Motion: Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar och pensionärer
Det finns flera fördelar med avgiftsfri kollektivtrafik. Det handlar om minskade växthusgasutsläpp, men
det handlar också om jämlikhet och att tillgängliggöra kommunen för fler. För många invånare är
tillgänglig kollektivtrafik en förutsättning för att kunna förflytta sig och delta i samhället.
Uppsala kommun arbetar för att öka andelen resor med kollektivtrafik och minska privatbilismen.
Avgiftsfri kollektivtrafik är en bra insats för att nå dit, och medan regionen inte infört det kan kommunen
ta ett steg i rätt riktning. Det gör vi genom att erbjuda busskort för skolungdomar och pensionärer,
avgiftsfritt alla tider, året runt.
Det finns flera exempel där kommuner subventionerat kollektivtrafik trots att ansvaret för frågan ligger
under regionen. I Avesta löstes det genom att kommunen betalar in en bestämd summa till Dalatrafik, som
sköter kollektivtrafiken. I Örnsköldsvik infördes 2016 en lyckad modell där ungdomar enkelt kan ansöka
hos kommunen om att få ett resekort.
Att erbjuda unga gratis kollektivtrafik är viktigt för att skapa hållbara transportvanor. Då kollektivtrafik
kan nyttjas till skola, vänner och fritidsaktiviteter kommer privatbilismen minska. Det kan antas att färre
föräldrar kommer att skjutsa sina barn till och från dessa aktiviteter. God tillgänglighet till kollektivtrafik
är dessutom en demokratifråga då en kan förflytta sig oberoende av andra.
Pensionärer är en annan prioriterad grupp som skulle gynnas av gratis kollektivtrafik. Vi har idag ett
pensionssystem som slår skoningslöst mot framförallt kvinnor som haft låga inkomster och tagit stort
ansvar för barn och familj. Personer som invandrat till Sverige i vuxen ålder riskerar även de att få mycket
låga pensioner. Gratis kollektivtrafik för pensionärer är ett sätt att kompensera för detta samtidigt som det
ger ökade möjligheter till mobilitet vilket motverkar isolering och ensamhet.

Med anledning av detta yrkar vi att:
-

Uppsala kommun inför avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar i grund- och gymnasieskolan
utan tidsbegränsningar.
Uppsala kommun inför avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer utan tidsbegränsningar.
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