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Yrkande angående sommarlovskort i 
kollektivtrafiken. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt återkomma med alternativt förslag 

på hur resor i kollektivtrafiken kan subventioneras för ungdomar i Göteborg under 

2021 under förutsättning att smittspridningsläget tillåter det. Pengarna ska tas ifrån de 

medel som avsatts kommuncentralt för sommarlovskort 2021.  

Yrkandet 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ ser sommarlovskorten som en viktig 

jämlikhetsreform som underlättar för barn och unga i Göteborg att kunna ta sig fram i 

staden och i regionen oberoende av familjens ekonomi. Alla barn och unga i Göteborg 

ska ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, träffa släkt och vänner och ha möjlighet att 

åka och bada under sommarmånaderna.  

När vi rödgrönrosa och Socialdemokraterna tidigare mandatperioder styrt staden har vi 

genomfört sommarlovskortet och genom denna reform kunde barn och unga i Göteborg 

resa fritt i regionen under åren 2014, 2016 och 2017. Reformen var uppskattad och 

populär med hög användningsfrekvens. Sommarlovskort är en viktig reform framförallt 

för unga i våra utsatta områden. I en enkätundersökning som SDN Östra Göteborg lät 

göra 2019 som besvarades av 508 ungdomar säger 69% att de var beroende av 

sommarlovskorten för att kunna ta sig runt, men bara 15% att de eller deras familj 

kommer ha råd att köpa sommarlovskort åt dem. 

När de borgerliga partierna tog över styret i Göteborg valde de att ta bort 

sommarlovskorten i sin budget, vilket har drabbat många unga hårt. Vi rödgrönrosa har 

under mandatperioden fullt ut finansierat reformen i våra budgetförslag, och välkomnar 

att fullmäktige nu beslutat att avsätta medel för detta 

Ledningen för Västtrafik har nyligen meddelat att de fattat beslut om att inte tillåta tillköp 

av sommarlovskort. Motiveringen är att inte skapa incitament för ökat resande i 

kollektivtrafiken då bland annat fler och fler yngre behöver sjukhusvård efter att ha 

insjuknat i covid19.  

Vi tar smittspridningen på största allvar och anser att alla, ung som gammal, behöver 

hjälpas åt för att den ska minska snabbt. I ett scenario för sommaren, eller slutet av 

sommaren, där smittspridningen inte längre är ett hot, behöver vi ta hänsyn till att många 

göteborgare är beroende av kollektivtrafiken för sin fysiska och psykiska hälsa genom att 

kunna ta sig till fritidsaktiviteter, badplatser, släkt och vänner. Ett alternativ hade kunnat 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2021-05-12 

 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 

  

Nytt ärende 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 

   

   

vara att vid behov öka kollektivtrafikens kapacitet så att fler människor kan resa 

smittsäkert.   

Ungdomarna ska inte svikas på löftet om sommarlovskort. Därför vill vi att ett förslag tas 

fram för hur en likartad subvention som sommarlovskortet innebär kan ges till unga i 

Göteborg under 2021. Medskick i utredningen är om exempelvis presentkort eller annat 

värdebevis kan vara ett alternativ, eller någon form av återbetalning. Vi vill också se över 

om sommarlovskort för 2022 kan köpas in redan nu och distribueras. Kostnaden för 

subventionen skall tas detta budgetår och tas från de kommuncentrala medel som avsatts 

för ändamålet. 

 


