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Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

 

Avgiftsfri kollektivtrafik under högtidsperiod 
 

Användandet av kollektivtrafiken är ett av de bästa verktygen vi har i arbetet för ett grönare 

Jönköping. Vänsterpartiet och Ung vänster har länge förespråkat att en billigare kollektivtrafik 

och framförallt en avgiftsfri kollektivtrafik är ett stort steg i kampen för miljön. 

 

Förra året minskande antalet resenärer med cirka 4 %. Trots det visar årsredovisningarna ett 

plusresultat. Det är vida känt bland våra medborgare att priserna på kollektivtrafiken stigit de 

senaste åren. Tyvärr kan man inte påstå att kvaliteten på resandet har gjort det samma, något som 

Jönköpings länstrafik har påpekat. Bötessummor har utfärdats, men inte har det lett till fler 

resande i vårt län och i vår kommun. 

 

I dagsläget ligger en kontantbiljett på 1 zon för vuxen (20år-) på 25 kronor och för skol-ungdom 

(16-19 år) 15 kronor. Notera att ungdomsvarianten av biljetter även försvann förra året. Att åka 

från Juneporten till Erik Dahlbergsgymnasiet för att lyssna på ett KF-möte kostar alltså 25 kr för 

en vuxen och 15kr för en skolungdom. Att ta bilen samma sträcka kostar näst intill lika mycket 

som en skolungdomsbiljett. Detta är något vi anser inte är hållbart.  

 

För att visa invånarna att kommunen satsar på det självklara miljöalternativet vill vi i Vänster-

partiet införa en avgiftsfriperiod under jul och nyår för alla invånare. En miljövänlig julklapp till 

våra kära medborgare. Den avgiftsfria perioden ska då gälla från cirka en vecka innan julhelgen 

fram till och med 31 december. Denna period vet vi är många ute och gör sin jul-klappsinköp. 

Trafikkaos uppstår i centrala delar av Jönköping och flera olyckor uppkommer. Varför inte 

uppmuntra våra medborgare istället att ta det kollektiva alternativet under den nämnda perioden.? 

 

Vi tror att både resandeantalet och säkerheten i trafiken kommer att öka, samt att vår kommun 

gör årets sista insats för miljön med hjälp av alla invånare. 

 

Med anledning av ovanstående text föreslår därför undertecknad   

 

att Jönköpings Kommun ser över möjligheten att införa en avgiftsfri kollektivtrafik under den 

angivna perioden samt, 

 

att detta genomförs redan i december 2011. 

 

Samuel Somo 

Vänsterpartiet  

 

 


