
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 197 Ärendenummer RS 2019/26

Medborgarförslag om gratis sjukresor

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om gratis sjukresor med 
hänvisning till redovisat yttrande.

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Patrik Nilsson, Örsjö, att även de som är mest 
sjuka ska få gratis resa till vården. Sjukresa som genomförs med allmän 
kollektivtrafik är idag gratis till vårdenheten, medan de som är svårt sjuka 
och behöver en specialtransport får betala 125 kr för sjukresan.

Yttrande
Under många år har kuponger skickats ut för genomförande av sjukresor. De 
som kan utnyttja allmänna kollektivtrafiken har på detta sätt fått åka utan 
kostnad på denna kupong till vårdenheten. Detta har varit kostnadseffektivt 
utifrån att behovet av specialtransporter har minskat.
För de som är mest sjuka och inte kan utnyttja den allmänna 
kollektivtrafiken finns det behov av specialtransport. Egenavgift för dessa 
resor, oavsett avstånd inom länet, är 125 kronor enkel resa, upp till 18 resor 
per år. Därefter träder ett högkostnadsskydd in, vilket innebär att resterande 
resor under året blir kostnadsfria. Dagens egenavgift har under de senaste tre 
åren i snitt medfört en intäkt för att till del kostnadstäcka trafiken på ca 8 
mkr.
Mot bakgrund av det ekonomiska läget finns det för närvarande inte 
förutsättningar att erbjuda specialtransport utan egenavgift.

Protokollsanteckning
Anders Andersson (KD), Eddie Forsman (M) och ersättare Rebecka Englund 
(KD) redovisar följande protokollsanteckning:
”Medborgarförslaget innehåller en stark argumentation när man finner det 
anmärkningsvärt att personer som är så sjuka och svaga att man inte kan 
nyttja kollektivtrafiken ska betala för sina sjukresor medan mindre sjuka 
patienter erhåller gratis sjukresor via kollektivtrafiken. Tyvärr är det inte 
ekonomiskt möjligt att omgående genomföra en förändring som inkluderar 
alla patienter. Men vi vill markera att under planperioden bör 
budgetberedningen i Region Kalmar län analysera möjligheterna att 
genomföra medborgarförslaget från Patrik Nilsson i Örsjö”.



Region Kalmar län
Datum
2019-10-16

Ärendet har behandlats i kollektivtrafiknämnden den 12 september 2019. 
Nämnden föreslår att regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om gratis 
sjukresor med hänvisning till redovisat yttrande.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionala kollektivtrafiknämnden § 82/2019 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019
3. Medborgarförslag om gratis sjukresor



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-12

Kollektivtrafiknämnden

§ 82 Ärendenummer KTN 2019/115

Medborgarförslag om gratis sjukresor

Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår 
medborgarförslaget om gratis sjukresor med hänvisning till redovisat 
yttrande.

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Patrik Nilsson, Örsjö, att även de som är mest 
sjuka ska få gratis resa till vården. Sjukresa som genomförs med allmän 
kollektivtrafik är idag gratis till vårdenheten, medan de som är svårt sjuka 
och behöver en specialtransport får betala 125 kr för sjukresan.
Yttrande
Under många år har kuponger skickats ut för genomförande av sjukresor. De 
som kan utnyttja allmänna kollektivtrafiken har på detta sätt fått åka utan 
kostnad på denna kupong till vårdenheten. Detta har varit kostnadseffektivt 
utifrån att behovet av specialtransporter har minskat. 
För de som är mest sjuka och inte kan utnyttja den allmänna 
kollektivtrafiken finns det behov av specialtransport. Egenavgift för dessa 
resor, oavsett avstånd inom länet, är 125 kronor enkel resa, upp till 18 resor 
per år. Därefter träder ett högkostnadsskydd in, vilket innebär att resterande 
resor under året blir kostnadsfria. 
Dagens egenavgift har under de senaste tre åren i snitt medfört en intäkt för 
att till del kostnadstäcka trafiken på ca 8 mkr. 
Mot bakgrund av det ekonomiska läget finns det för närvarande inte 
förutsättningar att erbjuda specialtransport utan egenavgift. 

Protokollsanteckning
Anders Andersson (KD), Eddie Forsman (M) och ersättare Rebecka Englund 
(KD) redovisar följande protokollsanteckning: 
”Medborgarförslaget innehåller en stark argumentation när man finner det 
anmärkningsvärt att personer som är så sjuka och svaga att man inte kan 
nyttja kollektivtrafiken ska betala för sina sjukresor medan mindre sjuka 
patienter erhåller gratis sjukresor via kollektivtrafiken. Tyvärr är det inte 
ekonomiskt möjligt att omgående genomföra en förändring som inkluderar 
alla patienter. Men vi vill markera att under planperioden bör 
budgetberedningen i Region Kalmar län analysera möjligheterna att 
genomföra medborgarförslaget från Patrik Nilsson i Örsjö”.



Region Kalmar län
Datum
2019-09-12

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019
2. Medborgarförslag om gratis sjukresor

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Ärendenummer 
KTN 2019/115

 
Kalmar länstrafik

Kollektivtrafiknämnden

Medborgarförslag om gratis sjukresor

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen om 
gratis sjukresor med hänvisning till redovisat yttrande.

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Patrik Nilsson, Örsjö, att även de som är mest 
sjuka ska få gratis resa till vården. Sjukresa som genomförs med allmän 
kollektivtrafik är idag gratis till vårdenheten, medan de som är svårt sjuka 
och behöver en specialtransport får betala 125 kr för sjukresan.
Yttrande
Under många år har kuponger skickats ut för genomförande av sjukresor. De 
som kan utnyttja allmänna kollektivtrafiken har på detta sätt fått åka utan 
kostnad på denna kupong till vårdenheten. Detta har varit kostnadseffektivt 
utifrån att behovet av specialtransporter har minskat. 
För de som är mest sjuka och inte kan utnyttja den allmänna 
kollektivtrafiken finns det behov av specialtransport. Egenavgift för dessa 
resor, oavsett avstånd inom länet, är 125 kronor enkel resa, upp till 18 resor 
per år. Därefter träder ett högkostnadsskydd in, vilket innebär att resterande 
resor under året blir kostnadsfria. 
Dagens egenavgift har under de senaste tre åren i snitt medfört en intäkt för 
att till del kostnadstäcka trafiken på ca 8 mkr. 
Mot bakgrund av det ekonomiska läget finns det för närvarande inte 
förutsättningar att erbjuda specialtransport utan egenavgift. 

Karl-Johan Bodell
trafikdirektör








