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Kommunstyrelsen

§ 124

Svar på medborgarförslag om fria busskort för 
ungdomar under sommarlovet
KS2017/240

Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Noteras att beslutet ska redovisas för Kommunfullmäktige på meddelandelista

Reservationer och/eller protokollsanteckningar
Lutz Rininsland (V) reserverade sig skriftligt mot beslutet 
Bilaga 13
Lutz Rininslands (V) reservation 

Sammanfattning av ärendet
Åsa Jakobsson, Vänersborg har inkommit med ett medborgarförslag om gratis resor för 
ungdomar under sommarlovet. Syftet med förslaget är att
- Ge alla samma möjlighet till frihet att kunna ta sig till olika aktiviteter, oavsett     

ursprung eller sociala förutsättningar.
- Spara på miljön genom kollektiv trafik istället för ev. bil
- Ge ungdomar en egen integritet och kunna utvecklas mer som individer och våga ta 

ansvar
Gratis resor för ungdomar har genomförts på olika håll. Det är framförallt Göteborg 
som ger stora rabatter till sina invånare i olika åldrar. Förslagsställaren föreslår ett 100-
dagarskort för ungdomarna. Denna typ av rabatt är den som finns i Göteborg.
Den 6 november 2014 fastställde kollektivtrafiknämnden ”principer för tillköp av 
färdbevis”. Bakgrunden är att nå en större enhetlighet för tillköp. Målet var bland annat 
att tillköpssortimentet ska vara enkelt, tydligt och enhetligt.
Antalet ungdomar i aktuell grupp uppgår till ca 2900. Kostnaden för denna rabatt 
uppgår till 715 kr per ungdom. Kostnaden att genomföra medborgarförslaget skulle 
alltså uppgå till ca 2 075 000 kronor för en period av 100 dagar på sommaren. 
Jämför man kostnaden för andra tillköp är beloppet stort för en kort tid. 
Kostnadsaspekten talar därför starkt mot att medborgarförslaget ska genomföras. Det 
kan visserligen konstateras att en ordning med gratis kollektivtrafikresor har, så som 
förslagsställaren framhåller, flera positiva effekter. Vid en avvägning mellan å ena sidan 
kostnaden och å den andra sidan fördelarna måste dock de förstnämnda bli 
utslagsgivande. Medborgarförslaget bör därför avslås.
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Kommunen har tidigare avslagit tidigare från motionärer med hänvisning till bland 
annat höga kostnader. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-05-29, § 79, följande: 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ”Rutin för hantering av medborgar-
förslag” antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, § 99, att överlåta till 
Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Ärendet ska avgöras inom ett år och 
redovisas på Kommunfullmäktiges meddelandelista. Därmed är medborgar-
förslaget avslutat för Kommunfullmäktiges del. Förslagsställaren ska underrättas 
om Kommunfullmäktiges beslut

Noteras att förslagsställaren informerats om att ärendet ska behandlas av 
Kommunstyrelsen vid dagens sammanträde

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-23, § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-29, § 101
Tjänsteutlåtande 2017-05-11 Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-23, § 79
Komplettering 2017-04-07 från Åsa Jakobsson
Medborgarförslag 2017-04-27

Information och yrkanden vid sammanträdet
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade
Förslagsställaren av medborgarförslaget, Åsa Jakobsson redovisade sitt 
medborgarförslag samt deltog i överläggningarna.

Sändlista
Åsa Jakobsson
Kommunfullmäktiges meddelandelista
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