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Kf §52    Dnr: KS.2015.9      
 
Svar på motion om att satsa på ungdomar som studerar på högskola  
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Ove Bengtsson (C) har den 8 januari 2015 lämnat en motion om att satsa 
på ungdomar som studerar på högskola. 
 
Motionären yrkar att Gislaveds kommun ska satsa på de som studerar på 
högskola, och att Gislaveds kommun ska införa resebidrag till heltidsstuderande 
som pendlar till studieorten. 
  
Förslaget till subventionerade resor för högskolestuderande utgår från den 
sedan tidigare påbörjade utredningen, vilken är baserad på uppdrag från 
kommunstyrelsens styrgrupp för kollektivtrafik i december 2012. Regelverket 
innebär att bidrag kan lämnas med 50 % för kollektiva resor, den studerande 
ska vara boende och folkbokförd i kommunen, bedriva högskole-
/universitetstudier eller yrkeshögskolestudier på heltid enligt Centrala 
studiestödsnämndens (CSN) regler och dagpendla med kollektivtrafik till 
högskoleorten. En bedömning görs av vad som anses vara rimligt avstånd för 
pendling. Bidrag kan utgå för maximalt 10 terminer. 
 
Reglerna ska börja gälla från 1 juli 2015. Det föreslagna resebidraget går utöver 
vad motionären anför som motiv. Motionärens yrkande är genom de regler 
som antagits vid dagens sammanträde tillgodosedda, och motionen är därmed 
bifallen.  
 
Kommunstyrelsen har den 25 mars 2015 förseslagit kommunfullmäktige att om 
reglerna för subventionerade resor för högskolestuderande bifalles är också 
motionen bifallen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lars-Ove Bengtsson (C) daterad den 8 januari 2015  
Kommunfullmäktige den 29 januari 2015, § 3  
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 55  
Kommunstyrelsekontorets förslag Subventionerade resor högskolestudenter 
med bilagor, daterat den 11 mars 2015  
Kommunstyrelsen den 25 mars 2015, § 106 
Kommunfullmäktige den 29 april 2015, § 51 
 
Yrkande 
Marie Johansson (S): Bifall till innebörden i kommunstyrelsens förslag med 
ändring av formuleringen till ”att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
att anta regler för subventionerade resor för högskolestuderade är motionens 
yrkande, som ryms inom reglerna, därmed också bifallen”. 
 
Lars-Ove Bengtsson (C): Bifall till innebörden i kommunstyrelsens förslag och 
Marie Johanssons (S) ändringsyrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie 
Johanssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar Marie 
Johanssons (S) ändringsyrkande. 
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Kf § 52 (forts.) 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut att anta regler för  

subventionerade resor för högskolestuderade är motionens yrkande, 
som ryms inom reglerna, därmed också bifallen. 

 
  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontorets utredningsenhet 
Kommunstyrelsekontorets kansli- och informationsenhet 
 
 


