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Yttrande – Yrkande från D angående att 
stadsledningskontoret får i uppdrag att 
återkomma med en redovisning och 
kostnadskalkyl för att staden ska kunna erbjuda 
kostnadsfria resor med Västtrafik under lågtrafik, 
för personer med sjukersättning med en 
omfattning på minst 50% 
 
 
Yttrandet 
Tanken och grunden i yrkandet är beaktansvärd. Det finns många andra i staden 
än personer över 65 års som lever med små marginaler. Den ekonomiska 
framtiden är i nuläget oerhört osäker och prioriteringar kom bli av yttersta vikt 
framåt. Staden kommer att behöva göra kloka avvägningar ur ett 
helhetsperspektiv för att på bästa sätt stötta de hushåll som befinner sig i 
ekonomisk utsatthet. Generellt är priset på biljetter inom olika kategorier i 
kollektivtrafiken en regional fråga – och även om Göteborg har möjlighet att 
subventionera innebär det en stor kostnad för staden som bör hanteras inom 
stadens årliga budget. Därmed avslår vi yrkandet från Demokraterna. 
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Yrkande angående - att stadsledningskontoret får i uppdrag att 
återkomma med en redovisning och kostnadskalkyl för att staden 
ska kunna erbjuda kostnadsfria resor med Västtrafik under 
lågtrafik, för personer med sjukersättning med en omfattning på 
minst 50 %.  
 
 
Förslag till beslut  
 
I kommunstyrelsen: 
 
1.Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en kostnadskalkyl för subvention till 
kostnadsfria resor med Västtrafik - under lågtrafik - till personer med sjukersättning med en 
omfattning på minst 50 %.  
 
 
 
Yrkandet  
Göteborgs stad subventionerar medborgare från 65 år, via seniorbiljetten, att i zon A åka kostnadsfritt 
med Västtrafik under lågtrafik. Reglerna för gratis kollektivtrafik under lågtrafik gäller emellertid inte 
för personer med sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension.  
 
Personer som tidigare arbetat men som nu erhåller sjukersättning på heltid får i genomsnitt 65,7 
procent av sin tidigare inkomst och kan som mest få ca 19 500 kr per månad. Om en person som 
erhåller sjukersättning inte har arbetat eller haft låga inkomster får de den s.k. garantiersättning som 
mest uppgår till 11 190 kronor per månad. I jämförelse ligger den genomsnittliga allmänna pensionen 
år 2022 är på 14 300 kronor per månad. Enligt Försäkringskassan finns det ungefär 214 000 personer i 
Sverige som uppbär sjukersättning.  
 
Med tanke på att de ekonomiska villkoren för de som erhåller sjukersättning och de som uppbär 
genomsnittlig allmän pension är snarlika och att personer med sjukersättning inte har möjlighet till 
arbete utifrån sjukersättningens omfattning, vill vi få en redovisning om vad kostnaden skulle bli, om 
även denna grupp skulle få möjlighet att resa gratis under lågtrafik i kollektivtrafiken. Vi föreslår 
därför att stadsledningskontoret utreder kostnaden för att erbjuda medborgare med sjukersättning, med 
en omfattning på minst 50 % att åka kostnadsfritt, i likhet med seniorbiljetten, i områdeszon A.   
 


