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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2004-11-29 
 
 
KS § 142 Dnr KS 2004/83 
 

Beredd motion - Subventionering av resekostnaden för skolklasser; motionär: Nina Lagh (m) 
 
Sammanfattning 
Moderata Samlingspartiet föreslår kommunfullmäktige att kommunen inleder förhandlingar med UL 
i syfte att sluta avtal, som innebär att skolklasser vilka reser till kulturella begivenheter inom 
kommunen under lågtrafik tid, subventioneras kraftigt. 
 
Kommunstyrelsens stabs beredning av ärendet 
Kommunen ser förslaget som en positiv åtgärd för förenkla för skolklasser att besöka intressanta 
resmål i studiesyfte. 
 
Kommunen har inlett överläggningar med UL på tjänstemannanivå. UL har uppfattat kommunens 
uppdrag som intressant och arbetar vidare med frågan för att presentera ett gångbart upplägg. 
UL:s förslag till upplägg kommer att innehålla följande: 
 
Kostnader, administration och bokningssystem 
För kollektivtrafiken i kommunen används tre olika kostnadsfördelningsmodeller.  

1. Tätortstrafik (301, 302, 303) 
2. Landbygdstrafik (893 Krägga, 894 Skokloster) 
3. Stomlinjer (803 Enköping-Arlanda, 895 Uppsala) 

 
För tätortstrafiken tar kommunen alla intäkter och kostnader. För denna trafik kan vi själva besluta 
om subvention.  
 
Kostnaderna landbygdstrafiken tillfaller kommunen efter en länsgemensam schablon. Kostnader 
för stomlinjerna tillfaller Landstinget. För att möjliggöra för skolklassresande på landbygdlinjer samt 
stomlinjer behöver UL skapa ett upplägg för subventionen samt finna form för bokning och 
handläggning av resandet. Om skolklassresande på stomlinjer tas med i upplägget, öppnar man 
för ett resande över kommungränsen. 
 
Beställningen skall registreras, handläggas, kommuniceras med chauffören och senare även 
faktureras beställaren efter respektive fördelningsmodell. På en ren teknisk nivå bör ett 
bokningssystem för beställning av resa finnas. Handläggningen bör skötas av trafikhuvudmannen 
(UL) som sedan kommunicerar bokningen med trafikutföraren (Swebus).  
 
UL har meddelat att sådant bokningssystem redan finns, vilket minimerar investeringskostnader. 
Administration kan också rymmas inom UL:s organisation. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag 2004-06-21 § 75, från kommunfullmäktige.  
2. Motion 2004-06-15, från Nina Lagh (m) 
3. Tjänsteskrivelse 2004-11-01. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Fullmäktige beslutar att motionen skall anses besvarad. 

forts. § 142 
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KS § 142 forts.  
 
 
2. Fullmäktige beslutar att meddela UL att kommunen ser gillande på pågående utredande och 

önskar att UL arbetar vidare med subventionsupplägget  
_________ 


