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Stadsbyggnadsnämnden

Utredning om att utöka fria resor 65+ att gälla även
helger - Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att utöka fria resor för 65+ att gälla även helger och röda
dagar under förutsättning att kommunstyrelsen tar beslut om utökad finansiering av
kollektivtrafiken. Beslutet ska gälla från hösttidtabellen 2018.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att utöka stadsbyggnadsnämndens ram 2018 med 300 000 kr
och från 2019 med en ramhöjning om ytterligare 500 000 kr för en utökning av de fria
resorna 65+. Finansiering sker ur kommunstyrelsens reserv som bland annat reserverats
för kollektivtrafik.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden fattade i sitt sammanträde den 17 maj 2017 beslut om att, inom
ramen för den årliga trafikbeställningen, ge Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ett uppdrag
att utreda kostnad och konsekvenser av att utöka erbjudandet om fria bussresor för
gruppen 65+ till att gälla även helger. Sedan oktober 2016 gäller fria resor för gruppen 65+
vardagar mellan 9 och 14.
Myndighetens bedömning är att kostnaderna för Eskilstuna kommun ökar med minst
800 000 kr per år om fria resor införs även på helgerna. Det finns dessutom en påtaglig risk
att trafiken behöver förtätas vilket i så fall kan komma att leda till ytterligare merkostnader
på runt 1 000 000 kronor per år. Anledningen till det är att det redan idag är flera turer på
helgerna som har närmare 100 % beläggning och stående resenärer på vissa avgångar. Det
är möjligt att på kort sikt byta till större fordon på vissa turer men det ökar inte kapaciteten
att ta ombord personer med rullatorer och rullstolar. Fria resor för gruppen 65+ beräknas
utöka resandet på helgerna med 5-10 % under dagtid och kan därmed påskynda behovet av
förstärkningar i busstrafiken på helgerna.
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