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Svar på medborgarförslag - Utöka de tider då
pensionärer åker gratis på stadsbussarna till att
gälla även vardagskvällar och helger
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås. Stadsbyggnadsförvaltningen gör en enklare utredning om
att införa fria resor för pensionärer på helgerna.

Ärendebeskrivning
Ett förslag att utöka de tider då pensionärer åker gratis på stadsbussarna till att gälla
även vardagskvällar och helger har inlämnats till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2017-02-09 § 38 beslutat överlämna
ärendet till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendet
Förslagsställaren har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen utökar de tider
då pensionärer får åka gratis på bussarna i Eskilstuna kommun till att gälla även helger
och vardagkvällar efter kl. 17. Förslagsställaren menar att pensionärerna skulle kunna
utnyttja exempelvis restauranger och kulturbegivenheter lättare om de kunde ta bussen
istället för att leta efter en parkeringsplats. Det skulle också kännas tryggare ju fler
äldre som vistas i staden. Förslagsställaren skulle också kunna tänka sig att betala mer
än dagens kostnad för ett årskort om erbjudandet utökas.
Eskilstuna kommun vill självklart uppmuntra pensionärer att ta del av stadens utbud
av aktiviteter och främja bussresande istället för bilåkande. Om fler tar bussen och
färre säten står tomma är det bättre både för miljöns skull och ur ett
kostnadsperspektiv. I Eskilstuna kommun är det dock få bussturer som är helt tomma.
Även om bussarna kan vara tomma vissa sträckor kan det finnas resenärer på andra
delar av sträckan. Eskilstuna kommun arbetar kontinuerligt tillsammans med
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och bussbolaget Transdev med att utvärdera och
ifrågasätta de turer som har alltför lågt resande.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslaget om att utöka de fria resor för
pensionärer avslås. En orsak till det är att det är kostsamt att göra en sådan utökning.
Även om resorna är tillsynes gratis då bussarna ändå går så kostar de fria resorna för
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kommunen i form av förlorade intäkter för de resor som nu görs kvällar och helger av
pensionärer. På vardagkvällarna är resandet på bussarna också generellt stort med
många skolelever och pendlare som reser och därför är det inte lämpligt att utöka
erbjudandet till att gälla kvällar. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att utreda frågan
att införa fria resor för pensionärer på helgerna.
En annan orsak till att inte utöka erbjudandet är att det redan idag finns ett förmånligt
erbjudande för de som reser mycket på kvällar och helger. Det är ett lågtrafikkort som
innebär att man kan resa obegränsat på kvällar och helger i hela Eskilstuna kommun
för en kostnad om 180 kr per månad.
Stadsbyggnadsförvaltning föreslår därför att förslaget avslås.
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