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Motion
Låt sommarkortet bli rabattkort för kulturen i Skåne
Sommartiden är den tid på året då skåningarna får en välförtjänt paus från vardagen. En tid för
semester, rekreation och vila som skapar möjlighet att orka med resten av årets måsten.
Ett av Skånetrafikens och region Skånes flaggskepp är sommarkortet som skapar förutsättningar för
att göra just detta. Med sommarkortet kan enskilda, familjer och vänner, till en rabatterad summa,
njuta av hela Skåne under två sommarmånader. Vänsterpartiet Skåne vill utveckla den möjligheten till
att inkludera även kulturupplevelser.
Vi vill se sommarkortet som ett rabattkort till det kulturutbud som erbjuds av aktörer som t ex
erhåller regionalt stöd. På så sätt vill vi öppna upp för målgrupper som på annat sätt kanske inte har
möjlighet att ta del av Skånes kulturella utbud.
I dagsläget finns det t ex möjlighet till rabatter på Tivoli om man köper resan via Skånetrafikens
hemsida. Detta skulle kunna utvecklas till att även innefatta exempelvis sommarland runt om i Skåne,
föreställningar på dansteatern och museer, för att nämna några. Vi vill på så sätt utöka möjligheterna
till rabatterade upplevelser via Sommarkortet.
När Vänsterpartiet och regeringen nu också kommit överens om att införa avgiftsfritt resande på
sommarlovet för skolungdomar med den lokala kollektivtrafiken kan lämpligtvis dessa två förslag
förenas och förstärka varandra. Ett sommarkort med rabatt till kulturaktiviteter som dessutom
erbjuds avgiftsfritt till skolungdomar skulle drastiskt öka antalet människor i länet med möjlighet att
ta del av kulturutbudet.
Genom att skapa möjligheter för fler att ta del av Skånes kulturutbud är vi övertygade om att vi
samtidigt skapar förutsättningar för bättre folkhälsa och folkbildning samt ger möjligheter till en
roligare fritid för alla i hela Skåne. Flera studier har visat att ett aktivt deltagande i samhällslivet och
möjligheten att ta del av kultur samt själv kunna utöva densamma skapar friskare och mer
engagerade medborgare. Vänsterpartiet vill att region Skåne ska vara drivande i detta
folkhälsoarbete och ett bra sätt att börja på är att öppna dörrarna till Skånes kulturutbud.
Vänsterpartiet yrkar därför:
Att sommarkortet ska kunna användas som rabattkort till det kulturutbud som erbjuds av bl.a. aktörer
som erhåller regionalt kulturstöd.
Att ge kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden i uppdrag att återkomma med en lösning och ett
beslutsunderlag utifrån motionens intentioner
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