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17. Motion om att utreda fria bussresor för seniorer 70 år
och äldre – svar
Dnr 2017/135-109
Bo Karlsson (SD) och Anders Loman (SD) har 24 mars 2017 väckt en
motion om att utreda fria bussresor i Västerviks kommun för seniorer
70 år och äldre.
Motionärerna yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att hänvända sig
till Kalmar länstrafik (KLT) för att utreda förutsättningarna för införande
av fria bussresor i Västerviks kommun under lågtrafiktid för seniorer
70 år och äldre.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 3 oktober 2017 ett
förslag till svar. Där framkommer att KLT från 1 januari 2018 kommer
införa ett seniorkort för personer 65 år och äldre. Kortet kommer kosta
100 kr per månad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till Landstingets i Kalmar län beslut om införande av
seniorkort för bussresor förklara motionen om införande av fria
bussresor för seniorer 70 år och äldre besvarad.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till Landstingets i Kalmar län beslut om införande av
seniorkort för bussresor förklara motionen om införande av fria
bussresor för seniorer 70 år och äldre besvarad.
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Kommunstyrelsen

Motion om att införa fria bussresor för seniorer 70 år och
äldre - svar
Bo Karlsson och Anders Loman, båda SD, har motionerat om att kommunstyrelsen
ges i uppdrag att vända sig till Kalmar Länstrafik för att utreda förutsättningarna för
införande av fria bussresor i Västerviks kommun under lågtrafik för seniorer 70 år och
äldre.
Landstinget i Kalmar län har nyligen beslutat att fr o m 1 januari 2018 införa ett
seniorkort för personer som är 65 år och äldre. Seniorkortet kommer att gälla under
lågtrafiktid, 09.00-15.00 resp 18.00-00.00. Kortet ska kosta 100 kr/månad. Ordinarie
taxa är idag 1 400 kr/månad.
Landstingets beslut går längre än motionärernas förslag vilket handlade om att utreda
förutsättningarna för ett liknande kort. Beslutat omfattar en större målgrupp och ett
kort som inte är gratis men mycket kraftigt rabatterat. Sammanfattningsvis kan man
säga att motionens syfte i huvudsak är uppfyllt genom landstingets beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till Landstingets i Kalmar län beslut om införande av seniorkort för
bussresor förklara motionen om införande av fria bussresor för seniorer 70 år och
äldre besvarad.
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Inför fria bussresor för seniorer 70 år och
äldre
MOTION
Västerviks kommun bör utreda möjligheten att införa fria bussresor i kommunen under
låbitrafiktid för seniorer 70 år och äldre.
Gratis bussresor för pensionärer finns idag, med olika åldersgränser och olika regler för vilka
dagar och klockslag det gäller, i ett femtiotal kommuner runtom i landet. Möjligheten tiJI fria
bussresor ger ökad rörlighet för många äldre. Detta är av stor betydelse för ökad hälsa och
ökat välbefinnande.
Fria bussrcsor kan också bidra till att minska ensamheten för många. Till detta kommer det
faktum att många seniorer idag har mycket svårt att klara sig på sin pension. Ur denna
synpunkt är det fullt rättvist med gratis bussresor för dem som under hela sitt liv betalat skatt.
Fria bussresor för seniorer innebär också ett bättre resursutnyttjande i form av färre tomma
platser på bussarna, samtidigt som både handel och gemenskap gynnas av den ökade
rörligheten.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att hänvända sig till Kalmar länstrafik (KLT) för att
utreda förutsättningarna för införande av fria bussresor i Västerviks kommun under
lågtrafiktid för seniorer 70 år och äldre.
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