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Socialnämnden

Dnr Son 2016/430
”Gratis senior/äldrekort? Finns i många kommuner i Sverige”, förslag
till politiker från Margot Wallin
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden beslutar att avstyrka förslaget om gratis senior/ äldrekort för
kollektivtrafiken med hänvisning till att det inte finns pengar avsatta till detta i
nuvarande budget samt att en satsning på gratis broddar är under förberedelse.

Ärendet i korthet

Ett förslag till politiker har inkommit till socialnämnden i Järfälla. Förslagsställaren
framför önskemål om att det ska finnas gratis senior/äldrekort för kollektivtrafiken.
Då det redan erbjuds rabatterade SL-kort till pensionärer samt att det inte finns
pengar avsatta till gratis senior/äldrekort i budget avslår socialförvaltningen
förslaget. En satsning på gratis broddar till äldre över 65 år är dessutom planerad och
socialförvaltningen förbereder nu för att kunna upphandla och erbjuda broddar till
äldre från och med vintern 2017-2018.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-10
2. Förslag till politiker ”Gratis senior/ äldrekort? Finns i många kommuner i Sverige”
3. Remissvar från SPF seniorerna i Järfälla

Bakgrund

Förslaget kommer från en person som har bott i kommunen sedan 1962. Hon skriver
att det är bra att elever får gratis SL-kort och kan ”nyttja kollektivtrafiken och röra
sig fritt” men hon vill också att äldre som inte har rätt till färdtjänst men har svårt att
gå ska kunna röra sig fritt efter sina förutsättningar. Nu när SL höjer priserna blir det
ännu dyrare och man måste ta sig till centrum för att handla eftersom närbutiken är
dyr. Att hinna uträtta alla ärenden under en timme hinner man oftast inte heller. Det
blir dessutom fler halkolyckor i vinter om äldre måste spara pengar och gå till
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centrum. Medborgaren ger exempel på ett flertal kommuner som erbjuder gratis
seniorkort för äldre i kollektivtrafiken och önskar att Järfälla kommun också ska
erbjuda detta.

Överväganden och Analys

I Järfälla erbjuds gratis SL-kort till alla gymnasieelever som bor och/ eller pluggar i
Järfälla. Detta så att gymnasieelever, oavsett familjeekonomin kan röra sig
obehindrat i sin egen stad. Satsningen har även gjorts för att lyfta Järfällas
gymnasieskolor så att de återigen blir ett attraktivt förstahandsval för Järfällas unga.
Motsvarande satsning för äldre/ seniorer finns inte planerat i kommunens budget. Via
SL erbjuds redan rabatterat pris till pensionärer på SL-kort. En biljett köpt med
reskassa kostar 20 kr och en 30-dagarsbiljett kostar 550 kr vilket motsvarar ca 18 kr
per dag och då kan man som pensionär resa hur mycket man vill i hela Stockholms
län. Om socialnämnden och kommunen ska kunna erbjuda gratis SL-kort till
pensionärer/ äldre så behöver pengar till detta avsättas i budget.
En satsning på gratis broddar till äldre över 65 år är planerad och socialförvaltningen
förbereder nu för att kunna upphandla och erbjuda broddar till äldre från och med
vintern 2017-2018.
Barnkonsekvensanalys

Socialnämnden har effektmålet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom
förvaltningens verksamheter. Därigenom ska barnkonsekvensanalyser genomföras i alla
ärenden till nämnd som berör barn. I detta ärende har följande analys gjorts:
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
- Den verksamhet som avses i beslutet berör bara vuxna personer.

Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
- Den verksamhet som avses i beslutet berör bara vuxna personer.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
- Nej, barn och unga har ej deltagit i processen eftersom aktuell verksamhet endast
vänder sig till vuxna.

Slutsatser

Socialförvaltningen avstyrker förslaget att erbjuda gratis senior/äldrekort för
kollektivtrafiken med hänvisning till att det inte finns pengar avsatta till detta i
nuvarande budget samt att en satsning på gratis broddar är under förberedelse.
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