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Utreda och implementera nytt 
seniorerbjudande 

Förslag till ställningstagande 

Delregionala kollektivtrafikrådet antecknar informationen och understryker 

vikten av att kommuner får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter när 

prisbild och konsekvensbedömning är framtaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Kollektivtrafiknämnden gav 2020-12-11 Västtrafik i uppdrag att utreda  

seniorerbjudandet i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun.  

Västtrafik har under 2021 startat projektet ”Utreda och implementera nytt 

seniorerbjudande”. Syftet med uppdraget är bland annat att se över befintliga  

seniorerbjudande samt se över den kostnadskalkyl som används vid  

kommunalt tillköp.  

Vid sammanträdet informerar Västtrafik om pågående arbete med 

utredningen samt ger en reviderad tidplan för fortsatt arbete. 

 

Underlag 

• Inkomna synpunkter till kollektivtrafiknämnden 31 januari 2022 (länk) 

• Statusrapport ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande” 

(januari 2021) (bilaga)  

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Kollektivtrafiknämnden gav 2020-12-11 Västtrafik i uppdrag att utreda  

seniorerbjudandet i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun.  

Västtrafik har under 2021 startat projektet ”Utreda och implementera nytt 

seniorerbjudande”. Syftet med uppdraget är bland annat att se över befintliga  

seniorerbjudande samt se över den kostnadskalkyl som används vid  

kommunalt tillköp.  

Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Den 24 

september 2021 beslutade kollektivtrafiknämnden att gå vidare med totalt sju 

alternativ. Dessa alternativ presenterades vid det delregionala 

kollektivtrafikrådet 19 november 2021. Kommuner och delregionala 

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/2966399.PDF?fileName=bilaga%20inkomna%20synpunkter%20ktn&fileSize=7109744


Utredning seniorerbjudande      2 (3) 

Delregionalt kollektivtrafikråd – ärende 5 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Anna Gustafsson, regionplanerare 

Datum: 2022-04-13, diarienummer 2021-00214 

 

Datum: åååå-mm-dd  

 

 

  

 

kollektivtrafikråd hade fram till 31 januari 2022 möjlighet att lämna skriftliga 

synpunkter på alternativen.  

I februari 2022 presenterades en ny statusrapport (daterad januari 2022) för 

kollektivtrafiknämnden som beslutade att avskriva tre alternativ från det 

fortsatta utredningsarbetet. De alternativ som avskrivits är kopplade till 

regionala erbjudanden som skulle inneburit en skatteväxling.  

Ett informationsmöte var inplanerat den 7 april 2022 där kalkylmodell och 

prisbild för kommunala tillköp skulle presenteras. Då kalkylmodellen och 

resandet behövde utredas och analyseras vidare ställdes informationsmötet in. 

Ny, reviderad, tidplan för projektet har i skrivande stund inte presenterats.   

Inkomna synpunkter till kollektivtrafiknämnden  

Nedan görs en sammanfattad redovisning av inkomna synpunkter till 

kollektivtrafiknämnden kopplat till möjligheten att senast den 31 januari lämna 

skriftliga svar.  

 

Kommun Sammanfattade synpunkter 

Ale Föreslår att regionen i första hand själva utreder vad regionen kan 

erbjuda seniorerna. I andra hand vill Ale att kommunalt tillköp, dygnet 

runt, anpassat efter pensionsålder och zongiltighet endast i den zon 

kommunen tillhör kvarstår i utredningen.  

Alingsås Behöver ytterligare kostnadsbeskrivningar, kan ej i detta skede besvara 

frågeställningarna. 

Göteborg Har, baserat på utskickat underlag, inte möjlighet att besvara 

frågeställningarna. Tillköp är en kommunal fråga och bör hanteras i 

direkt dialog med kommunen. Behöver ytterligare 

kostnadsbeskrivningar för att besluta om fortsatt inriktning.  

Härryda Önskar fortsatt tillköp för 65 år och dygnet runt men saknar ekonomiska 

konsekvenser för alternativen. Framhåller att Västra Götalandsregionen 

och Västtrafik är ansvariga för kollektivtrafiken genom tidigare gjord 

skatteväxling. Lyfter negativa effekter av den nya zonstrukturen för 

boende, besökare och företag i kommunen där även seniorers resande 

påverkas.  

Lerum Har, baserat på utskickat underlag, inte möjlighet att besvara 

frågeställningarna. Tillköp har påverkan på den kommunala ekonomin 

och alternativen behöver därför konsekvensbeskrivas. Hantering av 

tillköp är en kommunal fråga och bör därför hanteras i de kommunala 

processerna. 

Lilla Edet Ekonomiska konsekvenser svåra att överblicka. Viktigt att regionens 

seniorer behandlas lika och förordar ett regionalt erbjudande som 

innefattar alla tre zoner. Noterar även att en skatteväxling för 

kollektivtrafiken redan är gjord och ska därför inte göras en gång till.  
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Partille Bedömer att merparten av frågeställningarna inte är möjliga att besvara 

baserat på underlaget. Saknar kostnader för alternativen och kan därför 

inte påverkan på kommunal budget. Saknar även kunskap om hur 

alternativen påverkar belastningen i kollektivtrafiksystemet. Positiv till 

enkelhet och enhetlighet. Positiva till möjlighet att ta ut en 

administrationsavgift men saknar information om eventuell 

administrativ påverkan på kommunen. Frågor om tillköp bör hanteras 

antingen i kommun eller delregion, inte både och. Förordar att frågan 

hanteras i respektive kommun.  

Stenungsund Möjligt med förändring från vad det är idag. Planerar att budgetera för 

75 år, dock inte orimligt att ha en ålder runt 70 år.  

 

Bedömning 

Vid det delregionala kollektivtrafikrådet 19 november 2021 gjordes 

bedömningen att synpunkter på de olika alternativen bör tillställas respektive 

kommun. Seniorkorten är idag en kommunal angelägenhet som påverkar den 

kommunala ekonomin. Göteborgsregionen ansåg att det vore lämpligt att 

kollektivtrafiknämnden/Västtrafik återkommer med en kostnads- och 

konsekvensanalys för de olika alternativen.  

Enligt rapporten, daterad januari 2022, har några kommuner önskat att få ett 

förslag på remiss. I rapporten beskrivs att utredningen inte anses vara lämpad 

för ett delregionalt sammanvägt yttrande varför de istället valt att föra dialog i 

respektive DKR, där kommunerna har möjlighet att framföra synpunkter. GR 

vill ytterligare en gång poängtera att dialog i DKR (eller styrgruppen för miljö 

och samhällsbyggnad) inte innebär att ett förslag är förankrat i respektive 

kommun.   

Med anledning av ovan och kommunernas tidigare synpunkter till 

kollektivtrafiknämnden önskar förvaltningen understryka vikten av att 

kommuner får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter när prisbild och 

konsekvensbedömning är framtaget. 

 

 

Helena Söderbäck  

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth  

Avdelningschef 

Skickas till 

Västra Götalandsregionen, kollektivtrafik@vgregion.se  

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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1 Sammanfattning 
 

I projektet ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande” ingår att utreda olika utformningar 

av Västtrafiks seniorerbjudande, samt att implementera den lösning kollektivtrafiknämnden 

beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Den 24 september 2021 

antog kollektivtrafiknämnden Västtrafiks förslag att avgränsa utredningen till totalt sju 

alternativ*, inom inriktningarna kommunalt tillköp, regional seniorbiljett och seniorrabatt:   

 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 
*Mer information om de olika alternativen finns i projektets statusrapport från september 2021. 

 

Under hösten 2021 har Västtrafik arbetat vidare med utredningen, bland annat håller ett förslag 

till ny kalkylmodell för de kommunala tillköpsalternativen på att färdigställas. Som en del av 

utredningen och förankringen av den har Västtrafik haft och kommer fortsatt att ha 

referensgruppsmöten med kommunrepresentanter och partners, samt dialog i de delregionala 

kollektivtrafikråden (DKR).  

 

Den fortsatta utredningen har visat att det finns anledning att avskriva de tre alternativ som 

innehåller en regional seniorbiljett från utredningen (d, e och g). Västtrafiks analys av 

trafikkapacitet och ekonomisk påverkan har kommit fram till att ett regionalt erbjudande med 

giltighet dygnet runt inte kan bli aktuellt. Samtidigt har flera kommuner uttryckt att de inte är 

intresserade av en skatteväxling och att ett erbjudande giltigt endast i lågtrafik inte är aktuellt. 

Eftersom en skatteväxling måste godkännas av samtliga kommuner och regionen bedöms inget 

av alternativen med en regional seniorbiljett vara genomförbart. Västtrafiks förslag till 

kollektivtrafiknämndens möte 3 februari 2022 är därför att alternativ d, e och g avskrivs från 

utredningen.  
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2 Bakgrund 
Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka att göra 

tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. Västtrafik utreder på uppdrag av 

kollektivtrafiknämnden olika utformningar av ett seniorerbjudande. Ett projekt för utredning 

och implementering av ett nytt seniorerbjudande startades våren 2021 och beräknas pågå till 

2023. Västtrafik föreslog i september 2021 att den fortsatta utredningen skulle avgränsas till 

nedanstående alternativ*. Avgränsningen antogs av kollektivtrafiknämnden den 24 september 

2021.   

 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 
*Mer information om de olika alternativen finns i projektets statusrapport från september 2021. 

 

3 Status i projektet 

3.1 Utvecklingsområden 
 
Västtrafik har identifierat fyra övergripande utvecklingsområden: digitala seniorbiljetter, 

kalkylmodell, kommunmedlemmar som målgrupp samt processer (se projektets statusrapport från 

september 2021). Under hösten har arbetet med de två förstnämnda fortsatt, övriga hanteras i 

projektets implementeringsfas.    

 

Digitala seniorbiljetter 

Västtrafik har genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för digitala seniorbiljetter 

och kommit fram till att ett införande skulle vara möjligt. Dagens lösning med seniorbiljett på 

Västtrafikkort behöver dock finnas kvar som ett alternativ för de seniorer som av olika 

anledningar inte kan ha en digital biljett. Vid en implementering av digitala seniorbiljetter krävs 

en mer detaljerad kartläggning av utvecklingsbehov samt nya processer. Ett införande påverkas 

bland annat av interna beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten. 

 

Förslag till ny kalkylmodell  

Nuvarande kalkylmodell för kommunala tillköp av seniorbiljetter är komplex, vilket gör att den 

lätt misstolkas. Av den anledningen har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag till en 

ny modell genomförts. Den största skillnaden mellan den nya modellen och dagens modell är 

att det inte längre finns ett pris per seniorkort och år, vilket gör det tydligare att kommunerna 

inte påverkas ekonomiskt av att vissa seniorkort inte används. I stället är modellen uppbyggd 

på hur många resor seniorerna i den aktuella kommunen i genomsnitt gör per år. Modellen 

håller nu på att färdigställas och kvalitetssäkras. Under arbetets gång har det framkommit att 

det behövs mer underlag för prisberäkningarna, bland annat gällande stämplingsbenägenhet. 

Västtrafik kommer därför att genomföra en undersökning om seniorernas resande i några 

kommuner där stämplingsbenägenheten behöver säkerställas.  
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3.2 Förankring 
 

Västtrafik har haft referensgruppsmöten med kommunrepresentanter och partners och även 

medverkat vid ett möte med Västra Götalandsregionens regionala pensionärsråd. Inför höstens 

delregionala kollektivtrafikråd (DKR) skickades dialogfrågor ut (bilaga 1) tillsammans med 

projektets statusrapport från september 2021. Västtrafik medverkade sedan vid samtliga fyra 

DKR för att inhämta synpunkter till utredningen*.  

 
*Göteborgsregionens DKR valde att behandla utredningen som ett informationsärende. Dialog sker istället i GR:s 

Styrgrupp för Miljö och Samhällsbyggnad 20 januari 2022.  

 

Delregionala kollektivtrafikråd   

Vid de delregionala kollektivtrafikråden (DKR) och i de skriftliga synpunkter som hittills 

inkommit till kollektivtrafiknämnden har flera kommuner framfört att de inte anser att en 

skatteväxling är aktuell. Flera kommuner har även uttryckt att de inte tycker att ett erbjudande 

giltigt endast i lågtrafik är intressant. Gällande åldersvillkor vid kommunala tillköp förespråkar 

vissa en enhetlighet, medan andra värdesätter valfrihet.  

 

Några kommuner har önskat att ett förslag skickas ut på remiss. Enligt Samverkansformer kring 

kollektivtrafiken i Västra Götaland skickas Trafikförsörjningsprogram, strategier och målbilder 

på remiss till respektive DKR, som lämnar ett sammanvägt yttrande. Eftersom utredningen av 

seniorerbjudandet varken är en strategi eller målbild och inte heller en typ av fråga som lämpar 

sig för ett sammanvägt yttrande från varje delregion har projektet i stället valt att ha dialog i 

DKR, där kommunerna har möjlighet att framföra synpunkter. Som komplement ges även 

möjlighet för både DKR och enskilda kommuner att inkomma med skriftliga synpunkter till 

och med 31 januari 2022.  

 

Flera kommuner har framfört att de har svårt att uttala sig angående de olika alternativen i 

utredningen innan de vet vad de kostar. För att tillmötesgå önskemålen om att få ge synpunkter 

på utredningens alternativ när det finns en prisbild har projektets tidplan förlängts. Under våren 

2022 kommer kommunerna bjudas in till ett informationsmöte om den nya kalkylmodellen och 

prisbild. Västtrafik medverkar under vårens DKR för ytterligare dialog. Kommunerna erbjuds 

även ytterligare möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter till kollektivtrafiknämnden, 

senast 31 maj 2022. Inkomna synpunkter behandlas på motsvarande sätt som vid en remiss.   

 

Referensgrupp kommuner 

I projektets referensgrupp för kommuner ingår tjänstepersoner från nio kommuner, som är 

utsedda att representera samtliga kommuner i sin delregion. Under referensgruppsmötena har 

flera kommunrepresentanter framfört att det finns en problematik med ett seniorerbjudande 

endast giltigt i lågtrafik, på grund av det begränsade trafikutbudet under dessa tider i vissa 

kommuner. 

 

Vid avstämning med referensgruppen gällande de kommunala tillköpsalternativen har det 

framkommit att vissa kommuner föredrar endast ett åldersvillkor, alternativ a) 65 år, medan 

andra föredrar alternativ b) 65 år + 70 år. Endast enstaka kommuner har uttryckt önskemål om 

alternativ c) 65 + 75 år. Några kommuner vill kunna välja att ta ut en avgift, medan andra inte 

tycker att den möjligheten behöver finnas. Intresset för giltighet i mer än en zon är lågt. 
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Referensgrupp Västtrafiks partners  

Påverkan på Västtrafiks partners ingår i utvärderingskriterierna för det nya seniorerbjudandet. 

I Västtrafiks partnergrupp finns representanter från ett flertal partnerföretag, till exempel 

Kundservice, Västtrafikbutiker, biljettkontroll och trafikföretag. Deras perspektiv är främst hur 

utredningens alternativ påverkar kundmötet och arbetssituationen. Partnergruppen har framfört 

att de gärna ser ett mer enhetligt, enkelt och rättvist erbjudande. Utifrån de perspektiven 

föredras ett regionalt erbjudande, helst med giltigt dygnet runt. Några framförde även att en 

seniorrabatt kan innebära risk för konfliktsituationer, till exempel vid biljettförsäljning ombord 

och om man behöver fråga om seniorernas ålder. 

 

Regionalt pensionärsråd 

Västtrafik medverkade under hösten vid ett möte med Västra Götalandsregionens regionala 

pensionärsråd. Representanter från pensionärsorganisationerna framförde att seniorerbjudandet 

ska vara enkelt, att det är krångligt med olika alternativ och därför bör vara samma villkor i alla 

kommuner. Samtidigt lyftes att det med fler alternativ kan vara lättare för kommunerna att 

fortsätta med erbjudandet. Det alternativ som ansågs mest intressant var en seniorbiljett som 

gäller dygnet runt i hela regionen. Lågtrafik anses inte vara ett fungerande alternativ för dem 

som bor i områden där trafikutbudet är begränsat. Gällande åldersvillkor framfördes att 75 år 

är för högt och att det kan leda till att seniorer blir sittande hemma av ekonomiska skäl, vilket 

anses påverka hälsan negativt och vara något som både kommuner och regionen förlorar på. 
 

3.3 Utredning av olika alternativ 
  

Kommunala tillköp  

Beträffande alternativ a, b och c, olika varianter av kommunala tillköp, inväntar Västtrafik 

eventuella ytterligare skriftliga synpunkter efter höstens dialog i de delregionala 

kollektivtrafikråden (sista datum 31 januari 2022). Inför vårens dialog planeras ett utskick till 

kommunerna med ett förslag gällande kommunala tillköp, samt information om prisbilden. Det 

kommer inte att vara Västtrafiks slutliga förslag till nytt seniorerbjudande, utan ett förslag 

kommunerna kan lämna synpunkter på som en del i den fortsatta utredningen.    

 

Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

Det finns flera fördelar med en regional seniorbiljett. Det skapar en enkelhet, enhetlighet och 

en ökad upplevelse av rättvisa samt gynnar det hållbara resandet, i synnerhet om giltigheten 

sätts till dygnet runt. Västtrafiks utredning har dock visat att det utifrån trafikkapacitet i vissa 

områden samt med hänsyn till ekonomisk påverkan inte är ett alternativ att införa ett regionalt 

seniorerbjudande med giltighet dygnet runt. Över tid ser Västtrafik att kollektivtrafikresandet 

kommer att öka. Marginalkostnaden för att utöka trafiken i rusningstrafik är mycket högre än i 

lågtrafik. En utökning i rusningstrafik kräver i vissa områden större fordon och/eller mer 

infrastruktur. Även begräsningar i trafikutrymme och förartillgång påverkar möjligheterna att 

sätta in fler fordon under rusningstrafik. Västtrafik behöver därför fortsätta att aktivt arbeta för 

att sprida resandet över dygnet och seniorernas resande är möjligt att påverka, till skillnad från 

exempelvis skolresandet. Slutsatsen är att alternativ d) regionalt erbjudande med giltighet 

dygnet runt inte kan bli aktuellt. Kommunala tillköp med giltighet dygnet runt behöver på 

samma sätt som idag bedömas i varje enskilt fall.  

 

Under höstens delregionala kollektivtrafikråd har flera kommuner uttryckt att det inte är 

intressant med en skatteväxling. Flera kommuner har även framfört att ett regionalt erbjudande 

som endast är giltigt i lågtrafik inte skulle vara aktuellt för dem, då det inte bedöms finnas ett 
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tillräckligt trafikutbud. Att gå över till ett lågtrafikerbjudande skulle även innebära en 

försämring för de cirka 130 000 seniorer som idag har en seniorbiljett som gäller dygnet runt. 

Eftersom en skatteväxling förutsätter att alla kommuner och regionen säger ja till det är 

bedömningen att inte heller alternativ e) ett regionalt erbjudande med giltighet i lågtrafik eller 

g) seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik är genomförbara. 

 

Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

Det alternativ med seniorrabatt som föreslås vara kvar i utredningen är f) seniorrabatt i 

kombination med kommunalt tillköp. En uppskattad kostnad för att införa en seniorrabatt väntas 

kunna presenteras för kollektivtrafiknämnden under våren. 

 

3.4 Reviderad tidplan 
 

För att tillmötesgå kommunernas önskemål om ytterligare dialog när det finns en prisbild för 

utredningens alternativ har projektets tidplan ändrats. Förslag till beslut i 

kollektivtrafiknämnden om nytt seniorerbjudande är senarelagt till hösten 2022 och 

kommunerna ges ytterligare en möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter till 

kollektivtrafiknämnden, fram till den 31 maj 2022. 

 

I arbetet med den nya kalkylmodellen har det framkommit att det behövs mer underlag för 

prisberäkningarna, bland annat gällande stämplingsbenägenhet. Västtrafik kommer därför att 

genomföra en riktad undersökning gällande seniorernas resande i några kommuner. Det kan 

innebära att tidplanen påverkas ytterligare. 

 

4 Västtrafiks förslag till kollektivtrafiknämnden 
 

Baserat på vad som framkommit under den fortsatta utredningen av ett nytt seniorerbjudande 

är Västtrafiks förslag till kollektivtrafiknämndens möte 3 februari 2022 att tre alternativ* 

avskrivs från utredningen (för motivering se kapitel 3.3): 

 

     d)   Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

     e)   Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

     g)   Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 
 

Förslaget innebär att den fortsatta utredningen endast skulle innefatta följande alternativ*:  

 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

f)   Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

 

 
*Mer information om de olika alternativen finns i projektets statusrapport från september 2021. 
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5 Fortsatt utredning 
 

Under våren 2022 fortsätter utredningen av de alternativ som kollektivtrafiknämnden beslutar 

ska kvarstå i projektet. Västtrafik kommer ytterligare förankra utredningen med interna och 

externa intressenter, bland annat genom referensgruppsmöten med kommuner och partners 

samt dialog på vårens delregionala kollektivtrafikråd. Att färdigställa och kvalitetssäkra den 

nya kalkylmodellen och tillhörande kostnadsberäkningar är en viktig del i det fortsatta arbetet.  

 

Västtrafiks förslag till nytt seniorerbjudande förväntas kunna presenteras för beslut i 

kollektivtrafiknämnden hösten 2022.  

 

 

 

 

 

 

Uppdatering 2022-02-03 

Kollektivtrafiknämnden har idag fattat beslut om fortsatt inriktning för utredningen enligt 

Västtrafiks förslag i kapitel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenthistorik 
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1.1 2022-02-03 Uppdaterad med kollektivtrafiknämndens beslut 
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Bilaga 1: Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021 

 

Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021 
 
I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att på uppdrag 
av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett framtida seniorerbjudande, samt 
att implementera den lösning som kollektivtrafiknämnden beslutar. Projektet startades våren 
2021 och beräknas pågå till 2023.  
 
En arbetsgrupp inom Västtrafik har analyserat ett flertal olika varianter av seniorerbjudande. 
Inriktningar och ställningstaganden har under arbetets gång lyfts med en referensgrupp 
bestående av tjänstepersoner som utsetts att representera kommunerna i de fyra 
delregionerna. Arbetet har hittills lett till ett antal avgränsningar och ett förslag till fortsatt 
inriktning för utredningen, som sammanställts i bifogad statusrapport. 
Kollektivtrafiknämnden antog förslaget om fortsatt inriktning för utredningen 24 september 
2021. 
 

Nu vill Västtrafik lyfta utredningen för dialog med regionens kommuner i de delregionala 
kollektivtrafikråden (DKR). Som underlag för dialogen bifogas utöver statusrapporten även 
nedan frågor, med syfte att belysa det kommunpolitiska perspektivet på förslagen kring 
inriktning för framtidens seniorerbjudande. Frågorna är inte en remiss utan underlag för 
muntliga diskussioner i DKR. 
 
Allmänt 
 

• Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni förordar/inte 
förordar och i så fall på vilka grunder? 

 
Kommunalt tillköp 
 

• Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de kvarstående 
kommunala tillköpsalternativen gentemot varandra gällande åldersvillkor?  

• Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon?  
Utifrån vilka syften? 

• Finns det intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna?  
Av vilka anledningar? 

 
 
Regionalt erbjudande seniorbiljett 
 

• Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett regionalt 
erbjudande? 

• Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med seniorbiljett? 

• Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt erbjudande 
genom skatteväxling? 

 


