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Hemställan från trafiknämnden om avrop till 
medel för sommarlovskort för ungdomar som 
reser med färdtjänst sommaren 2021 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S och D den 2 juni 2021 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Bevilja Trafiknämndens hemställan om att avropa medel från den kommuncentrala potten 
så att ungdomar med färdtjänst kan få resa gratis under sommarlovet.  

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Ordföranden Axel Josefson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) och Jörgen 
Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från M, L, C, S och D den 2 juni 2021. 

Daniel Bernmar (V) yrkade att ärendet skulle bordläggas till sammanträdet 
den 16 juni 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade först utan omröstning att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter att bifalla Axel Josefsons m.fl. yrkande om att 
bifalla yrkandet från M, L, C, S och D. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) deltog inte i beslutet. 

Representanterna från D antecknade följande till protokollet: V och MP tycker 
uppenbarligen formaliafrågan är viktigare än frågan att så snabbt som möjligt få beslut 
om fria sommarresor för de barn som behöver färdtjänst. Vi demokrater och övriga 
partier som röstade bifall till yrkandet gläds åt att vi gemensamt i kommunstyrelsen kan 
agera snabbt för ökad likabehandling av barn och unga i vår stad. 
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Daniel Bernmar (V) antecknade följande till protokollet: I strid med den överenskomna 
arbetsordningen lade högerstyret med samarbetspartier ett yrkande på sittande bord. Vi 
hade ingen möjlighet att ta ställning till sakfrågan eller diskutera den. I den 
överenskomna arbetsordningen finns det tydliga ledtider för när yrkanden ska inkomma 
(en vecka innan sammanträdet) samt att det finns möjlighet att bordlägga minst en gång. 
En majoritet valde återigen att strunta i den överenskommelsen. Därför avstod vi från att 
delta i ärendets avgörande. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 2 juni 2021. 

 
 
Göteborg den 2 juni 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående – Hemställan från 
Trafiknämnden om avrop till medel för 
sommarlovskort för ungdomar som reser med 
färdtjänst sommaren 2021 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Bevilja Trafiknämndens hemställan om att avropa medel från den
kommuncentrala potten så att ungdomar med färdtjänst kan få resa gratis under
sommarlovet.

Yrkande 
I april 2021 beslutade kommunfullmäktige att avsätta en kommuncentral pott på 30 mnkr 
för avrop för grundskolenämnd och utbildningsnämnd för att bekosta sommarlovskort i 
kollektivtrafiken för stadens skolungdomar för sommaren 2021. Trafiknämndens 
ordförande har fattat ett ordförandebeslut om att fatta ett kompletterande beslut så att 
möjligheten även ska omfatta färdtjänstresor för ungdomar med färdtjänsttillstånd och att 
även trafiknämnden har befogenhet att avropa från den kommuncentrala potten. Vi 
föreslår att kommunfullmäktige beviljar trafiknämndens hemställan.  

Bilaga 1.  Ordförandebeslut Trafiknämnden 

Kommunstyrelsen 

Yrkande 
Särskilt Yttrande 
2021-06-02 

M, L, C, S, D 
KD 
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Bilaga 1.
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