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1. Kommunfullmäktige beslutar att ungdomskorten på 50 kronor bibehålls. 

2. Förslaget till nya biljettavgifter, med undantag av periodkort för ungdomar, 
fastställs och gäller från 1 oktober 2011. 

3. Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) får i uppdrag att följa upp biljettpri
serna och lämna en rapport i 2012 års verksamhetsberättelse. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-16, § 53 där 
det beslutades om återremiss med följande motivering: "En konsekvensanalys mås
te göras avseende effekterna av att ta bort ungdomskortet. Inte minst avseende ef
fekterna för ungdomar som också är friskoleelever. Det bör utredas hur andra åt
gärder avseende busstrafiken, exv förändrad sommartrafik, kan medföra lägre kost
nader. Finns det andra förändringar i den tekniska verksamheten som kan medföra 
sänkta kostnader till förmån för att behålla ungdomskortet" . 

Ärendet togs upp för ytterligare behandling på kommunfullmäktige sammanträde 
2011-06-20, § 74. Denna gång blev det en minoritetsåterremiss med följande moti
vering: "Analysera konsekvenserna för ungdomar i friskolor samt kommunala sko
lor och även konsekvenser för deras fritid. Miljö- och trafikkonsekvenser måste 
också beaktas". 

Tekniska förvaltningen har 2011-08-03 lämnat en skrivelse där de bland annat sä
ger att för elever på kommunal skola så gäller de skolskjutsregler som är beslutade 
inom Bodens kommun. Är man inte berättigad till skolskjuts :far man ta sig till sko
lan på egen hand. Detsamma gäller om man väljer annan kommunal skola än den 
kommunen har anvisat eller friskola. Här blir det samma kostnader för de föräldrar 
som har barn inom kommunal skola som för föräldrar till barn på friskola. 

Konsekvenser som kan uppstå för friskoleelever är att föräldrarna får betala för sina 
barns bussresor alternativt skjutsa eleverna till skolan. Eleven börjar gå eller cykla. 

Övriga konsekvenser som kan uppstå för friskolor är färre elever, fler föräldrar väl
jer kommunal skola, friskolor flyttar mer centralt för ökat elevunderlag, köper års
kort till eleverna eller kan tvingas stänga på grund av minskat elevunderlag. 

Beslut om avgifter på lokaltrafiken kan påverka barns fritid så att resandet styrs 
över mer till gång eller cykel, ökat resande med bil eller ökat resande med lokaltra
fik för att nyttja den kostnad man lagt ner på busskort. 

Utdragsbestyrkande I Signatur 
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Miljö och trafikkonsekvenser: Linjesträckning berörs inte av förslaget om biljettav
gifter på lokaltrafiken, det innebär att ungdomars möjligheter till att färdas med 
buss inte påverkas, vare sig det handlar om resande mot skolor eller på fritid. Kon
sekvensen är ekonomisk och effekterna aven förändring är mycket svår att i förväg 
förutsäga. 

Ser man till säkerheten i bussarna så bör ett borttagande av ungdomskortet leda till 
mindre överbelastning under vissa tider och därmed färre elever som står i bussar
na. Idag är det en mycket hög belastning under morgon och kväll då skolelever bör
jar eller slutar skolan. Det bör noteras att i våra lokaltrafikbussar är det tillåtet att 
stå under färd. 

Hur miljön påverkas av att ta bort ungdomskortet är svår att förutse. Faktorer som 
spelar in här är ökad andel skjutsande med personbil, minskad andel ersättningstra
fik för bussar under skoltid och ökade intäkter ger möjligheterna till ökat trafikut
bud och kvalitet. Minskade intäkter leder till minskat trafikutbud och kvalitet. 

Under våren 2011 så har tekniska förvaltningen genomfört en resvaneundersökning. 
Även här ser man att priset på lokaltrafiken inte är det som är styrande om man väl
jer den som transportmedel. Priset får gärna vara högre bara tillgänglighet och för
troende för lokaltrafiken är bra. Endast 8 % tycker att priset är avgörande som fak
tor för val av lokaltrafiken. 

I tidigare utsänt material redovisades prognostiserat underskott för kollektivtrafiken 
som är orsaken till förslaget om biljettavgifter. 

När man 2003 i Bodens kommun diskuterade de kommunala taxorna på lokaltrafi
ken så gjordes en utredning om hur avgifterna påverkar resandet och hur de kom
munala kostnaderna skjuts mellan förvaltningarna. I korthet visade utredningen att 
miljömässigt går det inte att påvisa någon påverkan aven ökad biljettavgift på lo
kaltrafiken. Ser man till de utredningar som är genomförda så är det inte priset på 
biljetten som är till huvudsak styrande om man väljer att åka kollektivt eller inte. 
Det är andra orsaker som tillgänglighet och kvalitet. 

Beredningens förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ungdomskorten på 50 kronor tas bort och en 
avgift för ungdomar som är folkbokförda i Bodens kommun införs. 

2. Förslaget till nya biljettavgifter fastställs och gäller från 1 oktober 20 Il. 

3. Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) får i uppdrag att följa upp biljettpri
serna och lämna en rapport i 2012 års verksamhetsberättelse. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Kenneth Backgård (NS) och Johan Johansson (M) yrkar på avslag på första be
slutspunkten så att ungdomskorten bibehålls samt att förslaget till avgifter för peri
odkort för ungdomar stryks. 

Lena Nilsson (S) föreslår att i beredningens förslag tas orden i beslutspunkt 1 
" .... som är folkbokförda i Bodens kommun ... " bort. 

Ordförande ställer beredningens förslag med Lena Nilsson (S) yrkande mot Ken
neth Backgårds (NS) och Johan Johanssons (M) yrkande och finner att kommunsty
relsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras. Den som röstar för beredningens förslag rös
tar JA och den som röstar för Kenneth Backgårds (NS) och Johan Johanssons (M) 
förslag röstar NEJ. 

Torbjörn Lidberg (S), Anna-Karin Nylund (S), Inge Andersson (S), Lena Nilsson 
(S), Urban Sundbom (S), Bosse Strömbäck (V) och Inger Vestman Arvesen (V) 
röstar JA. 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Catarina Ask (MP), och 
Anders Pettersson (KD) röstar NEJ. 

Då 7 st röstade JA och 8 st röstade NEJ finner ordförande att kommunstyrelsen be
slutar enligt Kenneth Backgård (NS) och Johan Johanssons (M) förslag. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrkande Signatur 


