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Lunds kommun bör införa fri kollektivtrafik för ungdomar och seniorer – för 
klimatet och friheten! 
 
En bra och tillgänglig kollektivtrafik är avgörande för att skapa förutsättningar för ett hållbart 
resande. Lunds kommun bör ständigt verka för att kollektivtrafiken utvecklas i syfte att 
underlätta för lundaborna att välja buss, tåg eller spårvagn i stället för inte minst fossildrivna 
bilar. Vi socialdemokrater vill med anledning av detta att lunds kommun erbjuder fria resor för 
såväl seniorer över 70 år som ungdomar i gymnasieåldern.  
 
Förslaget bygger på två grundpelare. Dels ser vi ett behov av att skapa bättre förutsättningar för 
äldre att delta i aktiviteter, träffa nära och kära och motverka påtvingad isolering. För många år 
sedan införde Lunds kommun fria resor i kollektivtrafiken från 75 år och äldre, efter initiativ 
av Socialdemokraterna, men även flera andra partier. Reformen med seniorbiljett har visat sig 
vara mycket lyckosam. Därför är det nu dags att gå vidare och inkludera alla redan från 70 år. 
Det har sedan en tid tillämpats i Malmö med framgång och ökat tillgängligheten för äldre. Det 
ger ännu fler seniorer samma möjligheter och stärker de äldres förutsättningar i samhället.  
 
Dessutom är seniorrabatten i Lund begränsad till vissa tider, trots att det inte kostar kommunen 
mer om det gällde hela dygnet. Det är inte rimligt. Även detta måste ändras så att seniorkortet 
gäller oavsett tidpunkt. 
 
Men vi ser samtidigt ett behov av att främja ett hållbart resande bland ungdomar. Idag erbjuds 
gymnasieelever skrivna i Lunds kommun skolbiljetter på Skånetrafiken om de har längre resväg 
till skolan. Det är en förutsättning för att delta i skolarbetet men också en stor frihet som även 
möjliggör deltagande i fritidsaktiviteter och att träffa kompisar efter skoltid. Dessa skolbiljetter 
gäller i hela Skåne med undantag för lov och helger. Att kunna delta i samhället på lika villkor 
oavsett vart i kommunen du bor är självklart.   
 
Skånetrafiken har sedan en tid ett erbjudande om en ungdomsbiljett. Dessa har under senaste 
tiden införts i Trelleborg, Ystad, Simrishamn och Svedala med ett mycket positivt resultat. 
Lunds kommun bör inspireras av detta och även ge alla ungdomar i vår kommun samma 
möjligheter. Med ungdomsbiljetten kan du resa i hela Skåne, alla veckodagar och även under 
lov, denna biljett kostar idag lika mycket för kommunen som vi betalar för Skolbiljetten. 
 
Att de ungdomar som idag erbjuds skolbiljett inte redan erbjuds ungdomsbiljetten som har 
väsentligt bättre villkor är anmärkningsvärt och en ändring bör genomföras omgående.  Men 
det kan inte stanna där. Vi vill att samtliga ungdomar i spannet 16 - 19 år, det vill säga för de i 
årskurs nio och gymnasieåldern, erbjuds möjligheten att genom avgiftsfri kollektivtrafik 
upptäcka, uppleva och utvecklas. Att oberoende av ekonomisk situation kunna resa kollektivt 
inom hela Skåne är en stor möjlighet för denna grupp som ofta har begränsad egen ekonomi.  
 
Att det i denna ålder läggs grund för framtida resmönster är ytterligare en anledning att ett ökat 
kollektivtrafikresande är angeläget. Lunds kommun kan och bör bidra till att skapa 
förutsättningar för ett hållbart resande. Dessutom börjar ungdomar i gymnasieåldern ofta jobba 
extra på vissa helger och lov. Att ge de möjligheten att resa kollektivt till sitt arbete är en viktig 
signal och ett sätt att skapa jämlika förutsättningar för alla ungdomar.  
 
Låt oss möjliggöra en större frihet för våra seniorer och våra ungdomar. De är de generationer 
som sannolikt drabbats hårdast av isolering i pandemins spår.  Låt oss frigöra kraften i 
ungdomen och skapa förutsättningar för en aktiv ålderdom. 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
 
att Lunds kommun kostnadsfritt ska erbjuda samtliga ungdomar mellan 16 och 19 

skrivna i Lunds kommun Skånetrafikens ungdomsbiljett,  
 
att  kommunfullmäktige avsätter 17,2 miljoner kronor till tekniska nämnden 

införande av ungdomsbiljett i Lunds kommun,  
 
att  finansiering av införande av ungdomsbiljett sker genom ett lägre ekonomiskt 

resultat,  
 
att Lunds kommun kostnadsfritt ska erbjuda lundabor över 70 år fria resor i form av 

seniorbiljett i kollektivtrafiken inom Lunds kommun, samt till och från Genarp 
via Staffanstorp, 

 
att de fria resorna med seniorbiljett ska gälla oavsett tidpunkt, 
 
att kommunfullmäktige avsätter 7,5 miljoner kronor till tekniska nämnden för 

utökningen med fria resor över 70 år i form av seniorbiljett,  
 
att finansiering av utökningen med fria resor över 70 år i form av seniorbiljett sker 

genom ett lägre ekonomiskt resultat.  
 
 

 
 
För Socialdemokraterna 
 
 
 
 
Anders Almgren Fanny Johansson 


