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Svar på medborgarförslag: Möjlighet för elever att välja
UL ungdomskort istället för SL kort
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till vad
som framkommit under beredningen.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit, förslagsställaren föreslår att istället för
att erhålla ett SL-kort för resor till Stockholm för en termin ska
gymnasieelever som bor i Håbo kommun istället kunna välja att få ett ULungdomskort, då avsäger sig eleven SL-kortet. Elever som bor utanför
kommunen kan fortsätta välja SL-kortet. Förslagsställaren skriver bland
annat att de fåtal resor som elever gör in till Stockholm med skolan kan
istället betalas av målsman.
Elever vid Fridegårdsgymnasiet får sedan flera år ett SL-kort tilldelat av
skolan, vilket ska användas vid studieresor och praktik. Den utdelningen är
inte knuten till rätten till reseersättning. Om eleverna vid
Fridegårdsgymnasiet skulle ha möjligheten att välja UL-kort istället skulle
skolan ändå vara tvungen att bekosta resorna till skolaktiviteter då detta
ingår i skolans ansvar enligt Skollagen. Det är inte tillåtet att en skola låter
elevens vårdnadshavare bekosta de resorna. Eleverna som går på gymnasier
i Stockholms län tilldelas SL-kort som reseersättning för resan med
pendeltåg och SL-buss. Kommunen är skyldig enligt lag att anordna resan
för eleverna på gymnasier i Stockholm, det går inte att sluta dela ut SLkorten, såvida inte kommunen på annat sätt bekostar resan med SL-trafiken.
Detta gäller även om vårdnadshavaren eller eleven hellre skulle motta ett
UL-kort. Har eleverna en färdväg på minst sex kilometer mellan bostaden
och skolan anordnas resorna också med UL-kort för vissa av eleverna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-06 § 108, att uppdraget
att dela ut SL-kort till elever vid Fridegårdsgymnasiet ska dras tillbaka från
och med hösten 2018. Detta gäller SL-korten som inte är knuten till rätten
till reseersättning, vilket gör att medborgarförslaget från hösten 2018 inte är
aktuellt. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med
hänvisning till vad som framkommit under beredningen.
Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige ska avslå
medborgarförslaget.
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