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§ 110 Dnr 2018/00480  

Svar på motion: SL-kort till våra gymnasieelever 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion där det föreslås att Håbo 

snarast återinför SL-kort för Håbos elever.  

 

Motionen har lämnats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden, som 

lämnar följande yttrande: 

 

Sedan SL-kortet förlorat sitt Bålstatillägg behöver Fridegårdsgymnasiet inte 

längre SL-kortet ur pedagogiskt hänseende för studiebesök och liknande ef-

tersom:  

- Reskassan på SL blivit betydligt billigare sedan tillägget togs bort  

- Reskassan ger en enkel administration av biljetter  

- Resandet inom UL-området inte täcks av SL-kortet   

- Möjlighet till socialt utbytet mellan elever utanför skoltid som förstärktes 

genom SL-kortet är i grunden inte skolans uppdrag och kostnad för detta 

inte tas från skolpengen.  

- Fridegårdsgymnasiet hade antagningen HT18 förstahandssökande till 85% 

av sina platser och fyllde alla platser som erbjöds. Skolan har vänt sitt rykte 

och sin popularitet. Att alla elever inte längre får SL-kort har inte påverkat 

negativt, vilket bekräftas av antagningen HT18.  

- Alla elever som bor 6 km eller längre från sin skola får reseersättning inom 

det län de bor betalad av sin hemkommun. Håbo ger UL-kort till dessa Fri-

degårdselever och hemkommunerna i Stockholms län ger SL-kort till de 

som reser mer än 6 km till Fridegårdsgymnasiet.   

- Om SL-kort ska ges till alla elever uppnås en likvärdighet i reseersättning 

först om alla elever får både SL- och UL-kort.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att SL-kort ska delas ut enligt regel-

verk för reseersättning på gymnasiet och därmed inte till alla elever.  

 

Mot bakgrund av nämndens bedömning föreslår förvaltningen avslag.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 126 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 

Motion 2018-06-07 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 111 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att motionen ska bifallas.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger; 

kommunstyrelsens förslag till beslut och Owe Fröjds (Båp) förslag till be-

slut.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut och finner att kom-

munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Peter Björkman (Båp) reserverar 

sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

Hemsidan 

 

 

 


