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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Gustav Cruce 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-12-07   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS551 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om en idrotts- och kulturbuss 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till 
kommunstyrelsen remittera och besluta om rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren lyfter fram det omfattande utbudet av platser för att utöva kultur, 
fritidsaktiviteter och idrott men att föräldrar har begränsade möjligheter att under 
dagtid skjutsa sina barn till aktiviteter, speciellt för åldrarna 7-10 år.  
 
Förslaget innebär en lokalbuss som alla veckans dagar skulle hämta och lämna 
elever bland kommunens skolor och skjutsa till platser där kultur, fritidsaktiviteter 
och idrott praktiseras och att detta samordnas med tiderna för skoldagens slut, 
aktiviteternas tider samt föräldrarnas arbetstider. Förslagsställaren framför att 
kollektivtrafiken inte svarar upp mot behovet.  
 
Kostnader för att införa en service i enlighet med medborgarförslaget skulle bli 
omfattande. Som jämförelse uppgår kostnaden för en upphandlad busslinje för 19 
elever till ca 500 tkr per år. 
 
Förvaltningen delar förslagsställaren uppfattning om värdet av kultur- och 
fritidsaktiviteter. Det är dock inte möjligt att erbjuda ett komplett utbud på alla 
platser i kommunen eller att erbjuda transport i enlighet med medborgarförslaget 
till och från samtliga orter av kostnadsskäl.  
 
Förvaltningen bedömer att kostnaderna för att inrätta service med idrotts- och 
kulturbuss skulle bli alltför omfattande och bedömer att medborgarförslaget bör 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 7 december 2021 
 Medborgarförslag om idrotts- och kulturbuss  
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Päivi Malmsten  
Sektorchef Susanna Eskilsson Juhlin 
 Verksamhetschef 
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Inskickat av: LENA BRIVE
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#35157

Datum
2021-09-08 15:32

Ärendenummer: #35157 | Inskickat av: LENA BRIVE (signerad) | Datum: 2021-09-08 15:32

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
LENA BRIVE

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Idrotts- och kulturbussen

Beskriv förslaget
Våra barn och ungdomar har ett rikt utbud av kultur och idrottsaktiviter att ta del av i vår kommun. Nya lokaler, nya miljöer och 
flera större satsningar har gett oss kulturhusen i Landvetter och Mölnlycke, Idrottshallar i Hindås, Rävlanda, och Landvetter, 
utomhusarenor för fotboll och andra fritidsaktiviteter i Djupedal och Pinntorp - och säkert väldigt mycket mer som jag inte vet 
något om. Det senaste tillskottet är ju flera träningshallar för olika sporter som innebandy, trampolin och truppgymnastik i 
Mölnlycke Fabriker. Till detta kommer en kort säsong för cykel och en lång vinter där andra färdsätt önskas, föräldrar med 
arbetstider som begränsar möjligheter till skjuts eller att man helt saknar tillgång till bil eller annat transportmedel. 
Kollektivtrafiken i all ära men ibland räcker den inte riktigt ända fram, speciellt inte för de lite yngre åldrarna, 7-10 år.
Jag föreslår en lokalbuss som går en runda runt skolor, idrottsanläggningar och kulturcentra så att det blir enklare för barn och 
ungdomar att nå det stora utbudet av fritidsaktiviteter oavsett om man bor i Hindås, Landvetter eller skogsområdet och oavsett om 
aktiviteten är i Rävlanda, Pixbo eller Pinntorp. Det hade också varit önskvärt att dessa turer fokuserar på de tider då skolan slutar 
för de yngre och pågår tills de äldre åker hem på kvällen. Liksom under helgtid. De tider då kollektivtrafiken har lägre täthet i 
turerna eller helt slutat att köra vissa turer och linjer.
Natuligtvis inser jag att kostnaden för denna vision mycket väl kan braka iväg till alldeles för mycket men, ni som kan mer om 
detta, ser ni några lösningar? Skulle det kunna funka? Skulle det kunna vara en hjälp för en tjej som önskar spela tvärflöjt att få åka 
från sin skola kl 2 när hon slutar för att spela i en annan del av kommunen och sedan återkomma hem i rimlig tid till middag och 
läxor i lugn och ro. Ser ni vad jag försöker säga? Ring för en tydligare bild. Jag funderar gärna vidare.
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