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Sammanfattning

I Malmö stads budget 2018 fick tekniska nämnden i uppdrag att se över möjligheten att erbjuda
Malmö stads seniorer rabatterat resande med bussar i Malmös stadstrafik. Uppdraget
förändrades under våren 2018 till att ta fram en gratislösning för Malmö. Denna lösning finns
redan i flera andra kommuner. Ett avtal har tagits fram, som reglerar Malmö stads resp.
Skånetrafikens åtagande gällande erbjudandet. Avtalet godkändes av tekniska nämnden 2018-0828 och är också godkänt av Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Avtalet skrivs under av
direktörerna för Fastighets- och gatukontoret och Skånetrafiken. Erbjudandet börjar gälla 201812-01.
Härmed uppfattar fastighets- och gatukontoret uppdraget som slutfört.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att nämndsuppdraget härmed anses besvarat och ärendet avslutat.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2018-10-23
Ärendet

I Malmö stads budget 2018 fick tekniska nämnden i uppdrag att se över möjligheten att erbjuda
Malmö stads seniorer rabatterat resande med bussar i Malmös stadstrafik.

SIGNERAD

2018-10-11

Uppdraget förändrades under våren 2018 och vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni fick
tekniska nämnden istället uppdraget att ta fram en gratislösning för Malmö. Denna lösning finns
redan i flera andra kommuner. Ett avtal har tagits fram, som reglerar Malmö stads resp.
Skånetrafikens åtagande gällande erbjudandet. Avtalet godkändes av tekniska nämnden 2018-0828 och är också godkänt av Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Avtalet skrivs under av
direktörerna för fastighets- och gatukontoret och Skånetrafiken. Erbjudandet börjar gälla 201812-01.
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Malmö stads ansvar är att översända till Skånetrafiken aktuell individinformation om samtliga
berättigade seniorer vid specificerad tidpunkt. Kommunen översänder i den mån de önskar,
nytillkommande seniorer, information om månadens tillkommande pensionärer som är
berättigade till Seniorkort. Samtidigt översändes information om avgående seniorer.
För att kunna genomföra detta behöver fastighets- och gatukontoret samarbeta med, och få stöd
av, enheten för IT-styrning på stadskontorets kommunikationsavdelning gällande
individinformation, samt serviceförvaltningens kommuntjänster gällande information om vilka
personer som har färdtjänstkort. Dessa ska räknas bort, eftersom de redan har tillgång till gratis
kollektivtrafik genom det kortet. För att erbjudandet ska kunna träda i kraft 2018-12-01 behöver
individinformation vara uppladdat till Skånetrafikens databas senast 2018-11-15.
På fastighets- och gatukontoret kommer ansvaret för seniorkortet att ligga på
stadsutvecklingsavdelningens mobilitetsenhet.
Härmed uppfattar fastighets- och gatukontoret uppdraget som slutfört.
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