BESLUT
Datum

2019-03-07
Kollektivtrafiknämnden

§ 33

Ärendenummer KTN 2019/19

Motion 17:2018 Inför fria resor för barn och unga med
kollektivtrafiken
Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 17/2018
om att införa fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken.
Bakgrund
I motion 17/2018 föreslår Jessica Rydell att alla grundskole- och
gymnasieelever får skolkort med obegränsat antal resor inom kommunen
eller i hela länet (beroende på ålder) samt att den anropsstyrda
kollektivtrafiken utökas för att möjliggöra för barn och unga ute på
landsbygd att nyttja möjligheten till fria resor.
Yttrande
Skolungdomar utgör idag en tredjedel av resandet i kollektivtrafiken.
Ungdomarnas egna köp av biljetter tillsammans med skolkort utgör ca 100
miljoner kronor av kollektivtrafikens biljettintäkter.
Enligt dagens resultatkrav på 50 % kostnadstäckning i den allmänna
kollektivtrafiken finns inte de ekonomiska möjligheterna för att införa fri
kollektivtrafik för ungdomar. De terminskort som kommunerna köper till
sina skolungdomar kan ungdomarna själva gradera upp giltigheten på, för en
mindre kostnad. Uppgradering kan göras till obegränsat antal resor och/eller
till en större geografisk giltighet (länsgiltighet).
Anropsstyrd trafik har införts på landsbygd som tidigare hade linjetrafik med
mycket lågt resande. Här finns inte underlag eller behov för en utökad trafik.
Om resandet ökar ska istället linjetrafik återinföras, årlig resandeuppföljning
görs.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2019
2. Motion 17:2018 Inför fria resor för barn och unga med
kollektivtrafiken
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-01-24
Kalmar länstrafik
Kollektivtrafiknämnden

Motion 17/2018 Inför fria resor för barn och unga med
kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 17/2018
om att införa fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken.
Bakgrund
I motion 17/2018 föreslår Jessica Rydell att alla grundskole- och
gymnasieelever får skolkort med obegränsat antal resor inom kommunen
eller i hela länet (beroende på ålder) samt att den anropsstyrda
kollektivtrafiken utökas för att möjliggöra för barn och unga ute på
landsbygd att nyttja möjligheten till fria resor.
Yttrande
Skolungdomar utgör idag en tredjedel av resandet i kollektivtrafiken.
Ungdomarnas egna köp av biljetter tillsammans med skolkort utgör ca 100
miljoner kronor av kollektivtrafikens biljettintäkter.
Enligt dagens resultatkrav på 50 % kostnadstäckning i den allmänna
kollektivtrafiken finns inte de ekonomiska möjligheterna för att införa fri
kollektivtrafik för ungdomar. De terminskort som kommunerna köper till
sina skolungdomar kan ungdomarna själva gradera upp giltigheten på, för en
mindre kostnad. Uppgradering kan göras till obegränsat antal resor och/eller
till en större geografisk giltighet (länsgiltighet).
Anropsstyrd trafik har införts på landsbygd som tidigare hade linjetrafik med
mycket lågt resande. Här finns inte underlag eller behov för en utökad trafik.
Om resandet ökar ska istället linjetrafik återinföras, årlig resandeuppföljning
görs.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör
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