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§ 95 Dnr 2017/00578  

Svar på motion: Subventionerade resor för våra 
pensionärer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I september 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion där det föreslås 

att Håbo kommun ska tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en 

självkostnad av 100 kronor per månad. 

Som UL tidigare tillskrivit kommunen ryms inte rabatter till enskilda 

kundgrupper inom tillköpsmöjligheten. Detta innebär att kommunen står för 

de ekonomiska konsekvenserna att tillhandahålla subventionerade busskort. 

Likställighetsprincipen är av stor betydelse när kommuner fattar beslut om 

kommunala avgifter. De kommunmedlemmar som befinner sig i samma 

situation ska som utgångspunkt betala samma avgifter. Det finns många 

exempel där kommuner ger rabatter till barn och pensionärer när det gäller 

avgifter till kommunala anläggningar eller kommunala kommunikationer. 

Med dessa förutsättningar kan pensionärer ses som en grupp som generellt 

har sämre betalningsförmåga och utan att strida mot likställighetsprincipen 

få subventionerade bussresor. 

Motionens förslag att endast tillhandahålla ett subventionerat tätortskort för 

pensionärer kan ses som att kommunen i nuläget riktar mer insatser mot de 

pensionärer som bor i Bålsta tätort. Kommunens pensionärer på andra orter 

gynnas sannolikt inte av subventioneringen på samma sätt. 

Motionen och förvaltningens utredning lämnades för yttrande till vård- och 

omsorgsnämnden och till pensionärsrådet som båda föreslår att motionen 

avslås med anledning av det ovan förda. Förvaltningen föreslår att motionen 

avslås.  

En subventionering av busskort oavsett omfattning skulle innebära 

kostnadsökningar för kommunen. Kostnaderna för kommunal 

subventionering till pensionärskollektivet kan variera beroende på hur 

många som utnyttjar denna möjlighet. Det måste göras en politisk 

avvägning om hur kostnaderna ska finansieras om man önskar genomföra 

detta.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 177 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 147 
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Tjänsteskrivelse 2018-07-03 

Motion 2017-09-20 

Utredning 2018-03-12 

Vård och omsorgsnämndens beslut § 29/2018 

Håboalliansens yttrande 2018-05-08 

Yttrande pensionärsrådet § 31/2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 

Kansliet, till hemsida 

 

 

 


