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Svar på medborgarförslag nr l6/20 I 9 - Rösta "ja”
till seniorkortet

som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla

Kommunstyrelsens beslut

1. Avslå medborgarförslag nr 16/2019 med hänvisning till kostnaden och de tekniska

förutsättningarna som råder inom Stockholms län.

2. Redaktionell ändring innebärande att ”.
. .kostnad för kommunen på cirka 37 265 280

miljoner kronor...” ersätts med ”.
.. kostnad för kommunen på cirka 37 265 280 kronor.. .”

Sammanfattning
I ett medborgarförslag Väckti Kommunfullmäktige 2019-04-29, § 4221, föreslås fria bussresor
för seniora medborgare 70 år och äldre.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16, § 828.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-14.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-10-10.
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-09-25, § 9:10.
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå

medborgarförslag nr 16/2019 med hänvisning till kostnaden och de tekniska förutsättningarna
som råder inom Stockholms län.

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring innebärande att ”.
. .kostnad för

kommunen på cirka 37 265 280 miljoner kronor. .

.” ersätts med ”.
.. kostnad för kommunen

på cirka 37 265 280 kronor. .

.”

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till beslutsförslaget samt: yrkar på tillägg innebärande
att inom ramen för linje 968 genomföra en utredning om hur linjen kan utvecklas i linje med
ambitionen i medborgarförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden
eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Michaela Fletchcrs (M) yrkanden.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet
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