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Förra sommaren kunde Skånes ungdomar åka tåg och bussar utan att betala. Det kan de inte denna 

sommar. Satsningen gällde årskurs sju till gymnasiet och betalades av ett statligt bidrag som inte 

längre ges. När jag läser om detta i Sydsvenskan reagerar jag på en till synes liten detalj: I Region 

Skånes budget saknas utrymme att finansiera satsningen utan det statliga bidraget, sägs det. 

Formulering förbryllar mig. Hur kan denna reform vara så dyr att den inte ryms i regionens budget? 

Massor av bussar och tåg körs med tomma säten. Fler passagerare ger en marginell extra kostnad för 

bränsle, el och slitage, men den torde vara liten. Samhällsekonomiskt är därför en hög beläggning att 

föredra. Biljettintäkterna faller när sommarkort delas ut gratis, men bara i den mån ungdomar annars 

skulle ha köpt biljetter för egna pengar. 

Nyhetsartikeln i Sydsvenskan ger ingen vägledning om kostnadens storlek. Den är förvisso av det 

utrymmeskrävande slaget, men främst för att den domineras av bilder på ungdomar som 

kommenterar förändringen. Läsaren får inte reda på vad reformen skulle kosta, hur kostnaden 

beräknats eller på vilket sätt den inte ryms i regionens budget. Däremot att Natalie, 18 år, tror att 

många ungdomar nu kommer att stanna hemma i stället för att gå ut. 

Besviken på journalistiken vänder jag mig direkt till Region Skåne, som sedan 2009 finns på Twitter 

med målsättningen är att svara på frågor inom 24 timmar. Jag förväntar mig inte något utförligt svar, 

men kanske en fingervisning om var det går att läsa mer. Jag hänvisas i stället till Skånetrafiken, och 

sålunda upprepar jag min fråga: Hur har Region Skåne räknat när de kom fram till att det vore för 

dyrt att fortsätta ge ungdomar sommarkort? De lovar att återkomma, varefter inget händer på tio 

dagar. Efter en påminnelse och ytterligare några dagars väntan får jag ett svar som tyvärr inte är 

särskilt informativt. 

Vid det laget har jag hunnit göra egna efterforskningar. I Kollektivtrafiknämndens 

verksamhetsberättelse konstateras att ”sommarlovsbiljetten för ungdomar har fått stort genomslag 

och har gett ett ökat resande i den aktuella åldersgruppen” samt att Trafikverkets bidrag var 45 

miljoner kronor. Fortfarande hittar jag ingenting om kostnaden. Däremot står det att de totala 

kostnaderna för kollektivtrafiken 2018 blev 52 miljoner lägre än budgeterat. Någon 

kostnadsexplosion tycks ungdomarna inte ha orsakat. 

Till slut är det glädjande nog journalistiken som räddar mig. När reformen introducerades förra 

sommaren, rapporterade Sydsvenskan om kostnaden: 2 miljoner kronor i ökad administration, 9 

miljoner i passagerarersättning till tågoperatören och ett beräknat inkomstbortfall på 24 miljoner. 

Om detta stämmer summerar kostnaderna till 35 miljoner. Med tanke på att kostnaderna ändå 

hamnade drygt 50 miljoner under budget, är kostnaden för sommarlovsbiljetten alltså bokstavligt 

talat felräkningspengar.  



Det gäller också i relation till Region Skånes totala kostnader på 47,5 miljarder. Eftersom det statliga 

bidraget var 45 miljoner, tycks regionen dessutom ha gått plus på det statliga bidraget förra året. 

Kanske var det inte främst av ekonomiska skäl som satsningen inte upprepades? 

När reformen klubbades förra året röstade den borgerliga alliansoppositionen emot med argumentet 

att reformen inte gav skolelever med färdtjänst samma möjligheter att upptäcka Skåne. ”Om nu 

skolungdomar ska få åka gratis, så borde det gälla alla. Även de som inte kan åka buss eller tåg 

själva”, kommenterade moderaten Emma Köster beslutet. 

Efter att ha upptäckt detta oväntade borgerliga engagemang för millimeterrättvisa slutar jag gräva i 

frågan. Jag har nämligen ingen stark åsikt i frågan om vad ungdomar bör betala i kollektivtrafiken. 

Episoden oroar mig av helt andra skäl. 

För det första: Vad är det för samhällsjournalistik som okritiskt rapporterar att något inte ryms i 

budgeten utan att berätta för läsaren hur dyrt det är och göra kostnaden begriplig genom att sätta 

den i relation till något? Vad som ryms i budgeten är alltid en prioriteringsfråga! 

För det andra: Varför kan inte regionens politiker eller kommunikatörer kommunicera kring varför 

satsningen inte upprepas? Om de borgerliga faktiskt menar att eftersom det skulle bli för dyrt att låta 

alla åka gratis bör ingen få göra det, varför säger de inte detta rakt ut hellre än att satsningen inte 

ryms i budgeten? 

För det tredje: Vad är poängen med att Region Skåne och Skånetrafiken finns på Twitter om de inte 

är beredda att svara på relativt enkla frågor om kärnverksamheten? Antalet offentliga 

kommunikatörer ökar och åtminstone någon borde väl kunna kommunicera kring kostnader och 

prioriteringar? 

Någon kanske invänder att detta är en struntfråga. Det är faktiskt just min poäng. Om vi inte är 

kapabla till en rimlig politisk debatt, informativ samhällsjournalistik och effektiv kommunikation kring 

en liten fråga som vad ungdomar ska betala när de åker kollektivt, vad händer när vi måste diskutera 

viktigare frågor? 
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