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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 43

Svar på motion om att låta pensionärer åka
avgiftsfritt under dagtid i kollektivtrafiken från
Tobias Smedberg (V)

KSN-2019-02812

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

1. attbesvara motionen.

Reservation

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att Uppsala kommun ska
finansiera avgiftsfria kollektivtrafikresor för ålderspensionärer på dagtid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019
Bilaga, Motion om att låta pensionärer åka avgiftsfritt under dagtid i
kollektivtrafiken från Tobias Smedberg (V)
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Svar på motion om att låta pensionärer åka 
avgiftsfritt under dagtid i kollektivtrafiken 
från Tobias Smedberg (V)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. att besvara motionen. 

 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att Uppsala 

kommun ska finansiera avgiftsfria kollektivtrafikresor för ålderspensionärer på dagtid. 

Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv bedöms inte vara relevanta med 

föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Uppsala kommun har under 2019 initierat en dialog med Region Uppsala om att införa 

ett nytt pensionärskort till kraftigt rabatterat pris. Med detta kort kan kommunens 
äldre resa billigare med kollektivtrafikens bussar och tåg utanför rusningstid på 

vardagar, samt under helger.  

Förhoppningen är att pensionärskortet ska vara infört till 1 januari 2021. Ett 

pensionärskort till kraftigt rabatterat pris som gäller under lågtrafik syftar både till att 
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underlätta för äldre att ha ett rikt socialt liv samt till att jämna ut resandet i 
kollektivtrafiken under trafikdygnet.  

Att införa helt avgiftsfri kollektivtrafik för äldre i enlighet med motionens förslag 
bedöms inte som ekonomiskt genomförbart.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019 

• Bilaga, Motion om att låta pensionärer åka avgiftsfritt under dagtid i 
kollektivtrafiken från Tobias Smedberg (V) 

 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige               2019-09-16 

 

Låt pensionärer åka avgiftsfritt 
under dagtid i kollektivtrafiken  
 

För de med de lägsta pensionerna kan även mindre utgifter vara kännbara och göra att 

man väljer att stanna hemma i stället för att hälsa på släkt och vänner eller delta i en 

fritidsaktivitet. För Vänsterpartiet är det en jämlikhetsfråga att alla pensionärer ska ha 

möjlighet till ett aktivt liv och sociala kontakter.  

 

Pensionärsgrupper och äldre människor har länge efterfrågat rabatter och/eller avgiftsfria 

resor i kollektivtrafiken och talat om vilken ansträngning nuvarande biljettpriserna innebär för 

den med en liten pension. Trots vallöften om billigare resor för äldre har ingenting hittills 

åstadkommits.   

 

Vänsterpartiet vill att det ska vara billigt och enkelt för alla att resa kollektivt. Dessutom rullar 

många bussar med flera tomma platser utanför rusningstiden. Låt dessa utnyttjas till fullo 

genom att låta pensionärer åka avgiftsfritt på dagtid inom Uppsala kommun.  

 

Vänsterpartiet har i regionfullmäktige motionerat om att enkelbiljetter ska vara rabatterade för 

pensionärer på samma sätt som ungdomsbiljetter är, utöver att erbjuda det rabatterade 

månadskortet. Vi menar att också kommunen bör stiga in och gör god på sitt löfte om att 

göra vår kommun till en som tar hand om sina äldre på bästa sättet.  

 

Uppsala kommun håller nu på att ta fram ett program för en äldrevänlig kommun. Vi vet att 

äldre är en grupp som utnyttjar kollektivtrafik i stor grad, och att många av våra äldre lever 

med en mycket ansträngd ekonomi.  Vad kan då vara mer äldrevänligt än att göra 

kollektivtrafiken mer tillgänglig för pensionärer? 

 

Mot bakgrund av ovanstående motionerar Vänsterpartiet:  

 

Att Uppsala kommun ska finansiera avgiftsfria resor för ålderspensionärer på dagtid. 

 

 

 

 

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (v)   
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