
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Blir det Ja? eller Nej? Eller kanske senare?  

I motionen ´Beslut om tillköp av Västtrafiks Seniorkort 65+´ (Dnr  2021/429)  yrkade 
Vänsterpartiet i november 2021: ´kommunfullmäktige beslutar att överenskommelsen om tillköp 
hos Västtrafik av Seniorkortet ändras snarast efter årsskiftet så att 65+ kortet erbjuds i stället 
för det nu gällande 75+ kortet´. 

I motionens brödtext hänvisade vi till pågående utredningar och drog slutsatsen att det fortfarande 
fanns en möjlighet att i början av 2022 fatta beslut att erbjuda äldre kommuninvånare i 
Vänersborg samma förmånliga seniorkort som t ex Trollhättan och Mellerud erbjuder. 

Från kommunkansliet fick vi nu information om att svar på både vår motion och två 
medborgarförslag med identiska förslag om Seniorkort 65+ skulle få svar först efter dess att 
pågående utredningar hade kommit i mål. ´Detta efter avstämning med våra tre 
kommunalråd.´ 

Givetvis är vi tacksamma för ett besked om hur tankarna är i kommunhuset. Men vi ville också 
informera oss vidare om hur långt utredningen hade kommit och vilken tidsplan som var aktuell.  

Västtrafiks besked är att det dröjer längre än det vi uppgav i motionen:  

x ´Förslag till beslut om nytt seniorerbjudande väntas kunna presenteras för beslut under 
hösten 2022. Tidsplan för införandet av det nya erbjudandet sätts när det finns ett beslut, 
men införandet kommer som tidigast ske under 2023. I samband med införandet av ett 
nytt erbjudande kommer vi att införa ett tillfälligt förändringsstopp gällande befintliga 
avtal.´ 

Ovanstående kan väl läsas som ´tidigast hösten 2023´.  

Men Västtrafik besvarade även vår andra fråga. Beskedet är klart och tydligt: 

x ´Det finns i nuläget inga hinder för en kommun att fatta beslut gällande 
förändring av sitt seniorerbjudande. Ledtiden från det att kommunen har 
meddelat Västtrafik sitt beslut tills de nya villkoren kan börja gälla är cirka 3 
månader.´ 

 

Vänsterpartiet står kvar vid uppfattningen att Vänersborgs kommun borde fatta ett beslut 
´snarast möjligt´ att byta från 75+ till Seniorkort 65+. 

Min fråga, med bakgrund av informationen, lyder: 

Vilken inställning kommer kommunstyrelsens 
ordförande fram till? 

 

 

Lutz Rininsland   2022-01-25 
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2022-02-14

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland:

Blir det Ja? Eller Nej? Eller kanske senare? (Dnr: 2022/77)

Som svar på frågan i interpellationen är min inställning precis som i det svar som gått ut till 
motionären och till dom som lämnat medborgarförslag att vi ger svar först efter det att 
Västtrafiks utredning är klar och hur deras förslag till seniorkort ser ut. 

Intentionerna från Västtrafik är att få fram ett förslag till seniorkort som kan gälla för hela 
Regionen. När vi idag inte vet hur mycket det kommer att kosta, eller om det kommer att 
finnas olika alternativ så som högtrafik, lågtrafik, över alla tre zoner eller bara egen zon så är 
det svårt att bilda sig en uppfattning.

Som sagt frågetecknen är än så länge väldigt många och att i det läget redan nu gå in och 
teckna avtal om seniorkort som vi sedan eventuellt måste ändra utan att veta förutsättningarna 
är inte enligt min mening någon bra lösning.

Vänersborg, dag som ovan.

Benny Augustsson

Kommunstyrelsens ordförande


