Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28

§ 246
Motion om fria bussresor för äldre, KS 2017/503
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Eftersom motionens intention om subventionerade bussresor är förenat
med kostnader i budget, översända densamma till budgetberedningen för
vidare handläggning.
2. Därmed anse motionen behandlad.
Beskrivning av ärendet
Lars Fagerström (L) har inkommit med en motion om att kommunen låter
utreda förutsättningarna för olika former av subventionerade bussresor för
äldre, likvärdig med den modell som är rådande i Varbergs kommun. Vidare
föreslår motionären att utredningen bör vara klar för att möjliggöra beslut i
samband med budgetberedningen 2018. Motionären anser bland annat att
fria bussresor för äldre är en viktig friskvårdssatsning.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen.
Nämnden hänvisar i sitt yttrande till Hallandstrafikens produktkatalog
avseende erbjudande till Falkenbergs kommun med flera där möjlighet finns
att köpa färdbevis som ger invånare, eller delar av invånarna, i kommunen
helt eller delvis prisreducerade resor. Produktkatalogen avser resor i den
ordinarie linjetrafiken och resenären omfattas av Hallandstrafikens ordinarie
resevillkor.
Motivering av beslut
Då tekniska nämnden hänvisar till Hallandstrafikens produktkatalog där
prisuppgifter framgår om subventionerade avgifter för kollektivtrafik anser
kommunstyrelseförvaltningen att motionärens förslag om att utreda
förutsättningarna för subventionerade bussresor kan anses tillgodosedd. På
så sätt är det möjligt att se de ekonomiska förutsättningarna för
subventionerade bussresor. Motionens intention om fria bussresor för äldre
är emellertid en annan fråga än vad motionen föreslår, vilket därför bör
behandlas av budgetberedningen inför budgetarbetet för kommande år.
Ekonomi
Ett införande av subventionerade priser för äldre inom kollektivtrafiken är
förenat med kostnader. Enligt tekniska nämndens beräkningar kan ett tillköp
enligt motionens intention om fria bussresor för äldre generera kostnader
om cirka 2000 tkr utifrån 2015 års prislista.
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