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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om gratis busskort eller
bidrag till cykeldubbdäck för elever på
gymnasiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge busskort till elever med mindre än sex
kilometer till skolan under vinterhalvåret eller något bidrag till dubbdäck.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att elever med mindre än 6 km till
skolan borde få busskort under vinterhalvåret alternativt bidrag till dubbdäck.
Detta på grund av halka m.m. under vinterhalvåret som enligt förslagsställaren
gör det svårt att cykla och att alla inte har möjlighet att få hjälp av sina föräldrar
med skjuts.
Yttrande
Kalmarsunds gymnasieförbund är huvudman för ungdomars gymnasieutbildning i de fyra medlemskommunerna Borgholm, Mörbylånga, Kalmar och
Torsås.
Kostnaden för ungdomars gymnasieutbildning ska fördelas proportionellt
mellan medlemskommunerna i förhållande till det verkliga antalet ungdomar i
åldersgruppen 16-19 år. Vad gäller finansieringen för busskort, så faller detta
inom ramen för medlemskommunernas ansvarsområde. Medlemsbidrag från
respektive kommun ska täcka samtliga kostnader för gymnasie- och vuxenutbildningen och där ingår kostnaden för busskort. Om någon medlemskommun vill vara generösare gentemot sina kommuninvånare med busskort,
än vad lagen föreskriver, så är det en angelägenhet för respektive kommun.
Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan tidigare beslutat att elevresor ska ske
med kollektivtrafik och att busskort delas ut till de elever som uppfyller
kriterierna om sex kilometers färdväg. Detta följer också den lag som finns om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.
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För att säkerställa en likvärdig avståndsbedömning tillämpar förbundet Kalmar
kommuns kartsystem, GIS.
•
•
•

Färdvägen definieras som den kortaste gång- och cykelvägen.
Avståndsberäkningen utgår från den skola där eleven är inskriven.
Kalmar kommuns kartsystem, GIS, kommer att användas för alla
elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund för den individuella
bedömningen.

Utöver de lagstadgade busskorten har Kalmar kommun tidigare enskilt
finansierat ytterligare busskort, för vissa delar av Norrlidsområdet, som
understiger 6 kilometer till respektive skola. Kalmar kommun beslutade dock
2015 att inte längre finansiera busskort utöver de lagstadgade. Detta med
hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip.
Kalmar kommun satsar mycket på utbyggnad av cykelleder och prioriterar
snöröjning av just cykelleder väldigt högt. Ambitionen är att såväl cyklister som
övriga trafikanter alltid ska känna trygghet i att cykelleder och gator är väl
snöröjda och halkbekämpade.
1 832 elever som är folkbokförda i Kalmar kommun går just nu i någon av
gymnasieförbundets skolor. 905 av dessa elever har fått busskort, antingen ett
kommunkort eller ett länskort. Det innebär att 927 elever inte har fått något
busskort. Om dessa 927 elever går i en skola där det räcker med ett
kommunkort (betydligt billigare än ett länskort) så innebär det ändå en stor
kommunal kostnad. Som exempel kan tas vårterminen 2017 då ett
kommunkort kostade 3 350 kronor. Räknat på 927 elever blir det cirka
3 100 000 kronor. Förslagsställaren önskar busskort under vinterhalvåret. Om
det skulle gå att bevilja kommunkort för t.ex. halva terminen blir ändå
kostnaden 1 550 000 kronor. I uträkningen ingår inte de elever som studerar
vid någon fristående gymnasieskola.
När det gäller vinterdäck har en kommun ingen lagstadgad skyldighet att
erbjuda sådana. Skulle kommunen dock göra det måste ur kommunallagens
likställighetsprincip vinterdäck erbjudas till alla skolelever i Kalmar kommun,
inklusive grundskoleelever.
Med hänvisning till ovanstående kan inte Kalmar kommun finansiera busskort
för de gymnasieungdomar som har kortare färdväg än 6 km till skolan eller
dubbdäck till elevernas cyklar.
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