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Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer 
 
Att få fler att resa med kollektivtrafiken är ett viktigt mål för Vänsterpartiet. Vi vill gärna se en 
utveckling där fler väljer att ställa bilen för att istället resa gemensamt. För att nå dit krävs att 
kollektivtrafiken uppfattas som lättillgänglig och attraktiv. Den måste också uppfattas som prisvärd. Vi 
ser det också som att det är viktigt att arbeta för att få till stånd en annan syn på hur vi transporterar oss 
där alltför många ser bilen som det självklara valet idag. 
 
Vänsterpartiet har ett långsiktigt mål om att genomföra en avgiftsfri kollektivtrafik. Detta vill vi göra i 
steg där de med störst behov avgiftsbefrias först. Dels för att få fler att resa kollektivt men också 
påverka människors allmänna syn på kollektivtrafiken. 
 
Vi ser att pensionärer är en grupp som ofta har små ekonomiska marginaler men där viljan och behovet 
av att förflytta sig kvarstår. En avgiftsbefrielse skulle därför få stor effekt både på viljan att ställa bilen 
och på möjligheten att komma ut i samhället och fortsätta som aktiva samhällsmedborgare. Forskning 
på området har också visat på positiva effekter av välbefinnande när äldre ges bättre möjligheter till 
kollektivt resande. Pensionärer har också ett resmönster där de sällan åker under de allra mest hektiska 
rusningstiderna vilket gör att det ökande resande som uppstår inte kräver en utbyggnad trafik under 
snarare innebär ett effektivare utnyttjande av den trafik som redan körs. 
 
Vänsterpartiet vill därför att Region Skåne beslutar genomföra avgiftsfri kollektivtrafik för 
pensionärer under lågtrafik i hela regionen. Detta har genomförts med stor framgång i bl.a. Lunds 
kommun och Göteborgs stad. Det är en satsning som innebär mycket små kostnader då det handlar om 
befintlig trafik med mycket tomma platser. 
 
 
Vänsterpartiet föreslår att:  
 

1. Personer folkbokförda i region Skåne över 65 år ges rätt att resa avgiftsfritt med 
kollektivtrafiken under lågtrafik (vardagar mellan kl. 9–15 och 18–04. samt lördagar, söndagar 
och helgdagar). 
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