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§ 153 Dnr 2018/00447  

Svar på motion: Kostnadsfria resor för våra pension-
ärer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag.  

Sammanfattning  

I en motion från Agneta Hägglund, socialdemokraterna, föreslås att Håbo 

kommun inför kostnadsfria resor under lågtrafik för samtliga kategorier 

pensionärer.  

 

Tidigare har en liknande motion i ämnet väckts. I den motionen föreslogs 

kommunen att tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en självkostnad 

av 100 kronor. I den utredningen framkom bland annat: 

Huvudmannaskapet för kollektivtrafiken flyttades fr.o.m. 2012 över från 

Håbo kommun till kollektivtrafikförvaltningen Region Uppsala. 

Kommunen har tillskrivit kollektivtrafikförvaltningen och bett om offert för 

att kunna erbjuda skolklasser och pensionärer (2013), ålderspensionärer och 

förtidspensionärer (2015) gratis bussresor.  

 

Från Region Uppsala har svaret varit att rabatter till enskilda kundgrupper 

inte faller inom tillköpsmöjligheten och att tillköp endast bör förekomma i 

begränsad omfattning och under begränsad tid. 

I kommunen finns det ca 3770 personer mellan 65-w år, om hälften nyttjar 

subventioneringen tar kommunen en kostnad om ca 500 000 kr/månad. Om 

20 % av alla pensionärer nyttjar subventioneringen tar kommunen en kost-

nad om ca 200 000 kr/månad. Eftersom det inte finns exakt statistik att tillgå 

är det svårt att i dagsläget göra en korrekt kostnadsbedömning. 

I dag finns redan rabatterade resor för pensionärer i Uppsala län, ex 30-

dagars- och 90-dagars periodbiljett, det finns inga kort som gäller för vissa 

tider på dygnet. Kollektivtrafikförvaltningen meddelade (2019-01-28) att 

samma svar gäller som tidigare. Just nu pågår inga diskussioner om att in-

föra en gratis kollektivtrafik för enskilda målgrupper eller under vissa tider. 

Vid en total subventionering för alla pensionärer skulle kostnaden för kom-

munen öka ytterligare än vad som framgår i tidigare utredning (se bilaga).  

Motionen har lämnats till pensionärsrådet som ställer sig positiva till mot-

ionen innehåll. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till vård- och om-

sorgsnämnden och handikapprådet 2019-03-04 § 61. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-04  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Vård- och omsorgsnämndens föreslår kommunfullmäktige att avslå motion-

en, deras yttrande framgår i bilaga protokollsutdrag 2019-09-03 § 91.  

 

Kommunala handikapprådet uttrycker varken för eller emot motionens in-

tentioner 2019-03-12 § 29.  

 

Förvaltningens bedömning är att motionen bör avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-10-21 § 224 

Protokollsutdrag KSAU 2019-10-07 § 185 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-05-30 

Tidigare utredning 2018-03-12  

Pensionärsrådet 2018-09-14 § 40  

VON protokollsutdrag 2019-09-03 § 91 

Tjänsteskrivelse VON  

Handikapprådet 2019-03-12 § 29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om bifaller eller avslår motionen och 

finner att kommunfullmäktige avslår motionen. Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att bifalla 

motionen, nej-röst för att avslå motionen.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V). 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Johan Jakobs-

son (C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie 

Nordberg (MP), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore 
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(SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko 

(SD), Tiina Fransson (SD), Linnéa Leinonen (SD).  

Med 15 ja-röster och 25 nej-röster avslås motionen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 

Kansli – till hemsida 

Ekonomichef, för kännedom 

 

 

 


