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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §152    Dnr: KS.2014.154      

 

Subventionerade resor för högskolestudenter  

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av styrgruppen för kollektivtrafik har frågan om subventionerade 

resor för högskolestudenter utretts. Syftet med bidraget är att stimulera fler 

att bedriva högskolestudier, medverka till att höja utbildningsnivån i Gislaveds 

kommun, visa att kommunen utöver detta engagerar sig för ungdomarna och 

att kollektivtrafikresandet stimuleras och ökar genom daglig pendling. 

 

Förslag på regelverk för resebidraget innebär att resebidrag ges med 50 %, 

studenten ska vara boende och folkbokförd i kommunen, bedriva högskole-

/universitetstudier eller yrkeshögskolestudier på heltid enligt Centrala 

studiestödsnämndens (CSN) regler och dagpendla med kollektivtrafik (buss/tåg) 

till högskoleorten. En bedömning görs av vad som anses vara rimligt avstånd för 

pendling. Max 10 terminer beviljas. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 mars 2015 och Maria Gullberg 

Lorentsson (M), för S, M och MP, med instämmande av Inga-Maj Eleholt (C), Bo 

Kärreskog (S) och Peter Bruhn (MP) yrkade bifall till förslaget.  

 

Ärendet lyfts upp igen på dagens sammanträde för att ändra att 2015 års 

kostnad finansieras genom disponering ur kommunfullmäktiges förfogande med 

150 tkr istället för ur kommunstyrelsens förfogande. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag Subventionerade resor högskolestudenter 

Förslag Regler för resebidrag, daterade den 11 mars 2015 

Förslag ansökningsblankett 

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 11 mars 2015, § 40 

Kommunstyrelsen den 25 mars 2015, § 105 

 

Yrkande 

Carina Johansson (C) med instämmande av Anders Gustafsson (SD) och Leif 

Andersson (SD): Bifall till förslaget. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att från och med 1 juli 2015 införa resebidrag med 50 procent för 

kollektivtrafikresor till personer som är folkbokförda i Gislaveds 

kommun, som bedriver studier på heltid och som dagpendlar till 

studieorten, 

 

att regelverket fastställs enligt framlagt förslag daterat den 11 mars 2015,  

 

att kommunstyrelsekontorets utvecklingsenhet (ansvar 0112) för 2015 

tillförs 150 tkr,  

 

att  2015 års kostnad finansieras genom disponering ur kommunfullmäktiges 

förfogande med 150 tkr, samt 
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Ks § 152 (forts.) 

 

 

att 2016 års kostnad, 300 tkr,  hanteras i samband med antagande av mål 

och budget 2016-2020. 

 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 


