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Folkhälsonämnden 
 

Remissyttrande Karlskogaförslag ID 5374 Indragna 
busskort 

Sammanfattning 

Folkhälsonämnden har ombetts att, med hörande av Ungdomsfullmäktige, 
yttra sig över Karlskogaförslag ID5374 indragna busskort. 
Ungdomsfullmäktige har inkluderat ungdomar i yttrandet för att få ett 
breddat beslutsunderlag med ungdomsperspektiv 
 
Folkhälsonämnden ställer sig positiva till ungdomsfullmäktiges förslag att 
erbjuda busskort till alla gymnasieungdomar, men ge busskort utifrån 
elevens behov. Busskortet syfte är att underlätta resa till skolan och då bör 
kortet sträcka sig inom kommunen för dem som studerar i Karlskoga och 
för de ungdomar som studerar utanför kommungränsen görs andra 
busskortslösningar. Folkhälsonämnden har inte rådighet i frågan om den 
ekonomiska lösningen varför detta lämnas till beslutande instans. 
 
Folkhälsonämndens förslag till beslut är godkänna Ungdomsfullmäktiges 
yttrande samt återkoppla yttrandet till kommunstyrelsen som ett förstärkt 
beslutsunderlag med ett ungdomsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2022 
Karlskogaförslag ärende ID 5374 registrerat den 22 november 2021 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2022 
 
Bakgrund 
Den I oktober 2021 inkom ett Karlskogaförslag om att återinföra 
gymnasiebusskorten i Karlskoga. Förlagsgivaren beskriver att 
gymnasieverksamheten i Degerfors och Karlskoga har haft ekonomiska 
underskott under många år. På grund av detta fick gymnasienämnden i 
uppdrag av kommunfullmäktige i Karlskoga att minska kostnaderna. Detta 
ledde till nya bestämmelser angående busskort för gymnasieelever 
bosatta i Karlskoga kommun. Dessa nya bestämmelser innebär att elever 
måste ha mer än 6 kilometer till skolan från sin folkbokföringsadress, för 
att bli beviljad busskort.  
 
För att få ungdomars perspektiv på Karlskogaförslaget har 
Ungdomsfullmäktige yttrat sig i frågan. 
 
Beskrivning av förslag  
Karlskoga kommuns beslut angående busskorten är något som skapar oro 
bland skolpersonal, klasskamrater och framför allt för de elever som blir 
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berörda. För att bredda beslutsunderlaget har Ungdomsfullmäktige 
skickat ut en enkät för att få in synpunkter från berörda.  
Av 500 svarande så har 142 elever minde än 3 km till skolan, 174 elever 
mellan 3 och 6 km och 216 elever mer än 6 kilometer till skolan.  
 
Av de 316 elever som drabbats av indragna busskort, upplever 193 av 
dessa att de påverkats ekonomiskt. Tidsmässigt är det 148 elever som 
påverkats. 69 elever upplever, enligt enkäten, minskat engagemang i 
skolan. 
 
Enligt Skolförvaltningens tjänsteskrivelse redogörs för den besparing som 
nämnden gjort utifrån indraget av busskort. Enligt tjänsteskrivelsen 
beviljas i dag 410 busskort till en kostnad av 2 427 200 kr. Skulle samtliga 
gymnasieungdomar (1 034 ungdomar) i Karlskoga beviljas busskort skulle 
kostnaden uppgå till 6 121 289 kr. Dessa kostnader är beräknade för 
busskort för resor inom hela Örebro län med en årskostnad på 5920 kr per 
busskort.  
 
Ungdomsfullmäktige har sett över alternativ som utifrån ungdomars 
perspektiv skulle kunna vara ekonomiskt hållbara.  
Region Örebro och länstrafiken erbjuder ett alternativ med 30-dagarskort 
för resor inom Karlskoga kommun. Med dessa kort kan resenären resa 
hela dygnet inom hela Karlskoga kommun. Ett sådan kort kostar 235 
kronor per månad för ungdomar till och med 19 år. Beräknas kostnaden 
med ett sådant kort under 12 månader blir kostnaden 2820 kronor per 
busskort, vilket innebär mindre än halva kostnaden av de busskort som 
Skolförvaltningen har räknat på. Skulle ett 30-dagars kort erbjudas till alla 
gymnasieelever (1 034 ungdomar) skulle den totala kostnaden bli 
2 915 880 kr, nästan samma summa som idag erbjuds 410 gymnasieelever 
med busskort.  
 
Att ge ungdomar möjlighet att resa fritt i hela Örebro län är generöst och 
vissa gymnasielever kan vara i behov av ett sådan kort för att ta sig till 
skolan. Att erbjuda busskort eller skolskjuts till elev med mer än 6 km till 
skolan står skolan skyldiga till. Det behöver ändå inte betyda att det är 
utanför kommunens gränser.   
 
Sett till helheten anser Ungdomsfullmäktige att det ändå borde gå att hitta 
ekonomiskt hållbara alternativ för att kunna återinföra busskort till 
Karlskogas gymnasieelever. Förslaget är att erbjuda ett busskort till alla 
gymnasieungdomar, men ge busskort utifrån behov. Busskortet syfte är att 
underlätta resa till skolan och då bör kortet sträcka sig inom kommunen 
för dem som studerar i Karlskoga och för de ungdomar som studerar 
utanför kommungränsen görs andra busskortslösningar. 
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Konsekvenser  
 
Sociala/kulturella konsekvenser  
Indragna busskort har lett till att berörda elever upplever att de får 
mycket längre skoldagar på grund av att tiden att ta sig till och från skolan 
blir påtagligt längre än när det finns möjlighet till att åka buss. Detta leder 
även till ett minskat engagemang och att de som har det tufft i skolan får 
ytterligare ett hinder att ta sig smidigt till skolan.  
Att inte ha tillgång till busskort kan även leda till ett socialt utanförskap 
samt att tillgängligheten i både tid och avstånd till fritidsaktiviteter i nära 
anslutning till skoldagen slut påverkas negativt.  
 
Ekologiska konsekvenser  
Att ta bort möjligheten till busskort har flera ekologiska konsekvenser. Av 
de elever som påverkats av de indragna busskorten åker fler idag bil eller 
moped till skolan. Detta leder till ökade utsläpp och går emot Karlskoga 
kommuns klimatmål. Genom att erbjuda busskort och på så sätt 
uppmuntra till att åka kollektivt är chansen större att även fortsätta att 
använda kollektivtrafik högre upp i åldern. Det uppmuntrar till goda vanor 
gällande transport.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån den enkät som skickats ut framkommer att flera elever upplever 
ekonomiska konsekvenser på grund av de indragna busskorten. Det är inte 
en självklarhet för alla elever och familjer att kunna bekosta busskort med 
den egna ekonomin.    
 
Utifrån det kommunala perspektivet så finns det lösningar på busskort för 
gymnasieungdomar som inte påverkar den nuvarande budgeten för 
gymnasiebusskort.  
 
Överväganden  
Ungdomsfullmäktige med starkt stöd av gymnasieelever ser flera positiva 
delar med att återinföra gymnasiebusskorten.  Dels innebär återinförande 
övervägande positivt effekter för individen både ekonomiskt och socialt. 
Genom busskort gynnas även föreningslivet och kulturlivet genom att 
busskort gör det mer tillgängligt utifrån både en tids- och avståndsaspekt.  
 
I det förslag som Ungdomsfullmäktige lagt fram som ett först alternativ så 
kommer inte kommunens budget för busskort att påverkas nämnvärt utan 
kan eventuellt bli mer ekonomiskt hållbart.  
 
Den negativa konsekvens som blir är att de förslag som är framtaget inte 
ger samma möjlighet som de föregående busskorten att röra sig fritt i hela 
Örebro län. Genom att kompromissa är ett busskort som gäller i Karlskoga 
dygnet runt ändå mer gynnsamt och positivt än att återigen välja att inte 
erbjuda något busskort alls för elever mer minde än 6 kilometer till skolan.  
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Att erbjuda busskort kommer också att till viss del öka attraktiviteten till 
att välja att gå gymnasiet i Karlskoga.  
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Folkhälsonämnden ställer sig positiva till ungdomsfullmäktiges 
förslag att erbjuda busskort till gymnasieungdomar utifrån elevens 
behov inom Karlskoga. 

2. Folkhälsonämndens godkänner Ungdomsfullmäktiges yttrande 
samt återkopplar yttrandet till kommunstyrelsen som ett förstärkt 
beslutsunderlag med ett ungdomsperspektiv. 

3. Folkhälsonämnden lämnar yttrandet till kommunstyrelsen, utifrån 
Karlskogaförslag ID 5374.           

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Kristin Hinshaw Adamsson 
Folkhälsoutvecklare 

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Karlskoga 



2021-11-22 07:59:53  

Ärendeutskrift 

Ärende 5374 

Skapat 2021-10-18 

Avslutat: Nej. 

Förslaget gäller 
övrigt 

Rubrik 
Indragna busskort - ett förkastligt beslut 

Sammanfattning 
Att bli beviljad busskort har nyligen blivit svårare till gymnasielever. Jag vill ha ett hållbart Karlskoga där alla 
är välkomna till skolan, oavsett vart de bor. 



Hela förslaget 

Gymnasieverksamheten i Degerfors och Karlskoga har under många år haft stora 
ekonomiska underskott. På grund av detta fick gymnasienämnden i uppdrag av 
kommunfullmäktige i Karlskoga att minska kostnaderna. Detta ledde till nya bestämmelser 
angående busskort för gymnasieelever bosatta i Karlskoga kommun. Dessa nya 
bestämmelser innebär att man måste ha mer än 6 kilometer till skolan från sin 
folkbokföringsadress, för att bli beviljad busskort. Samtidigt fortsätter Degerfors med att 
ge busskort till alla elever i kommunen, oavsett avstånd till skolan, precis som när det 
fanns ett samarbete kommunerna emellan. Dessutom har Degerfors elever busskort för 
helgdagar. Karlskoga kommuns beslut angående busskorten är något som skapar stor 
uppgivenhet bland skolpersonal, klasskamrater och framförallt för de elever som blir 
berörda. 

Som sagt är avståndsbegränsningen för busskort 6 kilometer, bor man 5,9 kilometer från 
skolan, blir man inte beviljad busskort. Till och från skolan är det då alltså 11,8 kilometer, 
över en mil. Enligt genomsnittet så tar man sig 6 kilometer på en timme, om man går en 
rask promenad. Två timmars rask promenad för att kunna gå i skolan. Ska alltså 
gymnasieeleverna börja gå hemifrån över en timme innan skolstart? När de tidigare kunnat 
gå 15 minuter hemifrån innan skolstart för att ta sig till närmaste busshållplats. Det kanske 
går an under terminens varma period, men sen kommer vintern. Alla kanske inte har 
föräldrar som kan skjutsa, vissa kanske inte ens har råd med en cykel. Hur gymnasieelever 
tar sig till skolan blir en klassfråga. Jag tror inte att ni i kommunfullmäktige och 
gymnasienämnden skulle vilja se era barn ge sig ut mitt i vintern för en timmes rask 
promenad till skolan. Eller harjag fel? 

Jag tror tyvärr att beslutet långsiktigt kommer leda till att Karlskoga kommun tappar elever 
på sina skolor. Elever som kommer välja andra orter och kommuner så att de kan bli 
beviljade busskort från er. Vilket jag inte tror att det är något som välkomnande, kloka och 
innovativa Karlskoga önskar. Sjukfrånvaron kommer troligtvis öka också. Ett samband 
mellan dåligt väder och sjukfrånvaro är något ni troligtvis får räkna med. Självklart förstår 
jag att ni måste spara pengar någonstans. Det måste dock finnas andra sätt? Degerfors 
kommun hade förra året ett underskott på ca 45 miljoner kr, de gick minus med enorma 
summor. De har busskort åt sina ungdomar, de har hittat ett annat sätt, det kanske är 
något ni ska ta efter? 

Ett annat förslag är att ni fortsätter med ansökan om busskort, fast att ni beviljar till de 
som ansöker. För om man ansöker om ett busskort så betyder det att man behöver det. 

Förslag1: Fortsätt med ansökan om busskort enligt ovan. 

Förslag 2: Förstärk Barn- och Utbildningsnämndens budget med kostnaden för "fria 
busskort" efter samma modell som Degerfors kommun har. 



FÖRSLAG 1: 
Fortsätt med 
ansökan om 

busskort och bevilja 
till de som ansöker. 
För om man ansöker 

så betyder det att 
man behöver det. 

FÖRSLAG 2: 
Förstärk Barn- och 

Utbildningsnämndens 
budget med kostnaden 

för "fria busskort" 
efter samma modell 

som Degerfors 
kommun har. 

Profilbild för förslaget 
1 	GIF 	Indragna busskort är ett förskatligt beslut 

2 	
aa

PNG 	busskort 1 

~I 

3 	PNG 	busskort 2 



Röstning 

Identifieringstyp För 

Anonymt 0 0 

Personlig  Info  52 2 

Inloggad 0 0 

Totalt 52 2 
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 Sammanträdesdatum 

 2022-04-06 
Kommunstyrelsen 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 2022-00245 
 
Karlskogaförslag ID5374 Indragna busskort 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 22 november 2021 registrerades Karlskogaförslaget ”indragna 
busskort – ett förkastligt förslag”. 
 
Förslagsställaren anser att beslutet, att inte längre ge alla elever som går i 
gymnasieskolan ett busskort på linjetrafiken, är ett förkastligt beslut. 
Förslagsställaren uppger att det kan bli ett antal negativa effekter för 
ungdomarna i kommunen. Förslagsställaren jämför Karlskoga kommun 
med Degerfors kommun som valt att ge alla elever som går i 
gymnasieskolan ett utökat busskort som gäller även för helger.  
 
Förslagsställaren föreslår därför att i första hand ska alla som ansöker om 
ett busskort beviljas ett busskort. I andra hand att barn- och 
utbildningsnämndens budget förstärks med  
kostnaden för ”fria busskort” efter samma modell som Degerfors kommun 
har. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 februari 2022 § 7  att 
tidigare beslut om avståndsgräns med minst 6 km för elevresor kvarstår 
och att Karlskogaförslaget därmed är besvarat. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att tidigare beslut om 
avståndsgräns med minst 6 km för elevresor kvarstår och att 
Karlskogaförslaget avslås. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 mars 2022 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 14 februari 
2022 § 7 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2022 
Karlskogaförslaget ärende 5374 registrerat den 22 november 2021 
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tidigare beslut om 
avståndsgräns med minst 6 km för elevresor kvarstår och att 
Karlskogaförslaget avslås. 
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 Sammanträdesdatum 

 2022-04-06 
Kommunstyrelsen 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Yrkanden 
Tony Ring (M) yrkade att ärendet återremitteras för att inhämta yttrande 
från ungdomsfullmäktige.  
 
Daniel Ekelund (MP) yrkade att kontakt tas med förslagsställaren, för att 
tydliggöra förslaget, i samband med att ärendet återremitteras.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställde yrkande om återremiss mot att ärendet skulle avgöras 
vid dagens sammanträde. Ordförande fann att kommunstyrelsen 
beslutade att återremittera ärendet för att inhämta yttrande från 
ungdomsfullmäktige samt kontakta förslagsställaren för att förtydliga 
förslaget.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att inhämta 
yttrande från ungdomsfullmäktige samt kontakta förslagsställaren för att 
förtydliga förslaget.  
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förslagsställaren 
 
 




