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§ 33

Motioner, godkännande av kansliremisser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen enligt nedan att besvaras senast den 11 maj 2018:
1. Motion - Översyn av förvaltnings- och nämndsorganisation.
Remiss kf-presidium. Dnr 2018.48
2. Motion - Avgiftsfritt ungdomskort för ökat kollektivt
resande. Remiss budgetberedningen. Dnr 2018.49
3. Motion - Cykelstrategi med åtgärder för bättre och säkrare
cykling. Remiss kommunledningsförvaltningen. Dnr 2018.50

Reservationer
Ulla Gradeen (S), Britt-Marie Sellen Nilsson (S), Anette Myrvold (S),
Anders Femgren (S) och Mikael Andersson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ulla Gradeens (S) yrkande.

Yrkanden
Ulla Gradeen (S): att "Motion - Avgiftsfritt ungdomskort för
ökat kollektivt resande" remitteras till kommunstyrelsen.
Hans-Göran Johansson (C): att "Motion -Avgiftsfritt
ungdomskort för ökat kollektivt resande" remitteras till
budgetberedningen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Hans-Göran Johansson (C)
yrkande.

Beslut expedieras till:
Kf-presidium
Budgetberedningen
Kommun! edningsförvaltningen

Justerare
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Motion till Värnamo Kommunfullmäktige

Avgiftsfritt Ungdomskort för ökat kollektivt resande
Syftet med ett avgiftsfritt ungdomskort är att
skapa bättre rörlighet för ungdomar i kommunen
och uppmuntra barn och unga att välja kollektiva
transportmedel istället för att skjutsas eller avstå
aktiviteten man önskar göra men inte når.

(S) Vision:
Värnamo, en
framtidskommun
för alla
Övergripande mål:
Jobb och framtidstro;
”Verksamheten i Värnamo Kommun
ska främja fler och bättre jobb”

Härmed yrkar vi att Kommunstyrelsen får i
uppdrag
att ta fram förslag på hur ett avgiftsfritt
ungdomskort med resande i kollektivtrafik för barnoch ungdomar 6-19 år kan utformas i Värnamo
Kommun
att ta fram förslag på regelverk och giltighet
samt
att föreslå när möjligt införande bör ske

Ansvar för kommande
generationer; ”Verksamheten i
Värnamo Kommun ska på ett
meningsfullt och långsiktigt hållbart
sätt främja trygg och skapande miljö”.

Pålitlig samhällsservice;
”Verksamheten i Värnamo Kommun
ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt
möta medborgarna”

I Värnamo kommun har vi sedan många år ett erbjudande om avgiftsfria aktiviteter för
skolbarn ”sommarpasset”. Utnyttjandet varierar. De traditionella aktiviteterna är flest
förlagda i Värnamo stad samt i Forsheda. Ett hinder är att barn utan skjutsande föräldrar inte
kan ta sig själva till aktiviteten utan kostnad. En fråga som vi Socialdemokrater tagit upp flera
gånger här i Kommunfullmäktige. Det finns ett flertal andra aktiviteter utöver sommarpasset
som skulle vinna på om barn och unga hade större möjlighet att avgiftsfritt kunna utnyttja
kollektivtrafiken (linjetrafik, stadstrafik, närtrafik).

I vårt land finns olika lösningar i olika kommuner men sammantaget är den gemensamma
strävan att erbjuda och öka det hållbara resandet för att göra det möjligt för fler att delta i
olika folkhälsofrämjande aktiviteter. En ökad attraktivitet i kommunen.






Alla barn kan ta sig runt i kommunen oavsett om mamma/pappa är rik, saknar körkort.
Alla får ett större utbud till fritidsaktiviteter vilket ökar aktivitetsnivån på ungdomarna.
Som förälder och familj kan man lättare bosätta sig utanför centralorten om man vet
att barnen ändå kan ta sig enkelt till och från aktiviteter i centralorten.
Enklare tillgång för våra ungdomar till vår nya gummifabrik med bio, bibliotek och
andra kulturinslag.
Vi lär ungdomarna att det går att ta sig fram med kollektivtrafiken och att de inte blir så
beroende av bilen som vi äldre är. De får en annan vana till kollektivtrafik än det vi har
haft.

Värnamo den 22 januari 2017
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Genom
Anette Myrvold, Azra Muranovic, Tero Väisänen

Kommentarer till motion om ett avgiftsfritt ungdomskort med resande
i kollektivtrafik för barn och ungdomar 6-19 år.
JLT Ungdomskort
Kostnad: 190 kr/månad
Ålder: Från 7 år och upp till och med 19 år. Barn under 7 år åker gratis i sällskap med vuxen (max 2
barn/vuxen)

Antal personer som skulle omfattas
I åldrarna 7-20 år finns det 5720 personer i februari 2018. Kortet gäller från den dag du fyller 7 till
den dag du fyller 20 år. Räknar man med att hälften fyller år på våren respektive hösten så blir
antalet utbetalda årskort i praktiken ungefär 400 färre. 5720-400= 5320 personer

Kostnad för satsningen
Kostnad: 190kr/månad * 12 = 2280kr/pers och år
2280kr/år * 5320 personer = 12 130 000 kr/år

Faktorer som spelar in:


Kostnaden blir lägre om man aktivt behöver ansöka om ett busskort, istället för att det
automatiskt delas ut till alla. Nackdelen är en ökad administration.



Kostnaden för kommunens skolskjutsar kan antagligen bli lägre. Pengar från skolkort kan
fördelas till satsning på ungdomskort. Där lämplig kollektivtrafiklinje finns borde
ungdomskort även kunna användas för resor till och från skolan.



I regeringens budgetproposition för 2018 beslutades att avsätta medel för gratis resor med
buss och tåg under sommarmånaderna, för ungdomar från årskurs 6 till årskurs 2 på
gymnasiet. Ska gälla under 2018-2020, men det behövs fortfarande beslut om en förordning
som reglerar hur pengarna (350mkr) ska fördelas. JLT planerar för att erbjuda detta under
sommaren 2018. I Värnamo skulle 2468 ungdomar beröras av detta (13-18år).

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/nyhetertrafikinfrastruktur/nyhetertr
afikinfrastruktur/frikollektivtrafikpasommarlovet.14040.html
https://www.vn.se/article/gratis-resor-for-barn-och-unga-i-sommar/

Övrig reflektion: Kostnaden för att erbjuda gratis busskort även under ej sommarmånader till
åldersgruppen 13-18 år är 4,7mkr (10 månader *190kr * 2468 personer). Om man aktivt behöver
ansöka om kort kan summan uppskattningsvis minska med en tredjedel.
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