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Kf §156  Dnr:  KS.2012.261 00      
  
Motion om Fria resor skolungdom inom Gislaveds kommun, svar 
  
Ärendebeskrivning 
Ylva Samuelsson (S) och Margareta Lindgren (S) har den 12 december 2012  
lämnat en motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun. 
 
Motionärerna vill att ungdomar i Gislaveds kommun ska kunna ta del av 
kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter utan att behöva fundera över 
kostnader för resor och yrkar därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse 
att kommunens ungdomar ges möjlighet till fria kollektivtrafikresor inom 
kommunens gränser. 

 
Kommunstyrelsen har den 10 januari 2013 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsekontoret för beredning. 

 
Kommunstyrelsekontoret har påbörjat utredningen och återkopplat förslaget till 
den särskilda styrgruppen för kollektivtrafik, utsedd inom kommunstyrelsen. 
Ärendet har behandlats i styrgruppen vid ett tillfälle. Styrgruppen ställer sig positiv 
till att förslaget utreds i grunden. Det har konstaterats att utförliga utredningar 
behövs, liksom att bland annat frågan om biljetthantering och samordning med 
närtrafiken behöver genomlysas.  
Motionen kan därför inte bifallas med yrkandet att ”tillse att kommunens 
ungdomar ges möjlighet till fria kollektivresor inom kommunens gränser” utan 
besvaras med att utredning med motionens yrkande som mål ska genomföras.  
 
Motionen borde därför kunna behandlas av kommunfullmäktige och besvaras med 
åtagande att återkoppla utredningen till kommunfullmäktige. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 2013 beslutade 
kommunstyrelsen bifalla kommunstyrelsekontorets förslag med tillägget att 
utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige i april 2014 
 
Beslutsunderlag 
Motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun, daterad den 11 
december 2012 
Kommunfullmäktige den 13 december 2012, § 187 
Kommunstyrelsen den 10 januari 2013, § 19 
Kommunstyrelsens styrgrupp för kollektivtrafikfrågor den 30 maj 2013 
Kommunstyrelsen den 19 november 2013, § 460 
Kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 475 
 
Yrkande 
Ylva Samuelsson (S): Tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Niclas Palmgren (M) Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Curt Vang (K) gör inlägg i ärendet. 
 
 
 
 
 
Kf § (forts.) 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att kommunens 

ungdomar kan få fria kollektivtrafikresor inom kommunens gränser och 
återkomma med förslag till kommunfullmäktige i april 2014, samt  

 
att  motionen därmed är besvarad. 

 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten 

 


