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§ 156  Motion om utredning och eventuellt införande av 
 rabatterade buss/tågkort m.m. - svar 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har genom Fredrik Samuelsson kommit in med en motion om 
utredning och eventuellt införande av rabatterade buss/tågkort med mera. 

I motionen står det att många ungdomar stannar kvar i Mullsjö efter skoltid och 
tillbringar tid på fritidsgården i Mullsjö, men att det kan vara omständligt för 
ungdomar att ta sig till/från fritidsgården i Mullsjö från Sandhem. För att servicen 
och tillgängligheten ska vara lika, oavsett om man som ungdom bor i Sandhem eller 
Mullsjö, bör man titta på en lösning som gör det lättare för ungdomar från 
Sandhem att nyttja Mullsjös utbud av aktiviteter. Ett sätt kan vara att kommunen tar 
en del av kostnaden för resor med allmänna kommunikationer mellan orterna. Ett 
annat är att ha en mindre buss som går mellan orterna de dagar fritidsgården har 
öppet eller andra lösningar som kan tänkas dyka upp. Moderaternas förslag är att 
kostnaderna utreds och möjligheterna med motionens intentioner, vilket också är 
det de yrkar på. 

Fritidsgården i Sandhem stängdes på prov sommaren 2019. Utvärdering ska göras 
efter ett år. Ungdomar som tidigare har gått på fritidsgården i Sandhem har 
hänvisats till fritidsgården i Mullsjö istället. 

Kollektivtrafikansvarig och kultur- och fritidschefen har gjort en utredning om 
motionen där fritidsgårdens öppettider och besöksunderlag redovisas.  

En fråga att ta ställning till är om kommunen kan subventionera resor för ett 
begränsat antal ungdomar i förhållande till likställighetsprincipen eller om alla 
ungdomar borde har rätt till resor i kommunen. Motionen är dock inte helt förenlig 
med likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen. Om det finns andra 
ungdomar än Sandhemsungdomarna som har motsvarande svårigheter att ta sig till 
fritidsgården i Mullsjö skulle det kunna bedömas som ett otillåtet stöd till enskild att 
bara rikta erbjudande till Sandhemsungdomarna och komma i konflikt med framför 
allt likställighetsprincipen. Kommunen skulle i så fall vara tvungen att behandla 
samtliga ungdomar i Mullsjö som är i liknande situation på samma sätt. 
Tillämpningen av likställighetsprincipen kräver dock knappast att man är tvungen 
att erbjuda resor eller inköp av ungdomskort till alla ungdomar i kommunen. 

Fredrik Samuelsson (M) tackar för behandlingen av motionen. 
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§ 156 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 november 2019 § 159 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 oktober 2019 § 106 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2019 § 51 
Tjänsteskrivelse/utredning från kommunsekreteraren/kollektivtrafikansvarig och 
kultur- och fritidschefen den 7 oktober 2019 
Protokoll från kommunstyrelsen den 11 september 2019, § 127 
Protokoll från kommunfullmäktige den 20 augusti 2019, § 109  
Motion den 24 maj 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom 
tjänsteskrivelsen och därmed avslå motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och därmed avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
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