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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2019-12-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 306

Svar på motion om avgiftsfritt sommarlovskort i
Uppsala kommun från Tobias Smedberg (V) och
Hanna Victoria Mörck (V)

KSN-2019-02813

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attavslå motionen.

Reservation

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen:
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå vår motion om avgiftsfritt sommarlovskort
i Uppsala kommun.
Under sommaren 2018 fick barn och unga över hela landet ett avgiftsfritt sommarlovskort i
kollektivtrafiken. 92 procent av sommarlovskorten nyttjades i Uppsala län och man kunde se
attkorten nyttjades främst i områden med låga inkomster. Tjuvåkningar och påföljande
konflikter rapporterades minska markant. I frånvaro av statlig finansiering för att fortsätta
med sommarlovskortet, och med tanke på de bevisade goda effekter som uppstod som ett
resultat av satsningen, borde kommunen själv finansiera ett sommarlovskort för barn och
unga inom Uppsala kommun. Det skulle vara ett sätt att säkerställa att alla barn och unga får
tillgång till ett mer jämlikt sommarlov.

Yrkande

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om bifall
till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2019-12-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 16 september
2019 att Uppsala kommun, i frånvaro av satsning från region eller stat, ska finansiera
avgiftsfria sommarlovskort med kommunala medel för barn och unga i grund-och
gymnasieskolan, till en beräknad kostnad av 8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 3 december 2019 § 384
Tjänsteskrivelse daterad 18 november 2019
Bilaga, Motion om avgiftsfritt sommarlovskort i Uppsala kommun från Tobias
Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-12-03

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 385

Svar på motion om avgiftsfritt sommarlovskort i
Uppsala kommun från Tobias Smedberg (V) och
Hanna Victoria Mörck (V)

KSN-2019-02813

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attavslå motionen.

Reservation

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019
att Uppsala kommun, i frånvaro av satsning från region eller stat, ska finansiera avgiftsfria
sommarlovskort med kommunala medel för barn och unga i grund-och gymnasieskolan,
till en beräknad kostnad av 8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 november 2019
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-12-03

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga, Motion om avgiftsfritt sommarlovskort i Uppsala kommun från Tobias
Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V)
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Svar på motion om avgiftsfritt
sommarlovskort i Uppsala kommun från
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck
(V)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigebesluta

1. attavslå motionen.

Ärendet

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 16
september2019 att Uppsala kommun, i frånvaro av satsning från region eller stat, ska
finansiera avgiftsfria sommarlovskort med kommunala medel för barn och unga i
grund-och gymnasieskolan, till en beräknad kostnad av 8 miljoner kronor.

Motionen återges som bilaga.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv bedöms inte ha några konsekvenser
med föreliggande förslag till beslut.

Föredragning

Elever i grundskolans årskurs 6-9 samt gymnasieskolans årskurs 1-2 fick 2018 tillgång
till ett kostnadsfritt sommarlovskort i kollektivtrafiken.

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-11-18 KSN-2019-02813

Handläggare:
Lotta Vestin

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Det är Region Uppsala som är regional kollektivtrafikmyndighet som har ansvar för, 

upphandlar och utvecklar kollektivtrafiken i Uppsala län. Satsningen på 
sommarlovskort 2018 finansierades av Region Uppsala med stöd av ett statsbidrag på 

12,5 miljoner kronor. 

Att införa ett avgiftsfritt sommarlovskort i enlighet med motionens förslag bedöms inte 

som ekonomiskt genomförbart om inte statsbidraget återkommer.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 18 november 2019 

 Bilaga, Motion om avgiftsfritt sommarlovskort i Uppsala kommun från Tobias 

Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige                        2019-09-16 

 

Avgiftsfritt sommarlovskort i Uppsala kommun 
 

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov, oavsett föräldrarnas ekonomi. När kompisarna 

tar bussen för att bada ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva 

stanna hemma. Ett avgiftsfritt sommarlovskort i kollektivtrafiken utjämnar skillnaderna 

mellan stad och landsbygd och mellan familjer och ger alla barn tillgång till ett 

innehållsrikt sommarlov.  

 

Kortet har tidigare funnits i hela landet genom en budgetsatsning som Vänsterpartiet 

förhandlade fram i riksdagen år 2017. I region Uppsala kunde man se att korten som delades 

ut sommaren 2018 användes mest av unga i områden med låga hushållsinkomster. På så 

sätt blev sommarlovet lite rättvisare. Dessutom utnyttjades 92% av sommarlovskorten som 

delades ut i Uppsala län, ett tecken på att satsningen var populär och fyllde ett behov.   

 

Även entreprenörerna visade sig vara nöjda med satsningen då man såg att tjuvåkningar 

med dess påföljande konflikter minskade och var nästan obefintliga, enligt den raport som 

Region Uppsala tog fram efter sommaren 2018.  

 

Med det bevisat goda resultat som blev tack vare sommarlovskortet borde vi på lokal och 

regional nivå göra allt vi kan för att behålla sommarlovskortet, trots det att de statliga 

pengarna försvunnit. I exempelvis Region Blekinge motionerade Vänsterpartiet framgångsrikt 

för att införa ett sommarlovskort vilket gällde nu sommaren 2019. Även Vänsterpartiet i 

Region Uppsala motionerade i våras om ett sommarlovskort för skolungdomar i Uppsala län 

även i år. Tyvärr fick inte motionen tillräckligt mycket stöd och föll.  

 

Det är förstås mycket beklagligt att man har valt att inte ge alla barn i länet tillgång till ett 

jämlikt sommarlov, men vi kan ändå se till att åtminstone barn och unga i Uppsala kommun 

får ett sommarlovskort. Kortet ser till att alla får friheten att åka och bada med kompisarna 

eller åka till sommarjobbet. Att helt enkelt uppleva sommarlovet, oavsett storleken på 

föräldrarnas plånbok eller var i kommunen en bor. Sommarlovskortet innebär ett jämlikt 

sommarlov för alla.  

 

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet:  

 

Att Uppsala kommun, i frånvaro av satsning från region eller stat, ska finansiera de 

avgiftsfria sommarlovskorten med kommunala medel för barn och unga i grund- och 

gymnasieskolan, till en beräknad kostnad av 8 miljoner kronor. 

 

 

 

 

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (v)   

Hanna Victoria Mörck (v)  
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