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Yttrande till kommunstyrelsen beträffande
Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om
Sörmlandstaxan
Förslag till beslut
För egen del
Godkänna förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till
kommunstyrelsen.
Förslag till kommunfullmäktige
Fullmäktige i Eskilstuna beslutar att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om:
- att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län från
och med den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för vuxna och
550 kronor för barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till
26 år, samt om
- att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften för
densamma ska uppgå till 500 kronor samt att den ska kunna
användas av barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter upp till
26 år.

Ärendebeskrivning
Beslut om Sörmlandstaxan fattades av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet dels vid sammanträde den 16 mars, dels vid extra
sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april 2016 mottog fullmäktige hos medlem via
respektive diarie handlingar med förslag på ärendeskrivning om att myndigheten
respektive medlemsfullmäktige godkänner myndighetens beslut om priser och nivå på
rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och dess ikraftträdande.
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Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen som fattat
beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att myndighetens beslut om priser
och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort numer inte bara
är godkänt utan även har vunnit laga kraft. Den nya beslutade Sörmlandstaxan
infördes därför den 1 oktober 2016 i Sörmland, i samband med implementeringen av
nytt betal- och realtidssystem.
Frågan om pris på länskort
I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess medlemmar
noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn av priser med
följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för övervägande och
kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29 september 2016 kom
frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför att lyftas för övervägande.
SLLs tidigare översyn renderade bland annat i ett antal beslut vid SLL:s
fullmäktigesammanträde den 14 juni 2016. Bland annat godkändes förslag om en
förändring av priset på en 30-dagarsbiljett, i form av en höjning från 790 kronor till
830 kronor för vuxen och från 490 kronor till 550 kronor för barn, med start den 1
januari 2017. Som grund för besluten låg en överenskommelse vilken härutöver
hanterade även fortsatta prisjusteringar. Det kan därför bli aktuellt att SLL under 2017
tar ställning till ytterligare prisjusteringar.
För nu gällande prisjustering, och i enlighet med tidigare fastställd inriktning, ska
Sörmlands län i stor utsträckning följa SLL:s sortiment med avseende på produkttyper
och priser. Ett beslut om avgiftshöjning för Sörmlandstaxans periodbiljett har dock
påverkan på medborgare i Sörmland och förändringen ryms inte inom tidigare beslut
om Sörmlandstaxan. Myndigheten bedömer därmed att ändringen utgör en taxefråga
för Sörmlands behöriga organ att hantera. Vid beredning av den aktuella
frågeställningen framgår önskemål om att prisjusteringar görs på basis av budgetår.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår myndigheten fullmäktige besluta att godkänna
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att avgiften för
Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 kr för vuxna och 550 kronor
för barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år med start den 1
januari 2018.
Frågan om produkten Sommarlovskort
Vad sedan avser produkten Sommarlovskort, så har denna produkt inte hanterats
inom ramen för myndighetens och medlemmarnas beredning om, och beslut av,
Sörmlandstaxan. Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan, varför
frågan även den kom att lyftas vid myndighetens sammanträde den 29 september för
övervägande.
Med hänsyn till att gruppen student upp till 26 år nyligen har prioriterats att,
tillsammans med barn och ungdomar 7 till och med 19 år, få resa till reducerade priser
samt till att studenter ofta har sommararbeten föreslås att produkten ska gälla även för
denna grupp. Som följd av den utökade målgruppen föreslås produkten få den vidare
benämningen Sommarkort.
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Efter denna beredning av frågan föreslår myndigheten därför fullmäktige att besluta
att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att
produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att produkten kan användas av barn
och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år och att priset för kortet
uppgår till 500 kronor.

Beslutet skickas till:
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