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Kommunstyrelsen

Fritidskort till ungdomar i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Ungdomsfullmäktige fattade den 25 april 2022, § 14 beslut om ärendet Fritidskort under
sommarlovet för ungdomar i Alingsås. Förslaget beviljades med ändringen att fritidskortet
ska gälla alla ungdomar i Alingsås kommun från årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet, och
skickades sedan till ungdomsrådet för hantering. Ungdomsrådet har skickat en skrivelse,
tillsammans med årets samtliga förslag om fritidskort som inkommit till ungdomsfullmäktige
nuvarande år, till kommunfullmäktiges presidium och samtliga gruppledare för partier
representerade i kommunfullmäktige.
Alingsås kommun beslutade den 18 april 2016, § 88 att införa fritidskort under sommaren
2016 för ungdomar som avslutat årskurs 9 i år, var under 20 år och som avslutat gymnasiet
eller gått ut årskurs 3 på gymnasiet och ska återvända för fortsatta gymnasiestudier. Beslut
om återkommande satsning på fritidskort hänsköts till kommande budgetberedningar. Under
2018 till 2020 fick Västra Götalandsregionen statligt stöd för fritidskort till skolungdomar i
regionen som lämnade årskurserna 6–9 (grundskolan, grundsärskolan, specialskolan) eller
år 1 och 2 i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.
Förvaltningens yttrande
Fritidskortet under sommaren har varit mycket uppskattat de år som det har funnits. Förslag
om gratis fritidskort skickas fortsatt in till varje ungdomsfullmäktige.
Ett fritidskort gäller i hela Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Det gäller dygnet runt
under sommarlovet, och är giltigt mellan 1 juni och 31 augusti. Genom att Alingsås kommun
tillhandahåller fritidskort till skolungdomar boende i Alingsås kommun ges flertalet ungdomar
möjligheten att ta sig på egen hand till såväl jobb som bad och kulturutbud i hela regionen
under sommarlovet. De argument som framförts på ungdomsfullmäktige är bland annat att
alla ungdomar får lika möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter, pandemin är slut och det
finns ett behov av att uppmuntra till kollektivt åkande samt att det är bättre för miljön än att
ungdomarna åker moped eller bil.
De elever som föreslås omfattas av fria fritidskort under sommaren är de som avslutat
årskurs 7 till 9 på högstadiet, de som avslutat årskurs 1 till 2 på gymnasiet och är
folkbokförda i Alingsås kommun, samt elever som kommer att återvända till gymnasiestudier
under höstterminen 2022.
Av kringliggande kommuner erbjuder i dagsläget Göteborgs stad, Mölndal stad och
Herrljunga kommun fritidskort, med något olika målgrupper. Ett flertal andra kommuner inom
Västra Götalandsregionen diskuterar frågan.
Kommunledningskontoret har stämt av praktiska frågor med berörda förvaltningar.
Sommarlovskorten måste beställas senast den 31 maj 2022. Utifrån en brådskande
hantering föreslås att Alingsås kommun beställer från Västtrafik att korten skickas hem till
samtliga ungdomar.

Ekonomisk bedömning
Kostnaden för att erbjuda ovanstående elever fria busskort 2022 är beräknad till cirka 2 000
tkr. Kommunstyrelsen har i sin budget för innevarande år inga medel avsatta för ändamålet,
men bedömning är att kommunstyrelsen kan bära kostnaderna inom ramen för tilldelad
budget.
Förslaget innebär kostnader i form av administrativ tid för barn- och ungdomsförvaltningen
och kultur- och utbildningsförvaltningen för praktisk hantering av fritidskorten.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att beställa fritidskort för sommaren 2022 till:
 Elever som avslutat årskurs 7 till 9 på högstadiet,
 Elever som avslutat årskurs 1 till 2 på gymnasiet och är folkbokförda i
Alingsås kommun
 Elever som kommer återvända till gymnasiestudier hösten 2022.
2. Beslut om eventuellt permanentande av erbjudande om fritidskort för ungdomar
under sommarlov och tillhörande finansiering hänskjuts till budgetberedningen.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden,
ungdomsrådet
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