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Miljöplanerare Annika Friberg
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Kommunstyrelsen

Fria resor för ungdomar med färdtjänst
Regeringen har tagit beslut om att alla kollektivtrafikansvariga myndigheter kan söka bidrag för att
skapa förutsättningar för fria resor med kollektivtrafiken för ungdomar under sommarlovet.
Beslutet gäller ungdomar som går ut årskurs 6 till 9 samt årskurs 1 och de som går ut årskurs 2 i
gymnasieskolan.
Västra Götalandsregionen kommer att söka det statliga stödet för att möjliggöra en utdelning av
sommarlovsbiljetter inom Västra Götalandsregionen.
Ett initiativ har lagts fram om att gratis resor ska gälla även för de ungdomar som reser med
färdtjänst. Förslaget innebär att kommunens unga likabehandlas och villkoren blir mer rättvisa
vilket är positivt. Förslaget bedöms genomförbart och eventuella ökade kostnader ryms inom
befintlig budget.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avgift inte tas ut för färdtjänstresor för färdtjänstberättigad mellan
13 - 20 år under perioden 2 juli - 31 augusti 2018.

Anne Kolni

Annika Friberg

Tf kommunchef

Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande,2018-06-27

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering; Färdtjänsthandläggare
För kännedom; Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet
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Bakgrund
Regeringen har tagit beslut om att alla kollektivtrafikansvariga myndigheter kan söka bidrag för att
skapa förutsättningar för fria resor med kollektivtrafiken för ungdomar under sommarlovet.
Beslutet gäller ungdomar som går ut årskurs 6 till 9 samt årskurs 1 och de som går ut årskurs 2 i
gymnasieskolan.
Västra Götalandsregionen kommer att söka det statliga stödet för att möjliggöra en utdelning av
sommarlovsbiljetter inom Västra Götalandsregionen. Biljetten är laddad på ett Västtrafikskort och
har ”regionen runt”-giltighet och gäller dygnet runt under hela sommarlovet mellan 1 juni - 31
augusti.
Politiskt initiativ har tagits om att gratis resor ska gälla även för de ungdomar som reser med
färdtjänst. I dagsläget har 14 personer färdtjänstbeslut i åldern 12 - 20 år.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med kommunens färdtjänsthandläggare.
Remissyttrande
Ärendet har inte varit på remiss.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Färdtjänstområdet är hela Västra Götaland och fria resor kan medföra höga kostnader, men det är
inte särskilt troligt att det blir många resor eftersom de färdtjänstberättigade är få och de reser inte
mycket.
Förslaget bedöms inrymmas i befintlig budget för färdtjänstresor.
Barnperspektivet
Förslaget innebär att alla unga får samma rättigheter.
Miljöperspektivet
Förslaget har ingen större betydelse för miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget innebär att alla unga får samma rättigheter.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst frångås då kommunstyrelsen med ansvar för
färdtjänstbudget tar beslut om avgiftsbefrielse för viss period och viss grupp.
Ärendets kommunikationsbehov
Vid beslut om avgiftsbefrielse kontaktas berörda via färdtjänsthandläggare.
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Förvaltningens bedömning och motivering
Initiativet med gratis resor även för unga med färdtjänst innebär att kommunens unga
likabehandlas och villkoren blir mer rättvisa vilket är positivt. Förslaget bedöms genomförbart och
eventuella ökade kostnader ryms inom befintlig budget.
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