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Ystads Pensionärsråd (YPR) har tagit del av medborgarförslaget om att sänka åldersgränsen för JoJokort till 70 år.
YPR ställer sig positiv till denna del av förslaget, men delar inte intentionen att begränsa kortets
giltighetstid till 09.00-15.00 samt 18.00 - 04.00 på vardagar. Lördagar, söndagar och helgdagar är
kortet giltigt hela dagen.
Motiveringen till att vi inte anser att kortet ska ha någon tidsbegränsning grundar sig på att de
organisationer som YPR företräder har verksamhet för pensionärer över 65 år som pågår på tider som
ligger utanför tidsbegränsningen, framför allt på eftermiddagen. Bl.a. har Seniorernas hus verksamhet
som slutar först vid 16.30 och även SPF Seniorerna Ystad har verksamhet på eftermiddagarna som
slutar efter 15.00.
Om kortet skulle begränsas till att gälla mellan 09.00-15.00 samt efter 18.00, kommer de personer
som besöker de olika pensionärsverksamheterna inte att kunna åka buss tillbaka hem utan att behöva
vänta i värsta fall upp till 3 timmar. Det kan inte anses vara förenligt med den målsättning kommunen
har beskrivit i sin kommande trafikstrategi och inte heller med de nya målsättningarna i
folkhälsoprogrammet 2019–2025.
När det gäller införande av Seniorkort från 70 år, kan vi inte heller se att tidsbegränsningen skulle
kompensera den kostnadsökning det skulle kunna innebära att införa Seniorkortet från 70 år. Oavsett
under vilka tider kortet är giltigt kan man nog räkna med att kortet mestadels kommer att användas för
en (1) Tur och Retur-resa per dag och då blir kostnaden densamma, oavsett om resan sker mellan
09.00-15.00 och efter 18.00 eller under hela dagen utan begränsning, eller hur?
YPR yrkar därför på att Seniorkortet kommer att införas för alla som fyllt 70 år utan den föreslagna
tidsbegränsningen för att tillgodose möjligheten att delta i kommunens och
pensionärsorganisationernas olika verksamheter och kunna utnyttja den kollektivtrafik som finns inom
kommunen utan att vara begränsad av den föreslagna giltighetstiden.
För Ystads Pensionärsråd
Åsa Ehrlin, sekr.

Medborgarförslag
Det har till Ystads kommun inkommit ett medborgarförslag om sänkt åldersgräns för JoJo-seniorkort,
kortet som berättiga till gratis kollektivtrafik inom Ystads kommun.
Förslaget går ut på att åldersgränsen för kortet sänks från dagens 75 år till 70 år. Den kostnadsökning
detta kan innebära för kommunen kompenseras enligt förslaget med att JoJo-senior endast är giltigt
mellan vissa tider. Tiderna som föreslås är vardagar mellan 09:00 – 15:00 och 18:00 – 04:00 på
lördagar, söndagar och helgdagar gäller kortet hela dagen. Det är samma tider som gäller i de
Skånska kommunerna som idag har en begränsad tid på sina JoJo-seniorkort.
Jag sätter frågan till er på Ystads pensionärsråd hur ni ställer er till förslaget om sänkt åldersgräns för
JoJo-senior men att kortet samtidigt blir begränsat i sin giltighet till vissa tider på dygnet, enigt ovan?
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