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Kommunstyrelsen

Kontrollera kostnaden för en samordningsapp för
samåkning i första hand för gymnasieungdomar
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen fick vid kommunstyrelsens
sammanträde § 164/2016-08-31 ett uppdrag att ge kommunchefen i
uppdrag att kontrollera kostnaden för en samordningsapp.
Sammanfattning
I samband med att Östgötatrafiken har lagt ned en del bussförbindelser
på landsbygden har, i första hand, gymnasieungdomar boende i
Mjölby kommun kommit att sakna kommunikationsmöjligheter till
och från skolan.
Vid ett möte den 13/9 2016 träffades samtliga
byalag/utvecklingsgrupper och kommunstyrelsens arbetsutskott för att
diskutera olika angelägenheter varav de nedlagda bussförbindelserna
var en. Birgitta Gunnarsson, som är ersättare i Region Östergötlands
Samhällsplaneringsnämnd, gav exempel på hur man löst problem med
nedlagda bussförbindelser på andra håll i landet. Bland annat används
samåkningsappar i Bestorp (Linköpings kommun) och Tolg (Växjö
kommun).
Mjölby kommun har erbjudit sig att stå för kostnaden om något av
byalagen/utvecklingsgrupperna skulle vilja nyttja eller införa en
samåkningsapp. I samband med att frågan också diskuterades med
Region Östergötland erbjöd sig regionens trafiknämnd att stå för
införandet av en ”app” vilket innebär att kommunen inte skulle
drabbas av någon kostnad. Endast ett av byalagen har visat intresse för
detta men tyckte till slut att det inte var en långsiktig och hållbar
lösning.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

2(2)
Missiv
Datum

Diarienummer

2017-02-01

KS/2016:189

Idag har de gymnasieungdomar som drabbades av de nedlagda
bussförbindelserna löst sitt färdproblem med privat samåkning och
inköp av epatraktor.
Bedömningen är att det inte finns något behov av samåkningsapp.

Beslutsunderlag
Missiv 2017-02-01
Kommunstyrelsens beslut § 164/2016-08-31
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackat för rapporten och anser att uppdraget utfört.
___
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Kontrollera kostnaden för en samordningsapp för samåkning i
första hand för gymnasieungdomar
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen fick vid kommunstyrelsens sammanträde §
164/2016-08-31 ett uppdrag att ge kommunchefen i uppdrag att kontrollera
kostnaden för en samordningsapp.
Sammanfattning
I samband med att Östgötatrafiken har lagt ned en del bussförbindelser på
landsbygden har, i första hand, gymnasieungdomar boende i Mjölby
kommun kommit att sakna kommunikationsmöjligheter till och från skolan.
Vid ett möte den 13/9 2016 träffades samtliga byalag/utvecklingsgrupper
och kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera olika angelägenheter
varav de nedlagda bussförbindelserna var en. Birgitta Gunnarsson, som är
ersättare i Region Östergötlands Samhällsplaneringsnämnd, gav exempel på
hur man löst problem med nedlagda bussförbindelser på andra håll i landet.
Bland annat används samåkningsappar i Bestorp (Linköpings kommun) och
Tolg (Växjö kommun).
Mjölby kommun har erbjudit sig att stå för kostnaden om något av
byalagen/utvecklingsgrupperna skulle vilja nyttja eller införa en
samåkningsapp. Endast ett av byalagen har visat intresse för detta men
tyckte till slut att det inte var en långsiktig och hållbar lösning.
Idag har de gymnasieungdomar som drabbades av de nedlagda
bussförbindelserna löst sitt färdproblem med privat samåkning och inköp av
epatraktor.
Bedömningen är att det inte finns något behov av samåkningsapp.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-02-01
Kommunstyrelsens beslut § 164/2016-08-31
Kommunstyrelseförvaltningens föreslår att kommunstyrelsen tackat för
rapporten och anser att uppdraget utfört.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
för beslut.
___
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akten
Justerandes sign
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