
 
 
Motion om att samtliga anställda inom Partille kommun ska erbjudas rabatterade 
årskort på Västtrafik  
 
”Partille nära till allt” är en slogan som kommunen använt i olika sammanhang och det 
stämmer. En av de saker som vi har nära till är kollektivtrafiken. Det ska vi nyttja och när nu 
Västsvenska paketet införs vid årsskiftet så innebär det att vi får tätare turer och bättre 
kollektivtrafik 
 
Västtrafik erbjuder idag så kallade företagskort för kollektivresor inom regionen. Korten har 
tre olika syften:  

1. Korten köps in av företagen och används när anställda reser i tjänsten. 
2. Den anställda får kortet och betalar av kostnaden varje månad på sin nettolön 
3. Den anställde får kortet som en löneförmån. 

 
Vi socialdemokrater vill att Partille kommun ska erbjuda alla våra anställda företagskort 
enligt alternativ 2. Rabatten på årskorten blir ca 30% för Göteborgs kortet och ca 17% på 
Göteborg+, Göteborg++ och Regionen runt. Eftersom kommunen köper kortet och sedan 
genomför månatliga avdrag så innebär det också att den investering som görs när ett årskort 
köps in fördelas på 12 månader och den anställde slipper en tung engångsutgift vid ett enskilt 
tillfälle. Kommunens kostnad blir den räntekostnad som blir en följd av att medarbetarna 
betalar kortet i ”12-delar”.  
 
Partille kommun expanderar liksom flertalet av kommunerna i vår omgivning. Det blir då 
extra viktigt att vi ses som en bra och framåtsträvande arbetsgivare. Att erbjuda anställda 
rabatterade årskort leder inte bara till att vi bidrar till den nödvändiga omställningen som vi 
alla måste göra för att vara en del av ett hållbart samhälle och säkerställa miljön för 
kommande generationer, det innebär också att vi stärker vårt varumärke som en god 
arbetsgivare. 
 
Vi vet att det finns många företag och organisationer som idag erbjuder sina anställda 
företagskort och vi vill att Partille kommun ska vara en av dessa.  
 
Vi socialdemokrater yrkar därför  
 
att  samtliga anställda i Partille kommun ska få möjlighet att köpa Västtrafiks företagskort 

i enlighet med denna motion. 
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Gitte Caous, Socialdemokraterna. 


