 

2. I huvudsak enhetspris i tätortstrafik 
3. Mängdrabatt för frekventa resor - rabattkort och periodkort 
4. Kategorirabatt för Barn och skolungdomar 

Under 2012 - 2013 skall hela prissystemet utredas. Målsättningen är att förbättra 
systemets funktion så att det kan bidra till att attrahera fler resenärer samtidigt 
som tillförsel av intäkter inte äventyras. Systemet skall också vara konsekvent och 
ge lika förutsättningar i hela länet. 

Förslag till ställningstagande. Eftersom Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västmanland för närvarande utreder prissystemet i hela länet, bör de även ge 
förslag på hur priset för subventionerade resor inom respektive kommun kan 
utformas. Exempelvis fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun. 
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Fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun ~~'4..J..<1.J-...L.-!._--I 

Ordföranden fö reslår i skrivelse att införa fri kollekti vtrafi k för 
pensionärer i Sa la kommun. 

Beredning 

Ordförandens förslag. Bil. VON 20 I 0/42/1 

Yrkanden 

Ordföranden Bo Kallerman (C) yrk ar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar hos kommunstyrelsen hemställa 
att utreda konsekvenserna av fri kollektivtrafik för pensionärer inom Sala 
kommun. 

Hanke Joneklav (KO) yrkar 
avslag på ordförandens förslag med moti veringen att om kommunen har 
resurser att förstärka kollektivtrafiken så bör en humanare Hirdtjänstpoli tik 
prioriteras . 

Kerstin Larsson (C) yrkar 
bifall till ordförandens förslag. 

Karin Karl sson (S) yrkar 
bifall till ordförandens förs lag. 

Håkan Aspenbom (FP) yrkar 
bifall till ordförandens förslag. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Hanke Joneklavs 
yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

V å rd- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar hos kommunstyrelsen hemställa 

att utreda konsekvenserna av fri ko llekti vtralik för pensionärer inom Sala 
kommun. 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbeslyrkande 
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Ordförandeförslag angående fri kollektivtrafik rör pensionärer 
i Sala kommun 

Många samtal somjag får från våra äldre handlar om problem med resor. 
Oftast handlar det om att man tycker det är fOr dyrt. Runt om i vårt land pågår 
precis som här i Sala en diskussion om det inte skulle kunna vara möjligt att 
helt avgiftsbefria pensionärerna då de nyttjar vår kollektivtrafik. Jag ser det 
som en gest mot alla de som med hårt arbete byggt upp detta vårt Sverige till 
vad det är idag. Jag har också lärt mig att om våra äldre får möjlighet att 
deltaga i social samvaro och ett aktivt liv ökas deras livskvalitet och åldrandet 
går långsammare. 

Som centerpartist finns naturligtvis också en tanke att få till en ökning av 
kollektivtrafiken på bekostnad av exempelvis biltrafiken. Bussarna går oftast 
nästan tomma idag vilket betyder att kollektivtrafiken har ledig kapacitet for att 
kunna klara av konsekvenserna av detta forslag. Det finns också från min sida 
sett en tanke att bra kollektivtrafik ska kunna möjliggöra fOr äldre att bo kvar i 
sina egna bostäder längre även om man bor på landsbygden. 

Vård och omsorgsnämnden har givetvis inte medel for att finansiera en sådan 
här reform. Det är också svårt for nämnden att göra beräkningar på hur stora 
kostnaderna skulle bli . Detta är rent fornlellt en uppgift for kommunstyrelsen 
att i avtalet med VL komma överens om ersättningsnivå for kommnnens 
forhöjda ambition. Lämpligt är att komplettera uppdraget om samhällsresor 
som redan pågår med att utreda ovanstående fOrs lag. 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till ovan foreslår jag vård- och omsorgsnämnden besluta 
att hemställa hos kommunstyrelsen 

att utreda konsekvenserna av fri kollektivtrafik for pensionärer inom Sala 
kommun. 

Bo Kallerman 
Ordförande 

Postadress Besöks:l dress 
Box 304 Fredsgatan 23 
73325 SALA 73325 SALA 

T elefon Telefax Postgiro 
0224 - 55 000 \Ix 0224 - 192 98 12 39 10 -2 
E-mailadress Hemsid a 
vardomsorg@sala.se \Vww.sala.se 
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Sala kommun har bett Västmanlands Lokaltrafik utreda konsekvenserna av att erbjuda fri 
kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun. 
VL kan i ett första skede bistå med ett förslag till produkt och kostnad per person samt förslag till 
administration kring detta. Sala kommun måste själva uppskatta antal framtida nyttjare baserat på 
befolkningsstatistik etc. för kommunen samt beräkna andra samhällsekonomiska vinster i form av 
minskat flirdtjänstberoende, ökad hälsa och livskvalitet etc. för den berörda åldersgruppen. 

Förutsättningar 
YLs biljettmaskinsystem är föråldrat och innebär tyvärr begränsningar i möjlighet att utveckla helt 
nya produkter och tjänster. 
Ett krav som VL har ur ett trafikplanerings- och ekonomiskt perspektiv är att resorna som görs 
registreras. Detta innebär att någon form av YL-kort krävs för pensionärerna. 
VL har ingen möjlighet att utöka sin administration inom befintliga ekonomiska ramar. 

Förslag 
VL kan erbjuda två alternativa kort för åldersgruppen 65+ enligt följande: 

Alt l Kommunkort - ett kort på all kollektivtrafik inom Sala kommun, obegränsat antal resor. Kortet 
är personligt och gäller ett år. Pris per kort ca 4 000 kr per person och år. 

Alt 2 Länskort - i enlighet med förslag från SPF så gäller kortet obegränsat antal resor i hela länet 
med både buss och tåg under ett års tid. Pris per kort ca 8 000 kr per person och år. 

Ansökan sker och administreras hos kommunen. Kommunen beställer därefter x antal kort av VL mot 
faktura och ansvarar för distributionen av kOli till kund. Ansökan och beställning kan ske löpande 
under året. 

Förslagen ovan kräver en ny design på YL-kort samt viss omprogrammering av vårt 
biljettmaskinsystem varför vi tidigast till årsskiftet 2010/2011 har möjlighet att distribuera 
pensionärskorten. Vi vill poängtera att det finns en risk för ökade trafikkostnader ifall 
resandeökningarna leder till behov av förstärkningsturer vid vissa tidpunkter. 

Med vänlig hälsning 
V ÄSTMANLANDS LOKALTRAFIK AB 

~~L~ 
Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org nr 

Retortgatan 7 021-4701800 021-4701895 5780-7976 850855-8 VLA 19-556191-4051 
721 30 Vasterås 


