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Tjänsteskrivelse 

180911\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-09-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000019/2018 – 900 

Val av justeringspersoner 

Förslag till beslut 

1. Utse Ingrid Zäther (S) och Marianne Eriksson Mjöberg (BP) som justeringspersoner.
2. Utse Johan Olsson Swanstein (M) som ersättare.
3. Justeringen äger rum 2018-10-01 klockan 15.00 på kommunkansliet

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180911\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-09-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000020/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180911\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-09-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000021/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
- Översikt gällande ej verkställda beslut 2018, kvartal 2 
- Delägarskap i fastighet Sunnan 10 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Översikt gällande ej verkställda beslut 2018, kvartal 2 
Delägarskap i fastighet Sunnan 10 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-20 7 av10 

VN § 68 Dnr VN 000063/2016 - 700 

Översikt gällande ej verkställda beslut 2018, kvartal 2 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Socialtjänstlagen, SoL. 
Totalt 5 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 
3 av de personer vars beslut har inrapporterats har  3 månader efter 
gynnande beslut, fått erbjudande och tackat nej till erbjudet boende. 
2 personer hade vid juni månads utgång inte fått erbjudande om plats, varav 
1 persons hälsa avsevärt har förbättrats sedan beslutet fattades, vilket 
framledes kan påverka den enskildes beslut att tacka ja till erbjudet boende. 
Finns möjlighet att återta ansökan. 
Antal ej verkställda beslut enligt: 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Totalt 0 beslut. 

Tjänsteskrivelse från myndighetschefMagnus Ohlsson, daterad 2018-08-13. 

Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-04-01 - 2018-06-30 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

v ~ & 
j 

2018-08-24

Dnr: KS 000021/2018-900

efter
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-13. 
Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000063/2016 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvarta Israpporter till IVO - Ej verkställda beslut 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-04-01 - 2018-06-30 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 5 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 

1 (1) 

3 av de personer vars beslut har inrapporterats har  3 månader efter gynnande beslut, fått 
erbjudande och tackat nej till erbjudet boende. 

2 personer hade vid juni månads utgång inte fått erbjudande om plats, varav 1 persons hälsa 
avsevärt har förbättrats sedan beslutet fattades, vilket framledes kan påverka den enskildes 
beslut att tacka ja till erbjudet boende. Finns möjlighet att återta ansökan. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

180813\ c:\ users\ henan d 2\appda ta \ local\ m lcrosoft\ wind ows\ tem porary In te rnet fil es\ eon ten t.ieS\ dl juOooj\ tj änsteskrivelse hls.d c\ha 

efter
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 Tjänsteskrivelse  
 

180911\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-09-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000022/2018 – 900 
 
 

Informationsärende 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2018-09-19 föreligger följande anmälda informationsärenden: 
 

 Information om flyktingmottagande 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen an-
mäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180911\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum:  2018-09-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000023/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 11 september 2018 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige finns en rutin för 
uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de fattade fullmäktigebeslut som ska 
verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 
 
 
 
Kommunkansli 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2018-09-11 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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   Uppdaterad: 2018-06-08 
   Dnr: KS 000023/2018-900 
 

 

*Ett år efter att motionen lämnats in.  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2018-05-17 510/18 Motion från Thomas Andersson (L) – Riktlinjer för exploate-

ringsavtal och markanvisningar 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september.  

2018-05-09 506/18 Motion från Thomas Andersson (L) – Mindre stillasittande på 

våra äldreboenden 

Kommunstyrelsen   

2018-04-30 451/18 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Inrätta familjecentral 

 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår.  

2018-04-30 450/18 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Gratis vaccinationer för 

personal inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår.  

2018-04-30 449/18 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Inför giftfri policy för 

kommunens skolor 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår.  

2018-02-28 230/18 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ta fram förslag så 

att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för 

alla elever 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2018-01-16 59/18 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl - Nya vägar in på 

arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2018-01-16 58/18 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Fler praktikplatser 

för daglig verksamhet i kommunens regi 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2018-01-10 26/18 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. – Lokalvård i egen 

regi 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-14 1402/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Arkitekturpro-

gram för Båstads kommun 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 

 

2017-12-06 1354/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Temalekplatser Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-06 1355/17 Motion - Ta fram en fordonspolicy Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-06 1307/17 Motion - Småföretagarhotell Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  2(1) 

 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-11-16 1323/17 Motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbil-

samhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.  
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 

2018 

2017-11-30 1326/17 Motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 
2018 

2017-10-31 1181/17 Motion - Broddar till alla 65 år och äldre Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-27 1166/17 Motion - angående avgiftsfria resor för äldre Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september. September 
2018 
 

2017-10-27 1164/17 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  Utbildningsnämn-
den 

Kommunfullmäktige i september. September 
2018 

2017-10-18 1120/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl.- Alkolås i kommu-
nala fordon 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-12 1079/17 Motion från Uno Johansson (C) m.fl. - Motionsspår med 
belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-Karup, Torekov, 
Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 2026 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1044/17 Motion från Ingela Stefansson (S) - Båstads kommuns ma-

skinpark avseende grönyteskötseln skall ersättas med fossil-

bränslefritt drivmedel 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1043/17 Motion - Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård 

stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september. Oktober 2018 

2017-10-03 1034/17 Motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgar-

löfte 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-09-20 997/17 Motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 
 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september. September 
2018 

2017-09-20 996/17 Motion - Förmånscykel. 
 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september September 
2018 

2017-09-11 950/17 Motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommu-

nen 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i november November 

2018 

2017-09-01 915/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Utomhusisbana 
 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i november. November 
2018 

2017-08-21 866/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Framtagande av hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i november. November 
2018 

2017-07-14 800/17 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) - Jouröppen vårdcen-
tral dygnet runt i Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i november. November 
2018 

2017-06-29 
 

747/17 Motion från Ingela Stefansson (S) – Öka antalet SFI-timmar. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september. September 
2018 

12



 

*Ett år efter att motionen lämnats in.  3(1) 

 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-06-05 634/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Återvinningscentralen 
i Svenstad. 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september. September 
2018 

2017-04-17 501/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ungdomsråd i Båstads 
kommun. 

Kommunstyrelsen Återremitterades i kommunfullmäktige i januari (motions-
tiden förlängd). 

2018 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i september (motionstiden förlängd) September 
2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Handläggning pågår (motionstiden förlängd) 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  4(1) 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2018-02-14 211/18 Medborgarförslag - Anställ en syn- och hörselinstruktör i 
Båstads kommun 

- Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

- 

2017-12-29 1438/17 Medborgarförslag - Informationsskyltar på banvallen 
mellan Grevie och Båstad 

- Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

- 

2017-12-01 1326/17 Medborgarförslag – Övergångslösning för den gamla ban-
vallen. 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

December 
2018 

2017-10-13 1088/17 Medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vis-
telseförbud på stranden vid Malen 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

November 
2018 

2017-10-09 1064/17 Medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

November 
2018 

2017-09-12 915/17 Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsom-
råde samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala 
anläggs 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

November 
2018 

2017-05-10 527/17 Medborgarförslag om kommunala lönesubventioner 
 

Kommunstyrelsen Behandlas i november. November 
2018 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Behandlas i november. 
Återremiss i kommunfullmäktige. 

2018 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering 
 

Kommunstyrelsen Behandlas i november. 
Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Kommunstyrelsen Behandlas i november. 
Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  5(1) 

 

Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

§ 59, KF 2018-03-21 
Aktualiserat 
 
§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning ska tas fram och beredning tillsättas. 2018 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 168  Dnr KS 000489/2018 - 906 

Budget 2019 och plan 2020-2023 

 
Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen  

2014-02-12,§ 29, samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03, § 23, ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Förvaltningen kompletterar med 
plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter föremål för 
en revidering under hösten senast i samband med november månads 
kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis 
vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att 
uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller 
boendedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella 
uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med 
budgetbeslutet i juni eller andra polisiska beslut under året kan också vara 
exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras senast i november. För att undvika framtagande av et 
budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter att det skapats 
kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-05,  

med tillhörande bilaga. Budgetförslag från BP, M, S, C och L. 
 
Arbetsutskottets förslag  Anta Bjärepartiets budget för 2019.  
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag. 
 Kerstin Gustafsson (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag. 
 Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. 
 Uno Johansson (C): Bifall till Centerpartiets budgetförslag. 
 Thomas Andersson (L): Bifall till Liberalernas budgetförslag.       
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit Bjärepartiets budgetförslag.      
 
 
        Forts. på nästa sida.
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Anta Bjärepartiets budget för 2019. 

2.  Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr  
per skattekrona. 

3.  Resultatet för 2019 budgeteras till 15,8 mkr. Resultaten för 2020 och 2021 
planeras uppgå till -9,2 mkr respektive -12,3 mkr. 

4.  Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

5.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 302 486 tkr för 2019  
och 286 795 tkr för 2020 samt 193 930 tkr för 2021. Kommunstyrelsen  
har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna.  
 
Med anledning av de stora investeringsbehoven 2019-2021 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca 31 procent. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 150 mkr. 

7.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 

8.  Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta 
kortfristiga lån inom en ram om 20 mkr.  

 
Reservation Mot beslutet, till förmån för sina egna budgetförslag, reserverar sig 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.      
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Investeringar 2018‐2022
Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Möbler	och	teknisk	utrustning 101 70 70 70 70 70
Kontorsinredning	arbetsplatser	kommunhuset 100 70 70 70 70
Läsplattor	politik 360 360
Kundcenter 303
Teknik	allmänna	utrymmen	kommunhuset	&	teknik	
sessionssalen 0 160 50 50 50 50
Inventarier	(VoO) 400 400 400 400 400 400
Inventarier	Nytt	vård	och	omsorgsboende	Förslöv 500 2000 1100
Inventarier,	arbetsmiljö	barnomsorg 100 100 170 170 170 170
Inventarier,	arbetsmiljö	grundskola 300 300 530 530 530 530
Inventarier	ny	förskola	Förslöv	(nya	Skogsbyn) 600
Inventarier	till	skola	Västra	Karup 900
Inventarier	till	skola	och	bibliotek	Grevie 1200
Inventarier	till	skola	Förslöv 1200 700
Inventarier	till	förskola	Båstad 1000
Inventarier	till	förskola	Västra	Karup 600
Lärararbetsplatser 300 400 610 610 610 610
Inventarier	bibliotek	‐	Förslöv 300
Inventarier	vuxenutbildning 50 25 50 50 50 50
Individ	och	familj,	barn/vuxna	möbler 50 25 75 75 75 75
Inventarier	arbetsmarknad 50 50 100 100 100 100
Inventarier/möbler	gymnasieskolan 50 50 75 75 75 75
Läsplattor	och	mjukvara	till	ungdomsråd 30
Arkiv 100 100 100 100 100 100
Webb/E‐tjänster 200 200 100 200 300 300
Verksamhetsstödsystem	‐	Kansli 400 400
Teknik	för	rörlig	media	‐	kommunikation	 75
Beslutstödsystem 400
System	för	rehabilitering	‐	HR 70
Fritt	Wifi	Accesspunkter 200
E‐arkiv 700 150 300 300 300
Mailsystem 1000
Serverplattform 400 400 500 400 600 600
IP‐Telefoni 300 50 50 50 200 50
Ombyggnad/vidarutbyggnad	av	nät	 200 400 400 400 400 400
Pc 900 900 900 900 1000 1000
Pc	programvaror 300 300 300 200 300 300
Automatisering	av	användarkonton	och	processer 100 100 100 100 100 100
Verksamhetsstödssystem	 50 50 100 100
Singel	sign	on	(SSO) 50 50 50 50 50 50
It‐säkerhet	 200 400 200 300 400
Backup	lösning/Hög	tillgänglighetslösning 300 400 100 100
Automatisering	av	mobila	enheter 150
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E‐handel 100 100
Uppgradering	av	operativsystem 100
Uppgradering	av	office	programvaran 1000

SUMMA	KOMMUNLEDNINGSKONTOR 5	744 6	775 10	450 10	250 6	860 7	300

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Räddningstjänst
Räddningsfordon 435 2	600 500 1	000
Skyddsutrustning 100 100 100 100 100 100
Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200

Måltid
Ram	Måltid 400 300 500 500 500 500

Gata
Ram	Gata	 500 500 500 500 500 500
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 500 500 500
Trygghetsåtgärder	gångtunnel	Lyckantorget 0 0
GC‐vägar 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500
Cykelgarage	vid	Båstads	och	Förslövs	jvstn 250
GC‐väg	Järnvägsbanken	 6	725 4	000 3	000
Renovering	gångbro	över	ny	GC‐väg	banvallen	 0
Gångbro	över		Örebäcken	vid	Öresjön 0
Utbyte	armaturer	gatubelysning,	energibesparing 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000
Mätbar	gatubelysning 891 500 500 500 500 500
Reinvestering	asfaltsbeläggning 3	000 3	000 3	000 3	000 3	000 3	000
Köpmansgatan	utsmyckning	/	julbelysning 500 2	000
Säkerhetshöjande	åtgärder	offentliga	miljön 1	000
GC‐väg	Östra	Karup	‐	Hasslöv 3	000

Gata	(medfinansiering	statlig	infrastruktursatsning)
Kattegattsleden 5	000 3	500
Köpmansgatan	upprustning 2	000 2	000
GC‐väg	Förslöv‐Fogdarp 5	992
GC‐väg	Västra	Karup‐Grevie 6	000
Summa	Gata	(medfin.	statlig	infras.satsning) 12	992 5	500 0 0 0 6	000

Park
Ram	Park/lekplats/strand 500 500 800 800 800 800
Brunnsparken	 200 0 900
Lejontrappan 200 1	000
Ludvig	Nobels	park 750
Sankta	Toras	park 200
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Temalekplatser 2	000 2	000 2	000
Alléplantering	Inre	kustvägen 700 700 700
Renovering	offentliga	toalettbyggnader 200 500 500 300
Offentlig	toalett	Kattviks	hamn 600
Offentlig	toalett	vid	friidrottsplan	/	konstgräsplan 0
Offentlig	toalett	Gulstad 600
Upprustning	inkl	sanering	Grevie	stationsområde 0
Grevie	Torg 100
Klimatsäkring	utredning/åtgärder 2	000 3	000 2	000 1	000 1	000
Ombyggnad	väg	och	parkeringsytor	hamnområdet	i	Båstad 4	000

Fritid
Ram	fritidsanläggningar 500 500 500 500 500
Förstudie/	programhandling	Malenbadets	utveckling	framtid 250
Kombinerad	p‐plats	och	aktivitetsyta	intill	Drivan 4	000
Tillbyggnad	brygga	Torekov 497
Omklädningsrum	Malenbadet 100

Hamn
Ram	hamnverksamhet	(Torekov) 1	661 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000

Övrigt
Utbyte	fordon 2	647 1	500 1	050 300 300 500
Elladdningsstolpar 300

Fastighet
Kameraövervakning 68 300
Passagesystem/skyddsåtgärder	 937 750 500
Ram	Fastighetsservice	 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000
Energieffektivisering,	ventilation	samt	arbetsmiljö	1 4	643 6	000
Datanät,	kablage,	övervakning 300 300 300 300 300 300
Carport	brandstationen	i	Båstad 0
Förskola	Skogsbyn 25	481
Ombyggnation	Förslövs	skola	F‐6 10	679 52	321 47	000
Tillbyggnad	Ängsbyn	förskola	Förslöv 2	000 4	000
Oförutsett	(ombyggnation	Bjäredalen) 2	748
Nya	avdelningar	Klockarebyns	förskola,	Västra	Karup 465 18	000
Ombyggnation	Västra	Karups	skola	F‐6 2	000 20	000 24	000
Reinvestering	Sandlyckeskolan	F‐6 2	000 8	000 8	000
Tillbyggnad	Fiskebyns	förskola	Torekov 4	000 2	000
Båstad	F‐9	Norra	sidan	,	ev	Ö	Karups	skola 2	000 60	000 80	000 80	000 20	000
Ny	F‐6	skola	Grevie 2	000 50	000 23	000
Ny	förskola	Båstad 2	000 35	000 14	000
Räddningsstation	/	centralförråd	Båstad 40	000 30	000
Räddningsstation	Förslöv	Bjäredalen 5	000
Reinvestering	fastighetsbestånd	2 8	475 7	000 7	000 6	000 6	000 6	000
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utemiljö	och	lekredskap 600 600 600 600 600 600
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 81	152 141	471 215	000 138	000 197	000 92	000
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 12	992 5	500 0 0 0 6	000
1 	2018:	Arbeten	utförs	på	Brandstationen	Båstad	samt	
Brandstationen	i	Förslöv

TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

Reinvesteringar
Tennisvägen	10950
Ram 500 1	500 1	500 1	500
Ram	samordning	 0 0 500 2	500
Projektering 400 400 400 400
Serviser 900 900 1	000 1	000
Hagalundsgatan/	Hagagatan 5	022
Järnvägsgatan	Grevie	11140
Avstängningsventiler 510 960 960 780
Brandposter 140 350 490 280
Luftningsventiler 0
Ekorrvägen	etapp	1 0 8	000 600
Bjärevägen 1	330
Heimers	gata 500 2	000
Karstorpsvägen 500 5	000 3	000
Fjärdingsmanvägen 2	303
Sigurdsvägen
Alvägen	11180
Relining	spillvatten	Båstad 1	000 1	000 1	000
Slammarpsvägen
Slättarödsvägen	etapp	1 0 0 0 500
Slättarödsvägen	etapp	2 0 0
Avloppsrening 5	250 2	800 4	080 6	630
Dricksvattenproduktion 725 2	180 900 300
Bygdegårdsv	Vantingevägen 500
Åslidsvägen	Björkvägen 1	300 1	200
Sydvatten	Båstad 35	000
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag,	vatten+spillvatten 300 9	200 500
Lyavägen,	vatten+spillvatten 90 2	200 100
Förslöv/Vadebäck,	vatten+spillvatten 5	900
Öllövsstrand,	vatten+spillvatten 0 0
Margeretetorpsvägen	 4	300 0 0
Rotelyckevägen	 300 1	800

Nyinvesteringar
Ängstorp,	nytt	reningsverk 22	750 3	000 500
Ledning	till	Ängstorp 22	500 5	000
Ängstorp	‐	Hedhuset	utjämningsmagasin 1	500
Driftövervakning	Dricksvattenproduktion	10770 200 200 200 200
Pumpstationer,	utredning‐åtgärder	för	stigande	havsnivå
Nytt	tillstånd	Torekovs	RV 50 100
Serviser,	V	S	D 800 800 1	000 1	500
Mätning	V	S	D 200 200 150 150
Skalskydd 200 200 200 200
Åtgärder	enl.	saneringsplan 0 3	000 3	000
Säkerhetsbarriär	(UV‐ljus) 300 300 300
Åtgärder	enl	dagvattenplan 0 1	000 2	000
Ekorrvägen 150 0
Ny	vattenledning	Hallandsvägen 0 0 0
Reservkraft	Eskilstorp	VV
R1	Ramsjö	R1	Grevie 5	000
Reservkraft	mobil,	generell 250
Samlingskammare,	Eskilstorp	VV
Vattentankstationer 700
Bräddavlopp	Båstad 600 325
Vattenståndsmätning 150
Skottorp,	nytt	vattenverk 0 0

Exploatering	VA
Heden	exploatering
Förslöv	2:4	exploatering 2	984 10	000 0 500 13	000 13	000
Grevie	skoltomt 1	000
Ledningsrätt	Håle	3:4
Exploatering	Åstad	Bas	Va	inv
Exploatering	Grevie	Böske	Va 3	000
Anslutning	Sydvatten 5	000 17	000
Exploatering	Trollbäcken	VA
Dagvattenåtgärder	Förslöv 2	000
T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 85	454 88	490 55	905 25	690 13	000 13	000
(NSVA	har	ingen	plan	för	investeringar	för	åren	2019‐2020)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter	Förslöv/Vadebäck ‐2	388
Anslutningsavgifter	Ängalag ‐2	388
Anslutningsavgifter	Lyavägen ‐955
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anslutningsavgifter	Östra	Karup ‐1	194 ‐1	800 ‐1	280 ‐1	280 ‐1	280 ‐1	280
Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv ‐7	164 ‐5	280
Anslutningsavgifter	Förslöv	verks.omr ‐2	500
Anslutningsavgifter	Åstad	v‐omr	1 ‐500
Anslutningsavgifter	Trollbäcken ‐1	500
Anslutningsavgifter	Margretetorpsvägen ‐1	242
Anslutningsavgifter	Förslöv	2:4 ‐2	290 ‐1	450 ‐4	450 ‐1	450 ‐1	450
Övriga	anslutningsavgifter ‐1	500 ‐1	500
Summa	Anslutningsavgifter ‐17	701 ‐13	258 ‐2	730 ‐6	972 ‐2	730 ‐2	730
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

Östra	Karup	6:7	(Etapp	1)
Skattefinansierade	investeringar	inom	Östra	Karup‐projekt

Gator	(ägs	av	kommunen) 1	000
Grönområden/park	(ägs	av	kommunen)
Summa	skattefin.	investeringar	"Östra	Karup" 0 0 0 1	000 0 0
Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"

Tomtförsäljning ‐3	450 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐1	000
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐3	450 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐1	000

Grevie	"Skoltomt"
Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt"

Rivnings‐	och	planutgifter
Tomtförsäljning ‐1750
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" ‐1	750 0 0 0 0 0

Heden,	Hemmeslöv	10:10
Skattefinansierade	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv

Vägar 990 2	000 1500
Belysning 490 300
Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 800
Lekplats
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv 2	280 2	300 1	500 0 0 0

Övriga	exploateringsutgifter 100 400
Tomtförsäljning ‐20	000 ‐26	240
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Heden,	Hemmeslöv" ‐19	900 ‐25	840 0 0 0 0

Förslöv	2:4
Skattefinansierade	investeringar	inom	Förslöv	2:4

Vägar 1	500 4	500 1	500
Belysning 200 1	400
Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 200 1	500 300
Lekplats	i	Förslöv 200 1800
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Förslöv	2:4 2	100 9	200 1	800 0 0 0
Övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4

Diverse	exploateringsutgifter 250 300
Tomtförsäljning ‐4	000 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900
Summa	övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4 250 ‐3	700 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900

Förslöv	Väster,	verks.	Omr.	(Vistorp	industriområde)
Skattefinansierade	investeringar	Vistorp	industriområde

Vägar 2	000
Vägar	(investeringsbidrag)
Summa	Skattefin.	Investeringar	Vistorp	industriområde 0 2	000 0 0 0 0

Intäkter ‐500
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Förslöv	Väst	105	(Industrimark)
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105"

Vägar 4	000 4	000
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105" 0 0 4	000 4	000 0 0

Trollbäcken
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Trollbäcken"

Vägar 199
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Trollbäcken" 199 0 0 0 0 0

Området	kring	Båstads	nya	station
Skattefinansierade	investeringar

Mellanvägen/Karupsvägen
Stationstorget	(del	2)	andra	sidan	inre	kustvägen 3	500
Summa	skattefin.	Investeringar 3	500 0 0 0 0 0

Intäkter	tomtförsäljning ‐1	500 ‐3	000 ‐3	400

Medfinansieringar	statlig	infrastruktur
Bullerskydd	järnväg	(Trafikverket	äger) 2	000
Summa	Medfin.	statlig	infrastr. 2	000 0 0 0 0 0

Övrig	exploateringsverksamhet
Oförutsett	projektet	helhet
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 0

Intäkter	tomtförsäljning ‐500

Strategiska	markinköp	(markförsörjning)
Övriga	markinköp 10	000 8	000 8	000 6	000 4	000 4	000

Ospec	exploateringar
Kostnader	
Intäkter

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 18	079 21	500 15	300 11	000 4	000 4	000
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Medfin. 2	000 0 0 0 0 0
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐25	350 ‐35	040 ‐9	300 ‐5	900 ‐5	900 ‐4	900
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SAMHÄLLSBYGGNAD
Uppgradering	verksamhetssystem	miljö 430
Mätinstrument	miljö 20
Kartstöd	i	samband	med	ny	ÖP 42
Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 50
Uppstart	mätverksamhet 250
3D‐modell	Båstad	tätort 200
3D‐modell	Båstad	kommun 200
Digitalisering	av	planarkiv	‐	kopplas	ihop	med	E‐arkiv? 250
Mätutrustning	(ny	totalstation) 400
Mätinstrument	(ny	GPS) 150
SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 692 500 400 400 0 0

BARN	&	SKOLA
Pedagogisk	utrustning,	barnomsorg 300 300 300 300 300 300
IKT‐plan 1	800 1	800 1	800 1	800 1	800 1	800
Pedagogisk	utrustning,	grundskola 600 600 1	000 1	000 1	000 1	000
Stöd	och	utveckling 50 50 50 50 50 50
Datorer	förskola,	grundskola,	personal 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500
Barn	och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd 392 250 250 250 250 250
Beslutstöd‐/	verksamhetstödsystem	skola 300
Kursplanerelaterade,	8	grundskolor 500 200 200 200 200 200
Skolbussar 1	700 1	800 1	900 2	000 2	100
SUMMA	BARN	&	SKOLA 6	842 6	800 7	000 7	100 7	200 5	100

BILDNING	OCH	ARBETE
Instrument	Kulturskola 100 100 100 100 100 100
Individ	och	familj,	kundmottagning 150
IT‐utrustning	vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100
IT	System	IOF 50 50 50 50 50 50
Datorer	bibliotek 67 50 50 50 50 50
Hyllsystem	och	inventarier	Bibliotek 163 100 100 50 50 50
IT‐utrustning	gymnasieskola 50 50 50 50 50 50
Bio	Scala 300 0 50 0 50 50
Galleriet	Kunskapscentrum 50
Konstnärlig	utsmyckning	offentliga	rum	(1%) 200 200 200 200 200
IT‐utrustning/teknink	AME 100 100 100 100 100 100
Accesspunkter	gymnasieskolan 50 100 100 0
Fritidsgårdar	IT 50 50 50
SUMMA	BILDNING	&	ARBETE 1	180 850 950 700 850 750

VÅRD	&	OMSORG
Nyckelfri	hemvård	med	integrerad	tidshantering	och	personalplan 754 0 0 0 0
Trygghetstelefoner 200 50 350 350 350
Elcyklar 100 100 50 50 50 50
Arbetstekniska	hjälpmedel 90 90 90 90 90
Verksamhetssystem 1	500 0 0 0 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E‐Hälsa 650 550 300 300 300
SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 3	294 790 790 790 790 50

TOTALT	(inkl.	exploatering) 192	079 237	636 296	495 188	030 223	800 123	300
varav:
Skattefinansierad	investering 116	983 178	686 249	890 168	240 216	700 109	200
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 14	992 5	500 0 0 0 6	000
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 85	454 88	490 55	905 25	690 13	000 13	000
Exploatering ‐25	350 ‐35	040 ‐9	300 ‐5	900 ‐5	900 ‐4	900

Summa	Anslutningsavgifter ‐17	701 ‐13	258 ‐2	730 ‐6	972 ‐2	730 ‐2	730
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 67	753 75	232 53	175 18	718 10	270 10	270
Summa	Exploateringsintäkter ‐25	700 ‐35	740 ‐9	300 ‐5	900 ‐5	900 ‐4	900
Summa	utgifter	relaterade	till	"Åstad"‐projektet 4	500 5	000 17	000 0 0 0
Summa	Inventarier 2	164 1	680 2	530 2	180 2	180 2	180
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Budgeterat resultat 2018 15 400

Finansiering (förändringar) 2019
Avskrivningar -1 407
Räntekostnader -1 685
Pensioner 31
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 31 652
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 518
Fastighetsavgift 1 040
Fördelade kapitalkostnader 2 983
Till KF & KS förfogande 0
Övrigt 2 424
Summa finansiering
Avskrivningar (L inv budget) 950
Räntekostnader (L investeringsbudget) 190

34 660

Verksamheter (förändringar) 2019 Verkligt behov
Språk i åk 6 -344 B&S Ram -550
Lokaler Stöd och utveckling -135 B&S Ram -216
Lovskola -94 B&S Ram -150
IoF placeringar -2 500 B&A Ram -4 000
Försörjningsstöd -313 B&A Ram -500
Gymnasiesärskola -313 B&A Ram -500
IoF avtal familjen Helsingborg -94 B&A Ram -150
Annonsering i press 100 Kommunkontoret 100
Programlicenser -153 Kommunkontoret -245
Utökning tjänst 25 % GDPR -95 Kommunkontoret -152
Kommunekolog/Miljöstrateg -375 S&B -600
Detaljplan Torekov -125 S&B -200
Ortofoto - flygfoto -63 S&B -100
Hyreskostnader för moduler -938 T&S Fastighet -1 500
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Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) -469 T&S -750

Ökade kostnader för lokalvårdsavtal -438 T&S -700
Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -438 T&S -700
Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden -188 T&S -300
Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice -88 T&S -140
Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -25 T&S -40
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S 50

LSS ärende -2 594 V&O ram -4 150
Mottagningsteam löses inom ramen för hemvårdspengen (netto) -31 V&O -50
Lokalhyra för träffpunkt SoL inkl Anhörigstöd och socialt innehåll -94 V&O ram -150
Hyra för ombyggnation av Skogsliden, kontor etc -25 V&O ram -40
Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram 300
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -4 582 B&S Skolpeng -4 582
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -3 021 B&A Gymnasiepeng -3 021
Utökning tjänsterkommunkontoret -2 726 KK -2 726
Upphandlingar och minskade konsultkostnader 2 726 KK 2 726
Boendepeng 47 V&O Boendepeng 47
Beslutade politiska prioriteringar
Nytt arvodesreglemente -563 KK -900
Rätt till Heltid -406 KK -650
Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 -241 T&S -385
Ungdomsråd 2019 -156 KK -250
Införande av höftskyddsbyxor -16 V&O -25

-25 199
Förändringar Liberalerna
Fria kollektivresor 75+, från 1.7.2019 -400
Säkerhets- och brottsförebyggande tjänst, från 1.7.2019 -350
Busslinje 523, Torekov, Ramsjö, Hov, Båstad, komplettering -144
P-avgifter, kompensation -262
Nytt städavtal          -300
Anhörigstöd och Socialt innehåll -300
Ersättningslokal för Ängahällan -100
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Förskole/grundskole-moduler -562
Utökning av föreningsbidrag - alla typer av föreningar -400
Översyn av arvode -157
Förstärkning Vård och Omsorg -1 411
Ny modell för Ängahällans lunchservering - besparing tjänster 260
Administrativa tjänster 2 986

-19 560

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019
Löneökningar 2018 3 mån -3 000
Löneökningar 2019 9 mån -11 700
Summa löneökningar -14 700

Budgeterat resultat 2019 15 800
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Till Kommunfullmäktige 

Fem partier i samverkan lägger härmed fram ett gemensamt förslag till rambudget grundat på förvalt
ningens bedömningar. Vi gör det för att skapa en grund för förändringar och förbättringar. Bjärepartiet 
har inte lyckats under denna mandatperiod att skapa politisk majoritet eller få till ett fungerande samar
bete med förvaltningen. Viktiga frågor har dragits i långbänk, personal har saknat arbetsro och arbets
glädje. 

Vi behöver förändring för ett välkomnande Bjäre. Öppenhet, tillväxt, företagande och professionell styr
ning av kommunförvaltningen är vår gemensamma värdegrund. Genom detta förslag förstärks resurserna 
till skola, räddningstjänst, städning av förskolor och skolor, miljö, kollektivtrafik och trygghet. Västra 
Karups skola rustas upp och moderniseras. Vi vill ha förändring och är beredda att ta ansvar för Båstads 
kommun. 

Yrkande budget2019 och plan 2020-2023. 

Vi yrkar bifall till förvaltningens (ledningsgruppens) förslag till budget 2019 och plan 2020-2023, samt 
yrkar vi på följande tillägg och ändring av förslaget: 

• Tillägg till förslag till driftbudget för 2019, för att uppnå förvaltningens förslag utan be
sparing på aktuella konton; 

Tillköp av kollektivtrafik (linje 523): 144 tkr 
Moduler: 562 tkr 
Lokalvård i egen regi: 262 tkr. 
Säkerhetssamordnartjänst, förvaltningen prioritera denna tjänst i höstens budgetarbete. 

• Förslag till investeringsplan; 

Den skattefinansierade delen av investeringsplanen för 2019 får maximalt uppgå till 180 mkr. I 
detta belopp ska nedanstående investeringar i skolbyggnader ingå. Förvaltningen ska i höstens 
budgetarbete återkomma med förslag till investeringsplan att rymmas inom angivet max belopp. 

2019 2020 2021 
Ombyggnation Västra 20 000 tkr 24 000 tkr 
Karups skola F-6 
Reinvestering Sandlycke- 2 000 tkr 2 000 tkr 14 000 tkr 
skolan F-6; 
Ny F-6 skola Grevie; 2 000 tkr 50 000 tkr 23 000 tkr 

• Finansiering; 
Besparing personalkostnader på kommunledningskontoret: 1 700 tkr. 
Minskade kostnader för amortering och räntor 1100 tkr. 

• Eget kapital 
Eget kapital ökar från 15,8 mkr till 17,6 mkr. 

Båstad den 20 juni 2018 

~---------
erna Miljöpartiet 

~~ Jl l/)M/L; 
So~~e~okfaterna 
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~ÅSTADS KOMMUN 
KommunstyrelHn 

Bjäreparticts förslag på budget för 2019 och budgetförutsättningar 2019-202 l~n~~.~~!t.~.;. !, 
.~ru.~ .. ~.r..9.t. ... t.::::. 

Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar inför framtiden. Låneskulden ökar 
kraftigt pga. mycket stora investeringar enligt plan 2019-2021, på ett sätt som gör oss 
bekymrade inför framtiden. Enligt budgetförutsättningar från förvaltningen behöver 608 mkr 
investeras inom det skattefinansierade området 2019-2021 och inom det avgiftsfinansierade
området drygt 170 mkr åren 2019-2021. För 2019 är motsvarande siffror 208 mkr och 88,5 
mkr. 

Vi måste få låneskulden att plana ut annars står kommunen inför allvarliga ekonomiska 
bekymmer framöver som kan äventyra välfärden. Vi kan inte förvänta oss nuvarande låga 
räntor i framtiden. Räntebördan framöver oroar då räntorna ej kan vara låga för evigt. 

På investeringssidan har vi ca 4 ggr så stor investerings budget mot vad vår kommunstorlek 
klarar av i ett längre perspektiv. Detta orsakat av år av eftersatt fastighetsunderhåll och 
uppskjutna investeringar på VA-området. Drygt 70 mkr är att hänföra till fastighetsunderhåll 
och ersättning av skadade byggnader i investerings budgeten för 2019. 
Bjärepaiiiets förslag till investeringsbudget för 2019 är ca 50 mkr lägre än förvaltningens 
förslag. 

Driftsbudgeten ger inget större utrymme för satsningar då skatteintäkter ökar med 33 mkr och 
med beräknade löneökningar på 14, 7 mkr återstår ca 18 mkr. I 2017 års bokslut var 
underskottet i verksamheterna vård-omsorg och bildning och arbete ca 18 mkr och upptar hela 
ekonomiska reformutrymmet för att få budget i balans. 

Vi står inför en osäker framtid med stora utmaningar för integration och att få nyanlända i 
arbete och de stora investeringar vi har framför oss. Därför lägger Bjärepartiet en stram 
ansvarsfull budget som innebär vissa besparingar i förvaltningarna för att överhuvudtaget 
kunna genomföra några förbättringar. 

Investeringar inför framtiden 

Satsningar på gång -cykelvägar sker med 11,5 mkr åren 2019-2021 varav 7 mkr gäller gamla 
järnvägsbanken. 2018 byggs första sträckan mellan Dala och Grevie. 
För cykelleder med statlig medfinansiering (Kattegattsleden) tillkommer 3,5 mkr. 

Med hänsyn till det alltmer extrema vädret och de skador som skett i samband med stormar de 
senaste tio åren vill vi satsa 7 mkr på klimatsäkring, utredning och åtgärder under åren 2019-
2021. 

Efter lång tid av eftersatt fastighetsunderhåll står vi inför stora skolfastighetsinvesteringar. 
Ca 500 mkr beräknas behöva investeras i ny- och ombyggnad av skolor och förskolor under 
2019-2023. 
Nya skolor på norra sidan i Båstad-Hemmeslöv ingår med ca 250 mkr och Förslöv 100 mkr 
Grevie skola ligger med i investeringsbudgeten för år 2020 med 50 mkr och 25 mkr 2021. 
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För löpande reinvestering i fastigheterna finns 7 mkr i investeringsbudgeten under de 
kommande åren. 

Beträffande vatten och avlopp gäller samma som inom fastighetsområdet att många år av 
eftersatt underhåll och uppskjutna investeringar nu kommit ifatt oss. Enligt budgetförslaget 
planeras investeringar inom området på ca 170 mkr under åren 2019-2021varav2019 88,5 
mkr. 

Vi fortsätter kommunens tidigare satsning på nya bostadsområden som Heden i Hemmeslöv, 
nya stationsområdet i Båstad, Grevie, V Kamp och Förslöv 2:4 och Förslöv västra 
industriområde. 

För nya exploateringsområden beräknas 21,5 mkr för 2019 och 51mkrunder3 årsperioden 
2019-2021. 

För strategiska markköp 2019-2021avsätts22 mkr. 

54 mkr beräknas som intäkter för tomtförsäljningar 2019-2021. 

Driftsbudget 2018 

Fortsatt bra anhörigverksamhet och verksamhet för socialt innehåll garanteras med att 
vi ökar anslagen med 300 tkr. Dessutom fortsatt satsning på lokal för socialt innehåll 
och matservering på Ängahällan i väntan på lokal på Haga Park, kostnad 470 tkr. 
Vi ökar bemanningen på särskilt boende, demensboende till en kostnad av 1000 tkr. 

Vi inför fria bussresor för pensionärer över 75 år inom Båstads kommun vilket 
beräknas kosta 800 tkr per år. Vi likställer pensionärsföreningar med övriga föreningar 
i kommunen och inför ett bidrag på 35 kr per medlem. Vi stöder pensionärsgymnastiken 
på Drivan som saknar ekonomiskt stöd med 70 tkr. Vi tror att den har stor 
förebyggande inverkan på fallolyckor. 

Vi satsar på lokalvård i egen regi till en kostnad ytterligare kostnad av 1100 tkr. 

Vi satsar på brottsförebyggande verksamhet med utredning att starta någon form av 
bevakning, larm och ronderingsverksamhet. Vi sätter även upp skyltar vid alla infarter 
för att markera att vi numera är en DNA kommun med över 1500 hushåll som märkt 
sina värdföremål. 
Vi inför en tjänst som säkerhetschef/beredskapsplanerare vilket ligger i tiden med tanke 
på oro såväl nationellt som globalt. Kostnad 700 tkr. 

Vi satsar på en ny fordonsorganisation för att på sikt få ner kostnaderna. Anslag med 
360 tkr. 

Slutligen till kommunstyrelsens förfogande finns 1180 tkr 
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Vård-och omsorg får en utökad ram på nästan 4,1 mkr för olika verksamheter med mål 
att få budgeten i balans. 
Gymnasium, vuxenutbildning, IFO och arbetsmarknad får en utökning 4,6 mkr. 
Grundskolan en utökning med ca 3 mkr. Begärd ökning av skolpeng för grundskola och 
gymnasium har halverats med hänsyn till budgetläget och de stora volymökningar som 
skett de senaste åren. 

Båstad 21 maj 2018. 

För Bjärepartiet 
Bo Wendt 
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Budgetförutsättningar (2019-2023) 

2017 2018 2019 

I Befolkning (nov året innan)+ befolkningsprognos beslutad i KF 14564 14 756 14 865 

Befolkningsförändiring jmf föregående år 163 192 109 

Löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 18:17) 2,5 2,8 3,1 

I Löneökningar% till grund för kommunens budget 2,5 2,4 3,0 

KPI %, enligt SKL (SKL 18:5) 1,9 1,8 2,3 
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 

!Pc-avgift: (SKL 18:17) 38,33 39,2 39,17 

Internränta %, enligt SKL (SKL 18:05) 1,75 1,75 1,5 
Internränta %, till grund för kommunens budget (SKL 18:05) 1,75 1,75 1,5 

Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,00 1,75 1,50 

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 18:17 april 

2020 2021 2022 

15 240 15 600 15 999 

375 360 399 
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3,0 3,4 3,4 
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I Budgeterat resultat 2018 

Finansiering (förändringar) 2019 
Avskrivningar 

Räntekostnader 

Pensioner 

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Fördelade kapitalkostnader 

Till KF & KS förfogande 

Övrigt 

Förändringar efter BPs investeringsbudget 

Avskrivningar (BPs inv budget) 

Räntekostnader (BPs investeringsbudget) 

Till KF & KS förfogande (Förslag från BP) 

Summa finansiering 

Verksamheter (förändringar) 2019 
Språk i åk 6 

Lokaler Stöd och utveckling 

Lovskola 

loF placeringar 

Försörjningsstöd 

Gymnasiesärskola 

loF avtal familjen Helsingborg 

Annonsering i press 

Programlicenser 

Utökning tjänst 25 % GDPR 

Kommunekolog/Miljöstrateg 

Detaljplan Torekov 

Ortofoto - flygfoto 

Hyreskostnader för moduler 

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 

Ökade kostnader för lokalvårdsavtal 

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän 

Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden 

Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice 

Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen 

Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 

LSS ärende 

Mottagningsteam löses inom ramen för hemvårdspengen (netto) 
Lokalhyra för träffpunkt Sol inkl Anhörigstöd och socialt innehåll 

Hyra för ombyggnation av Skogsliden, kontor etc 

Lokaleffektivisering VoO 2019 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 

Utökning tjänsterkommunkontoret 

Upphandlingar och minskade konsultkostnader 
Boendepeng 

Beslutade politiska prioriteringar 

Nytt arvodesreglemente 

Rätt till Heltid 

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 

Ungdomsråd 2019 

Införande av höftskyddsbyxor 

Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

15 4001 

-1 407 

-1 685 

31 

31 652 

-1 518 

1 040 

2 983 

0 

2 424 

1 112 

300 

-930 

34 002 

-344 

-135 

-94 

-2 500 

-313 

-313 

-94 

100 

-153 

-95 

-375 

-125 

-63 

-938 

-469 

-438 

-438 

-188 

-88 

-25 

50 

-2 594 

-31 
-94 

-25 

300 

-4 582 

-3 021 

-2726 

2 726 

47 

-563 

-406 

-241 

-156 

-16 

B&S Ram 

B&S Ram 

B&S Ram 

B&A Ram 

B&A Ram 

B&A Ram 

B&A Ram 

Kommunkontoret 

Kommunkontoret 

Kommunkontoret 

S&B 

S&B 

S&B 

T&S Fastighet 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

V&O ram 

V&O 
V&Oram 

V&Oram 

V&O ram 

B&S Skolpeng 

B&A Gymnasiepeng 

KK 
KK 
V&O Boendepeng 

KK 

KK 

T&S 

KK 

V&O 

Verkligt behov 
-550 

-216 

-150 

-4 000 

-500 

-500 

-150 

100 

-245 

-152 

-600 

-200 

-100 

-1 500 

-750 

-700 

-700 

-300 

-140 

-40 

50 

-4 150 

-50 
-150 

-40 

300 

-4 582 

-3 021 

-2 726 

2 726 

47 

-900 

-650 

-385 

-250 

-25 

-25 199 
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Förändringar Bjärepartiet 
Fria resor kollektivtrafik över 75 år 

Bidrag pensionärsföreningar 

Teaterföreningsbidrag 

Seniorträning 90+ 

Tjänst SäkerheUberedskap 

Ny fordonsorganisation 

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 till full ersättning 

Utökad kostnad för arvodesreglemente (se beslutade politiska prioriteringar) 

Moduler 

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 

Lokalvård i egen regi 

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän 

Ängahällan hyra 

Bemanning särskilt boende; demensboende 0,75 ÅA per plats och dag och 

somatikboende 0,65 ÅA per plats och dag 

Socialt innehåll 

Rodering bevakning 

Borttag Kommunekolog/Miljöstrateg 

Besparing skolpeng B&S -1 ,3% 

Besparing skolpeng B&A -3, 1 % 

Bespring tjänster Kommunkontoret 

Summa verksamheter 

I 1nf/ationskompensation 2019 

Löneökningar 2019 

Löneökningar 2018 3 mån 

Löneökningar 2019 9 mån 

Summa löneökningar 

!Budgeterat resultat 2019 

Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

-800 
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Investeringar 2019-2023 

Tkr 

KOMMUNKONTOR 
Möbler allmännautrymmen och teknisk utrustning 
Il t . sh1redni 11? tscr kommunhuset 
Läsplattor politik 
Kundcenter 
Teknik allmänna utrymmen kommunhuset & teknik 
sessionssalen 
Inventarier (VoO) 
Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 
Inventarier, arbetsn!ljö bar11omsorg 
Inventarie•·, arbetsmlljö gru1 dskola 
Inventarier ny förskola Förslöv (nya Skogsbyn) 
Inventarier till skola Västra Karup 
Inventarier till skola och bibliotek Grevie 
Inventarier till skola Förslöv 
Inventarier till förskola Båstad 
Inventarier till förskola Västra Karup 
L'lr· rar tsp tser 
Inventarier bibliotek - Förslöv 
lnv nt ·te vuxen bil 1 

Individ och familj. barn/vuxna möbler 
Inventarier arbetsmarknad 
lnv ntari r/'11öbl r 1111 i kol n 
Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 
Arkiv 
Webb/E-tjänster 
Verksamhetsstödsystem - Kansli 
Teknik för rörlig media - kommunikation 
Beslutstödsystem 
System för rehabilitering - HR 
Fritt Wifi Accesspunkter 

E-arkiv 
Mailsystem 
Serverplattform 
IF-Telefoni 
Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 
Pc 
Pc programvaror 
Automatisering av användarkonton och processer 
Verksamhetsstödssystem 
Singel sign on (SSO) 
lt-säke het 
Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 
Automatisering av mobila enheter 
E-handel 
Uppgradering av operativsystem 
Uppgradering av office programvaran 
SUMMA KOMMUNKONTOR 

TEKNIK & SERVICE 
Skattefinansierad verksamhet 

Räddningstjänst 
Räddningsfordon 
Skyddsutrustning 
Räddningsutrustning 
Personlarm 

Budget 
2018 

101 

360 
303 

0 
400 

100 
300 
600 

300 

so 
so 
so 
so 
30 

100 
200 

400 
300 
200 
900 
300 
100 

so 
200 
300 

5 744 

435 
100 
200 

Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

Budget 
2019 

70 
70 

160 
400 
soo 
100 
300 

300 

2S 
2S 
so 
so 

100 
200 
400 

7S 

70 

700 

400 
so 

400 
900 
300 
100 
so 
50 

200 
400 

6445 

100 
200 

Plan 
2020 

70 
70 

so 
400 

2000 
170 
S30 

900 

1200 

600 
610 
300 
so 
75 

100 
75 

100 
100 

400 

200 

lSO 

500 
so 

400 
900 
300 
100 

so 

10450 

2600 
100 
200 

Plan 
2021 

70 
70 

50 
400 

1100 
170 
S30 

700 
1000 

610 

so 
75 

100 
7S 

100 
200 

300 
1000 

400 
so 

400 
900 
200 
100 
so 
so 

200 
100 

100 
100 

1000 
10250 

soo 
100 
200 

Plan 
2022 

70 
70 

360 

so 
400 

170 
S30 

610 

so 
7S 

100 
7S 

100 
300 
400 

300 

600 
200 
400 

1000 
300 
100 
100 
so 

300 

lSO 

6860 

100 
200 

Plan 
2 023 

70 
70 

so 
400 

170 
S30 

1200 

610 

so 
75 

100 
75 

100 
300 

300 

600 
50 

400 
1 000 

300 
100 
100 
so 

400 
100 

100 

7300 

1 000 
100 
200 
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Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Måltid 
Ram Måltid 400 400 500 500 500 500 

Gata 
Ram Gata 500 500 500 500 500 500 
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 500 500 500 

;ghetsJ g; rdl ~ g; gtl 1 1el Lyckan torget 0 0 
GC-vägar 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Cykelgarage vid Bås ads o 1 Förslövs jvstn 0 
GC-väg Järnvägs banken 6 725 4 000 3000 
R n v •ring gangbr öve ny GC-våg banvallen 0 
c:i 1 r• ver är -eken v· öresj n 0 800 
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 1000 1 000 1000 1000 1000 1 000 

Mätbar gatubelysning 891 500 500 500 500 500 
Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

ansJ Han uts1 1y• ·1olb1 ysn·ng 200 200 
Säkerhetshöjande åtgärder offentliga miljön 1 000 
F rslövs IF - gat;i parke ·11g 500 3 000 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
Kattegattsleden 5 000 3 500 
Köpmansgatan upprustning 2 000 2 000 
GC-väg Förslöv-Fogdarp 5 992 
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000 
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 12 992 5 500 0 0 0 6 000 

Park 
1 rk/' J.:pl. t. /st,. 1d 500 500 500 800 800 800 

Dahlmanska Tomten 
'Hl . pa ·keri 200 200 200 

tra1 ~an 200 300 200 

Ludvig Nobels park 750 

Sankta Toras park 200 
Tunalelq latser 1000 1000 1000 
Alleplantering Inre kustvägen 700 700 700 
Renovering offentliga toa! 1yggnader 200 200 200 300 
Offentlig toalett Kattvlks hamn 200 
Offentlig toalett vid friidrottsplan/ konstgräsplan 0 
Offentli~ toalett Gulstad 0 
U prustning inkl sanering C.n.vie stal onsområde 1000 
Klimatsäkring utredning/ åtgärder 2 000 3 000 2000 1000 1000 
Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 
Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 4000 
Upprustning lekplatser 

Fritid 
Ram fritidsanläggningar 500 500 500 500 500 

•ör:.t·1 lie/ progra1 ihandlln rv1al ts ut tckling framtid 0 
Kombinerad p-plats och aktivi tetsyta intill Drivan 4000 
Tillbyggnad brygga Torekov 497 
Omklädningsrum Malenbadet 100 
Toaletter Skåneleden 0 

Hamn 
Ram hamnverksamhet (Torekov) 1661 1000 1000 1000 1000 1000 
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Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Övrigt 
Utbyte fordon enligt utbytespl.in 2 647 0 2100 300 300 500 

Fastighet 
Kameraövervakning 68 300 
Passagesystem/ skyddsåtgärder 937 750 500 
Ram Fastighetsservice 1000 1 000 1000 1000 1000 1 000 
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 4 643 6 000 
Datanät, kablage, övervakning 300 300 300 300 300 300 
Carport brandstationen i Båstad 0 
Förskola Skogsbyn 25 481 
Ombyggnation Förslövs skola F-6 10 679 52 321 47 000 
Tillbyggnad Ängsbyn förskola Förslöv 2000 4000 
Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 2 748 
Nya avdelningar Klockarebyns förskola, Västra Karup 465 18 000 
0 ni ygg, a i r Vastn l«m.r. .kol -6 2 000 5 000 
R ·, vestering Sandlyckes~ I F 2 000 
Tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 4 000 2000 
Båstad F-9 Norra sidan, ev ö Kamps skola 2 000 60 000 80 000 80 000 20 000 
Ny F-6 skola Grevie 2 000 50 000 23 000 
Ny förskola Båstad 2 000 35 000 14 000 
I äddningsstation / cen ral crr d B. stad 
Räddningsstation Förslöv Bjäredalen 5 000 
Reinvestering fastighetsbestånd 2 8 475 7 000 7 000 6 000 6 000 6 000 

Utemiljö och lekredskao 600 600 600 600 600 600 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 81152 124571 233 950 150 000 104 000 39 000 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 12 992 5500 0 0 0 6 000 

1 2019 Arbeten utförs på Centra/förrådet 

2 Arbeten utförs på kommunhuset och 
TEKNIK & SERVICE 

Taxe(inansierad Y.erksamhet 

Reinvesteringar 
Ram 500 1500 1500 1500 
Ram samordning 0 0 500 2 500 
Projektering 400 400 400 400 
Serviser 900 900 1 000 1000 
Hagalundsgatan/ Hagagatan 5 022 
Avstängningsventiler 510 960 960 780 
Brandposter 140 350 490 280 
Ekorrvägen 0 8 000 600 
Bjärevägen 1330 
Heimers gata 500 2 000 
Karstorpsvägen 500 5 000 3 000 
Fjärdingsmanvägen 2 303 
Relining spillvatten Båstad 1000 1 000 1 000 
Slammarpsvägen 
Slättarödsvägen etapp 1 0 0 0 500 
Slättarödsvägen etapp 2 0 
Avloppsrening 5 250 2 800 4 080 6 630 
Dricksvatten produktion 725 2180 900 300 
Bygdegårdsv Vantingevägen 500 
Åslidsvägen Björkvägen 1300 1200 
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Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Landsbygdsinvesteringar 
Ängalag, vatten+spillvatten 300 9 200 500 

Lyavägen, vatten+spillvatten 90 2 200 100 

Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 5 900 

Margeretetorpsvägen 4 300 
Rotelyckevägen 300 1800 

Nyinvesteringar 
Ängstorp, nytt reningsverk 22 750 3 000 500 

Ledning till Ängstorp 22 500 5 000 
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 1500 
Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200 200 

Nytt tillstånd Torekovs RV so 100 

Serviser, V S D 800 800 1 000 1500 

MätningVS D 200 200 150 150 

Skalskydd 200 200 200 200 

Åtgärder en!. saneringsplan 0 3 000 3 000 

Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 300 

Åtgärder en! dagvattenplan 0 1 000 2 000 

Ekorrvägen 150 
Ny vattenledning Hallandsvägen 0 0 0 

Rl Ramsjö Rl Grevie 5 000 
Reservkraft mobil, generell 250 
Vattentankstationer 700 

Bräddavlopp Båstad 0 600 325 

Sydvatten anslutning - belopp kommer justeras 35 000 

Skottorp, nytt vattenverk 0 0 

Vattenståndmätning 150 

Exploatering VA 
Heden exploatering 
Förslöv 2:4 exploatering 2 984 10 000 0 500 13 000 13 000 

Grevie skoltomt 1000 
Ledningsrätt Håle 3:4 
Exploatering Åstad Bas Va inv 
Exploatering Grevie Böske Va 3 000 

Anslutning Sydvatten 5 000 17 000 

Exploatering Trollbäcken VA 
Dagvattenåtgärder Förslöv 2 000 
T&S Summa (faxejinansierad verksamhet) 85454 88490 55905 25 690 13 000 13 000 

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020) 

Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter Förslöv /Vadebäck -2 388 55 

Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 
Anslutningsavgifter Lyavägen -955 
Anslutningsavgifter Östra Karup -1194 -1800 -1280 -1280 -1280 -1280 

Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7164 -5 280 
Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -2 500 
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 
Anslutningsavgifter Trollbäcken -1 500 
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1242 

Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -2 290 -1450 -4 450 -1450 -1450 

Övriga anslutningsavgifter -1 500 -1 500 

Summa Anslutningsavgifter -17 701 -13 258 -2 730 -6 972 -2 730 -2 675 
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Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

TEKNIK & SERVICE 
Exn.Ioateringsområden (!Ii VA l 

Östra Karup 6:7 (Etapp 1) 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt 

Gator (ägs av kommunen) 1000 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 0 0 0 1000 0 0 
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 

Tomtförsäljning -3 450 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -1 000 
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -3450 -2 000 -2 000 -2 000 -2000 -1000 

Grevie "Skoltomt" 
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" 0 

Rivnings- och planutgifter 
Tomtförsäljning -1 750 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" -1750 0 0 0 0 0 

Heden, Hemmeslöv 10:10 
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 

Vägar 990 2 000 1500 
Belysning 490 300 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 800 
Lekplats 

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 2 280 2 300 1500 0 0 0 
Övriga exploateringsutgifter 100 400 
Tomtförsäljning -20 000 -26 240 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -19 900 -25 840 0 0 0 0 

Förslöv 2:4 
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 

Vägar 1500 4 500 1500 0 
Belysning 200 1400 
Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 1500 300 
Lekplats i Förslöv 200 1800 

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 2100 9200 1800 0 0 0 
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 

Diverse exploateringsutgifter 250 300 
Tomtförsäljning -4 000 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 250 -3 700 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde 

Vägar 2 000 0 
Vägar (investeringsbidrag) 

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 2 000 0 0 0 0 
Intäkter 0 -500 

Förslöv Väst 105 (Industrimark) 
Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105" 

Vägar 4 000 4 000 
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 4000 4000 0 0 

Trollbäcken 
Slmttefinansierade investeringar inom "Troll bäcken" 

Vägar 199 
Summa Skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 199 0 0 0 0 0 
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Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

Området kring Båstads nya station 
Skattefinansierade investeringar 

Mellanvägen/Karupsvägen 
Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 3 500 

Summa skattefin. Investeringar 3 500 0 0 0 0 0 

Intäkter tomtförsäljning -1500 -3000 -3400 

Biiske37:1 
Skattefinansierade Investeringar inum '"Böske 37:1" 

Vägar 5 500 
Grönomrr'ide11/ park 1 000 

Summa Skattefi11. l11vesreri111J111· /110111"Böske37:1" 0 0 6500 0 0 

Tomtförsäljning -4 000 

\'ästr11 Karup Llnclstrföns backe 
Skattsjinm1slernde l11vesterlngar i11am "Li11dstl"öms backe" 

Vägar 7 500 
Grönomraden/ park 3 000 

Summa Skattefi11. lnvesteri119ar /110111 "L/11dstriims backe" 0 0 0 10500 0 
Tomtförsäljning -8 000 

Medfinansieringar statlig infrastruktur 
Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 2 000 

Summa Medfin. statlig infrastr. 2 000 0 0 0 0 0 

Övrig exploateringsverksamhet 
Oförutsett projektet helhet 

Summa Övrig exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 0 
Intäkter tomtförsäljning -500 

Strategiska markinköp (markförsörjning) 
Övriga markinköp 10 000 8 000 8 000 6 000 4 000 4 000 

Ospec exploateringar 
Kostnader 
Intäkter 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 18079 21500 15 300 17 500 14500 4 000 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 2 000 0 0 0 0 0 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -25 350 -35 040 -9300 -5 900 -9 900 -12 900 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
Uppgradering verksamhetssystem miljö 430 
Mätinstrument miljö 20 
Kartstöd i samband med ny ÖP 42 
Kvaliteetssäkring av befintlig kartdatabas 
Digital bygglovhantering- (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 50 
Uppstart mätverksamhet 250 
3D-modell Båstad tätort 200 
3D-modell Båstad kommun 200 
Digitalisering av planarkiv - kopplas ihop med E-arkiv? 250 
Mätutrustning (ny totalstation) 400 
Mätinstrument (ny GPS) 150 
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 692 500 400 400 0 0 
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Bjärepartietsförslag KSAU 2018-05-22 uppd 

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 

BARN&SKOLA 

Pedagogisk utrustning, barnomsorg 300 300 300 300 300 300 
IKT-plan 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
Pedagogisk utrust11'1,g, grundskola 600 600 1000 1 000 1000 1 000 
Stöd och utveckling so so so so so so 
Datorer förskola, grundskola, personal 1 SOO 1 SOO 1 SOO 1 soo 1 SOO 1 SOO 
Barn och elever i behov av särskilt stöd 392 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 
Besh1tstöd-/ verks nhetstöd yste i skol;i 100 
Kursplanerelater<ide, 9 grundskolor soo 200 200 200 200 200 
Skolbussar 1 700 1800 1900 2 000 2100 
SUMMA BARN & SKOLA 6842 6 600 7000 7100 7 200 5100 

BILDNING OCH ARBETE 

Instrument Kulturskola 100 100 100 100 100 100 
Individ och familj, kundmottagning 1SO 
IT-utrustning vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100 
IT System IOF so so so so so so 
Datorer bibliotek 67 so so so so so 
Hyllsystem och inventarier Bibliotek 163 100 100 so so so 
IT-utrustning gymnasieskola so so so so so so 
Bio Scala 300 0 so 0 so so 
Galleriet Kunskapscentrum so 
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 
IT-utrustning/teknik AME 100 100 100 100 100 100 
Accesspunkter gymnasieskolan so 100 100 0 
Fritidsgårdar IT so so so 
SUMMA BILDNING & ARBETE 1180 850 950 700 850 750 

VÅRD & OMSORG 

Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och person; 7S4 0 0 0 0 
Trygghetstelefoner 200 so 3SO 3SO 3SO 
Elcyklar 100 100 50 50 50 so 
Larm vårdboende 
Arbetstekniska hjälpmedel 90 90 90 90 90 
Verksamhetssystem 1 SOO 0 0 0 0 
E-Hälsa 6SO sso 300 300 300 
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 294 790 790 790 790 50 

TOTALT (inkl. exploatering) 192 079 220 206 315 445 206 530 137 300 62 300 
varav: 
Skattefinansierad investering 116 983 161256 268 840 186 740 134 200 56 200 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 14992 5 500 0 0 0 6000 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 85 454 88490 55 905 25 690 13 000 13 000 
Exploatering -25 350 -35 040 -9 300 -5 900 -9900 -12 900 

Summa Anslutningsavgifter -17 701 -13 258 -2 730 -6972 -2 730 -2 675 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 67 753 75 232 53175 18718 10 270 10 325 
Summa Exploateringsintäkter -25 700 -32 740 -5 900 -5900 -5900 -4900 
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet 4500 5 000 17 000 0 0 0 
Summa Inventarier 2164 2150 7 300 5 050 2 250 3 450 
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Datum: 2018-06-05 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000489/2018-906 

Till:  Kommunfullmäktige 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Ekonomienheten, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag förändringar till budget 2019 
Bjärepartiets förslag till budget 2019 
 

 

 
Förvaltningens förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021 
 
Bakgrund 
 

I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Förvalt-
ningen kompletterar med plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november månads kommun-
fullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering behövs är att ny ekonomisk 
information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. 
Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också 
uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller boen-
dedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar 
eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut 
under året kan också vara exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras senast i november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

Aktuellt 
 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den befolkningsför-
ändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 109 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2019 för resterande 3 månaders löneökningar 2018 och 9 månaders 
löneökningar för 2019 uppgår till sammanlagt till 14,7 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.  
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SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2019 uppgår till 
2,3 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna.  

 
Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 15,8 mkr. Detta 
motsvarar för 2019 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag.  

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår enligt förslaget till 213 996 tkr för 2019 och 230 490 tkr för 2020 samt 168 
240 tkr för 2021.  
 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 88 490 tkr för 2019 och 55 905 tkr för 2020 samt 25 690 tkr för 2021. 
 
För exploateringsverksamheten beräknas under 2019 nettoinkomster om sammantaget 35 
040 tkr uppstå. För 2020 nettoinkomster om 9 300 tkr och för 2021 nettoinkomster om 5 900 
tkr.  
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2019 uppgå till ca 31 procent.  

Nivå på nyupplåningen för 2019 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
150 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 18 mkr. 

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1.  Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

2.  Resultatet för 2019 budgeteras till 15,8 mkr.  
Resultaten för 2020 och 2021 planeras uppgå till -9,2 mkr respektive -12,3 mkr. 

3.  Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

4.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår till 302 486 tkr för 2019 och 286 795 tkr för 2020 samt 193 930 tkr för 2021. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2019-2021 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca 31 procent. 

5.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2019 med totalt 
150mkr. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 
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7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom en ram 
om 20 mkr. 

 
Båstad 2018-06-05 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het Kommentar

Budgeterat resultat 2018 15 400

Finansiering (förändringar) 2019

Avskrivningar -1 407

Räntekostnader -1 685

Pensioner 31

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 31 652

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 518

Fastighetsavgift 1 040

Fördelade kapitalkostnader 2 983

Till KF & KS förfogande 0

Övrigt 2 424

Summa finansiering 33 520

Verksamheter (förändringar) 2019 Verkligt behov

Språk i åk 6 -344 B&S Ram -550

Lokaler Stöd och utveckling -135 B&S Ram -216

Lovskola -94 B&S Ram -150

IoF placeringar -2 500 B&A Ram -4 000

Försörjningsstöd -313 B&A Ram -500

Gymnasiesärskola -313 B&A Ram -500

IoF avtal familjen Helsingborg -94 B&A Ram -150

Annonsering i press 100 Kommunkontoret 100

Programlicenser -153 Kommunkontoret -245

Utökning tjänst 25 % GDPR -95 Kommunkontoret -152

Kommunekolog/Miljöstrateg -375 S&B -600

Detaljplan Torekov -125 S&B -200

Ortofoto - flygfoto -63 S&B -100

Hyreskostnader för moduler -938 T&S Fastighet -1 500

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) -469 T&S -750

Ökade kostnader för lokalvårdsavtal -438 T&S -700

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -438 T&S -700

Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden -188 T&S -300

Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice -88 T&S -140

Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -25 T&S -40

Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S 50

LSS ärende -2 594 V&O ram -4 150

Mottagningsteam löses inom ramen för hemvårdspengen (netto) -31 V&O -50

Lokalhyra för träffpunkt SoL inkl Anhörigstöd och socialt innehåll -94 V&O ram -150

Hyra för ombyggnation av Skogsliden, kontor etc -25 V&O ram -40

Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram 300

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -4 582 B&S Skolpeng -4 582

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -3 021 B&A Gymnasiepeng -3 021

Utökning tjänsterkommunkontoret -2726 KK -2 726

Upphandlingar och minskade konsultkostnader 2 726 KK 2 726

Boendepeng 47 V&O Boendepeng 47

Beslutade politiska prioriteringar

Nytt arvodesreglemente -563 KK -900

Rätt till Heltid -406 KK -650

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 -241 T&S -385

Ungdomsråd 2019 -156 KK -250

Införande av höftskyddsbyxor -16 V&O -25

Summa verksamheter -18 420 -25 199

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019

Löneökningar 2018 3 mån -3 000

Löneökningar 2019 9 mån -11 700

Summa löneökningar -14 700

Budgeterat resultat 2019 15 800

Förvaltningensförslag 2018-06-07 

KompletteringDnr: KS 000489/2018-906
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het Kommentar

Budgeterat resultat 2019 15 800

Finansiering (förändringar) 2020

Avskrivningar -8 165

Räntekostnader -3 640

Pensioner -3 645

Skatteintäkter inkl. generella bidrag 39 475 ink befolkningsökning

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 473

Fastighetsavgift 2 000

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 440

Fördelade kapitalkostnader 2 785

Summa finansiering 26 777

Verksamheter (förändringar) 2020

Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -180 T&S

Språk i åk 6 -206 B&S Ram

Lokaler Stöd och utveckling -81 B&S Ram

Lovskola -56 B&S Ram

IoF placeringar -1 500 B&A Ram

Försörjningsstöd -187 B&A Ram

Gymnasiesärskola -187 B&A Ram

IoF avtal familjen Helsingborg -56 B&A Ram

Programlicenser -92 Kommunkontoret

Utökning tjänst 25 % GDPR -57 Kommunkontoret

Kommunekolog/Miljöstrateg -225 S&B

Detaljplan Torekov (75 tkr kvar) 50 S&B

Ortofoto - flygfoto 63 S&B

Hyreskostnader för moduler -562 T&S Fastighet

Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) -281 T&S

Ökade kostnader för lokalvårdsavtal -262 T&S

Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -262 T&S

Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden -112 T&S

Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice -52 T&S

LSS ärende -1 556 V&O ram

Lokalhyra för träffpunkt SoL inkl Anhörigstöd och socialt innehåll -56 V&O ram

Nytt arvodesreglemente -337 KK

Rätt till Heltid -244 KK

Digitaliseringstjänst strategi -600 KK

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 -144 T&S

Ungdomsråd 2019 -94 KK

E-arkivarie -250 KK

Kostnader för moduler -1 800 T&S

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -420 B&S Skolpeng exklusive befolkningsökning 2020

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 892 B&A Gymnasiepeng exklusive befolkningsökning 2020

Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, 11 mån -9 768 V&O ram

Minskade ramkostnader nedläggning Ängagården 9 pl, 11 mån 473 V&O ram

Nytt Vårdboende i Förslöv ( 48 platser 11 mån) -18 661 V&O Boendepeng

Nedlägging av Ängagården, (9 platser 11 mån) 3 917 V&O Boendepeng

Summa verksamheter -35 677

Inflationskompensation 2020 0

Löneökningar 2020

Löneökningar 2019 3 mån -4 000

Löneökningar 2020 9 mån -12 100

Summa löneökningar -16 100

Budgeterat resultat 2020 -9 200

Förvaltningensförslag 2018-06-07 

Komplettering
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het Kommentar

Budgeterat resultat 2020 -9 200

Finansiering (förändringar) 2021

Avskrivningar -7 175

Räntekostnader -7 216

Pensioner -5 043

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 34 280 ink befolkningsökning

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 990

Fastighetsavgift 2 000

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 525

Fördelade kapitalkostnader 769

Summa finansiering 15 150

Verksamheter (förändringar) 2021

Borttag "Arbete med översiktsplanen" 250 Sam.bygg/Plan

Detaljplan Torekov 75 SB

Borttag "rätt till heltid projketanställning" 650 KK

Ortofoto - flygfoto -100 SB

Borttag "Språk i åk6" 550 BS

Borttag skötseluppdrag exploateringsområde 100 TS

Borttag Moduler förskola/skola från 2017 1 800 B&S ram

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 899 B&S Skolpeng exklusive prognostiserad befolkningsökning 2021

Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 489 B&A Gymnasiepeng exklusive prognostiserad befolkningsökning 2021

Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, 1 mån -888 V&O ram

Minskade ramkostnader nedläggning Ängagården 9 pl, 1 mån 43 V&O ram

Nytt Vårdboende i Förslöv ( 48 platser) 1 mån -1 696 V&O Boendepeng

Nedlägging av Ängagården, 9 platser 1 mån 356 V&O Boendepeng

Hemvårdspeng 0 V&O

Boendepeng 0 V&O

Summa verksamheter 550

Inflationskompensation 2021 0

Löneökningar 2021 9 mån

Löneökningar 2020 3 mån -4 700

Löneökningar 2021 9 mån -14 100

Summa löneökningar -18 800

Budgeterat resultat 2021 -12 300

Förvaltningensförslag 2018-06-07 

Komplettering
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Avskrivningskostnader

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023

Kommunledningskontoret 4 448,7 5 120,0 6 417,2 7 403,7 7 171,0

Exploatering 411,7 679,7 830,1 896,7 896,7

Medfinansiering st. infrastr. 3 631,4 3 631,4 3 631,4 3 631,4 3 871,4

Teknik och service 32 460 37 508 41 507 44 515 45 181

Samhällsbyggnad 314 364 403 422 422

Barn och skola 5 979 6 283 6 817 6 312 5 700

Bildning och arbete 1 036 1 012 1 018 842 708

Vård och omsorg 2 186 2 047 2 045 1 260 908

VA-verksamhet 12 412 14 399 15 550 16 225 16 275

Summa 62 879 71 044 78 219 81 508 81 134

Summa exkl. VA 50 467 56 645 62 668 65 284 64 859

-1 -1 -1 0 0

Årlig förändring totalt 1 407 8 165 7 175 3 289 -374

Ränteprognos

Riksbankens prognos för reporäntan, 26 april 2018

Förvaltningensförslag 2018-06-07 

Komplettering
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tJMf AEJS KOMMUN 
Kö'rnmunstyrelsen 

LIBERALERNA I BÅSTAD - BUDGET 2019 OCH PLAN 2020 - 2023 

Investeringar - Liberalernas investeringsbudget är förvaltningens förslag 

Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller investeringar de närmaste åren. Det krävs ny- och 

ombyggnation av förskolor och grundskolor i vår kommun för att dels klara befolkningstillväxten och dels skapa 

ändamålsenliga lärmiljöer för våra barn och ungdomar och vår personal. 

Investerar vi klokt i våra förskolor och grundskolor så skapar vi på sikt bättre lärmiljö och arbetsmiljö för våra 

elever och vår personal samtidigt som vi kan minska driftskostnaderna för lokaler och personal. 

Investeringar i Grundskolor F-6 

Vi Liberaler prioriterar om- och tillbyggnad av Västra Karups F-6 skola under åren 2019 till 2021. Därför avsätter 

vi de 44 miljoner som förvaltningen anser att om- och tillbyggnaden kostar. Då får vi en ändamålsenlig skola 

med långsiktig kapacitet att klara av elever för hela västra delen av Bjäre. 

Om- och tillbyggnad av Förslövs F-6 skola som kan ta emot 650 barn (idag 470 elever) innebär en investering 

om knappt 100 miljoner kronor under 2019 och 2020. lnflyttningsklar höstterminen 2021. 

Behovet av en ny grundskola i Båstad/Hemmeslövsområdet är stort. Projekteringsstart 2019 med målet att 

skolan ska står klar till höstterminen 2023. Vi avsätter 240 miljoner kronor för en F-6 skola. 

Investeringar i Förskolor 

Klockarebyns förskola i Västra Karup behöver byggas ut till 4 avdelningar (idag 2 avd + 1 avd i modul) redan till 

hösten 2018 (modullösning). Vi avsätter 18 miljoner kronor under 2019 för att skapa en lösning utan moduler -

antingen tillbyggnad eller ombyggnad av Bjäre Krafts lokaler. 

Ett helhetsgrepp om förskolorna i centrala Båstad behöver göras. Vi Liberaler vill satsa på en nybyggd förskola i 

området där Päron byn och Äppel byn idag ligger. Vi avsätter drygt 50 miljoner kronor för detta ändamål klart 

hösten 2021. I Hemmeslövsområdet tillkommer en privat förskola under 2019. Malens förskola läggs därefter 

ner. 

Vi avsätter 6 miljoner kronor för tillbyggnad av Fiskebyns förskola i Torekov. 

Vi avvaktar med tillbyggnad av Ängsbyns förskola i Förslöv. Personalkooperativ kan lösa utökningsbehoven 

inom de närmaste åren. 

Ny förskola i Grevie projekteras under planperioden. 

Övriga investeringar 

Investeringar i cykelvägar är angeläget och vi avsätter 7 miljoner kronor för år 2019 och 2020 för cykelleden 

genom Sinarp. Dessutom budgeteras 3,0 mkr för 2019 i cykelvägar och säkrare cykelövergångar. För 

upprustning av våra lekplatser i hela kommunen avsätts 6 miljoner kronor under planperioden. 

Driftsbudget 2019 

Vi anser att förvaltningen har tagit fram ett bra underlag för budget 2019 som uppfyller målet om 2 % 
driftsöverskott, dvs 15,8 miljoner i överskott. Förvaltningens förslag ligger till grund för Liberalernas budget 

2019 men här nedan gör vi följande kompletteringar. 

1. Liberalernas motion om fria resor för våra äldre har tagits emot väl. Vi avsätter pengar för att 

genomföra fria resor för åldern 75+. Av praktiska skäl kan detta genomföras först sommaren 2019. 

Budgeten utökas med 400 000 kr 

2. Under de senaste åren har Bjärepartiet tyvärr dragit ner resurserna till brottsförebyggande och 

säkerhetsarbetet. Detta rättar vi till genom att inrätta en säkerhets och brottsförebyggande tjänst i 

kommunen vid halvårsskiftet enlighet med vår motion. Budgeten utökas med 350 000 kr. 
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3. Vi har beslutat att köpa till busslinjen 523 - Torekov-Ramsjö-Hov-Båstad. Förvaltningens förslag 

kompletteras för full kostnadstäckning med 144 000 kr. 

4. I full enighet minskade politiken förvaltningens förslag till nya P-avgifter vilket gör att p-avgifterna blir 

mindre. 262 000 kr avsätts för att kompensera minskade p-avgifter. 

5. Städningen av kommunens lokaler har stora brister. Liberalerna avsätter 300 000 kr för att höja 

kvaliteten vid ny upphandling. 

6. Vi liberaler förnyar inte hyreskontraktet med Ängahällan i Förslöv när kontraktet går ut 1.1.2018. En 

möteslokal centralt belägen för våra äldre hyrs. Budgetkostnad 100 000 kr. 

7. Pengar är avsatta för att hyra förskole- och skolmoduler i Förslöv, Västra Karup och Båstad. Men 

budgeten är underfinansierad med 562 000 kr varför budgetförstärkning är nödvändig. 

8. Vårt föreningsliv {kultur-, idrotts-, väg- och byföreningar) gör ett fantastiskt arbete och ser till att 

skapa rikare innehåll för medborgarnas fritid och för en bättre närmiljö för de boende. Bidragen har 

legat stilla under många år. Nu tillskjuter vi 400 000 kr för att en justering och översyn kan 

genomföras. 

9. Statliga pengar försvinner från Anhörigstöd och Socialt innehåll som kommunen bedriver. Denna 

verksamhet har vi Liberaler under alla år sett till att få mer pengar eftersom dessa pengar ger mångfalt 

igen i form av att våra anhöriga orkar vårda och stödja sina närmaste, att vi kan bryta den ofrivilliga 

ensamheten hos äldre och sätta lite guldkant på vardagen genom sociala aktiviteter. Därför ökas 
budgeten med 300 000 kr. 

10. Översyn av arvodesreglementen till politiker har genomförts av en arbetsgrupp där samtliga partier 

varit inbjudna och ett enligt förslag har tagits fram. Det krävs att 157 000 kr tillskjuts utöver 

förvaltningens förslag. 

Finansiering av Liberalernas kompletteringar 

a. I samband med Ängahällans avveckling får förvaltningen i uppdrag att finna lösning för de ca 10-talet 

matgäster som använder Ängahällans matsal. Besparing i tjänster 260 000 kr. 

b. Förvaltningsorganisationen och kommunledningskontoret har expanderat med ett antal nya 

ofinansierade tjänster. Vi finner här en stor besparingspotential utan att nämnvärt försämra servicen 

till medborgare och medarbetare. Besparingsuppdrag om 2,7 miljoner kronor. 

Kompletteringarna i siffror - utgångspunkt - förvaltningens förslag 

1. Fria resor för äldre 75+ (halvårseffekt) 400 000 kr 
2. Säkerhets- och brottsförebyggande tjänst (halvårseffekt) 350 000 kr 

3. Busslinje 523 - komplettering av förvaltningens förslag 144 000 kr 

4. P-avgifter - politiskt beslut om vissa undantag - kompensation 262 000 kr 

5. Nytt städavtal - upphandling 300 000 kr 

6. Ersättningslokal för Ängahällan 100 000 kr 

7. Anhörigstöd och Socialt Innehåll - kompensation statlig peng 300 000 kr 

8. Förskole/grundskole-moduler - extrapeng 562 000 kr 

9. Utökning av föreningsbidrag- alla typer av föreningar 400 000 kr 

10. Översyn av arvode - komplettering av förvaltningens förslag 157 000 kr 
SUMMA FÖRSTÄRKNINGAR 2 975 000 KR 

Finansiering av förstärkningarna 

1. Ny modell för Ängahällans lunchservering - besparing tjänster 260 000 kr 

2. Administrativa tjänster (de ofinansierade som fd KD genomförde) 2 726 000 kr 

SUMMA BESPARINGAR 

Båstad juni 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 

2 986 000 KR 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Moderaternas Budgetförslag inför 2019 och flerårsplan 2020-2021. 

r iote -06- o 1 
onk.S..o.e:i.O.':l.S:fJ.. 
Y?.~.;::.r.a(, ...... z::. 

-Elå-sra-tts l<omm uh-srå-r lnföre""tnhTa 1-i-ån-g-s I ktrg-a-mman ih-g-ar-och vi ktlg-a -b-esl ut inför komm-ah_d_e 

mandatperiod. Det gäller både beslut som kommer att påverka driftsbudgeten samt inversteringar i 

bl.a. skolstruktur, vård och omsorgsboende, inkoppling till Sydvatten och nytt reningsverk. Samtidigt 

finns det några viktiga frågor som borde varit beslutade det senaste året för att inrymmas i 2019 års 

budget men fortfarande är under beredning somt.ex. ny fastighetsorganisation, lokalisering av 

åtehiiriningscentral oth skolpengssystemet. 

Under de senaste åren har det även visat sig att flera avgörande planeringsförutsättningar, har 

förändrats på ett avgörande sätt under hösten däribland skatteunderlaget. 

-Ledningsgruppen har arbetatfram ett förslag till budgettör 2019.-rnr att behovet av kostnade-r inte 

ska överstiga intäkterna har man använt osthyvelprincipen där 37 % av utökad budget 2019 jämfört 

med 2018 är ofinansierad vilket innebär i nuläge att det är osäkert om förslagen går att genomföra. I 

denna osthyvelprincip finns det även beslut som kommunstyrelsen redan beslutat vilket är 

otillfredsställande, eftersom de inte är finansierade. Det gäller kostnader för moduler, ändrad 

hm;udm-an-for lok-a1vård och-tillköp -av kollektivtrafik. -Men efter som ledningsgr uppen -är öve-rens om 

denna budgetteknik, och vill återkomma senare hur man tänker lösa besparingarna, lägger 

moderaterna inte något motförslag nu i juni. Det är viktigt att ledningsgruppen prövar all nuvarande 

verksamhet samt nya förslag till verksamhetsförändring för att uppnå kvalitetsmässigt högsta utfall 

per skattekrona. Dock måste de beslut kommunstyrelsen beslutat fullt ut finansieras. 

Från vår sida-har vi varit tydliga med att prioritera skola och vård- och omsorg, den prioritering 

kvarstår samt att sen tidigare budgetförslag funnits budgeterat för en säkerhetssamordnartjänst 

vilket vi även till höstens detaljbudget återkommer med. 

För moderaterna är det viktigt att kommunen arbetar för att behålla en styrka i ekonomin som 

-kännetecknas av-långsiktighet och ufäållighet. Viktigt är att den ekonomiska fördelningen stimulerar 

ett sunt synsätt i nämnderna och därmed bidrar till ekonomisk hushållning och ansvarstagande. Det 

krävs då att vi tänker långsiktigt och inte enbart fokusera på att resultatet ska vara 2 % på nedersta 

raden. 

Viåterkommer därmed tllrhösten med vårt slutliga budgefförslag in-för år 2019 och -flerårsplan lär 

2020-2021. En viktig anledning är det vi anfört ovan samt prognoser avseende 

resursfördelningssystem som antal barn, elever, hemvårdstimmar och boendedygn . 

Vi yrkar 

Bffäll tilrledningsgruppens förslag tilrbudget för 2019 och -flerårsplan -för 2020-2021, med 

kompletteringen att kostnader som beslutats av kommunstyrelsen under våren 2018 finansieras 

genom besparing på administrativa- och personalkostnader inom kommunledningskontoret. 

För moderaterna i Båstad 

Båstad den 7 juni 2018 / 

ae~~~:m:stez;,Mot:t C--
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Centerpartiets budgetförslag. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -06- 0 7 . . 1/ 
onKcJ:.QO.O.!f.8.. ... 
-~-~t.K. ::; .. rt.a6..... .. 

Centerpartiets driftbudgetförslag bygger på förvaltningens förslag. Förvaltningens förslag når i delar 

inte upp till de olika förvaltningarnas bedömda behov. Det medför att vårt förslag inte heller täcker 

det behov som förvaltningarna ser. Men eftersom budgetförslaget lagts fram bedömer vi det som 

möjligt, men har några awikande uppfattningar. 

För att möjliggöra dessa extra driftspengar har vi som grund beräknat folkmängden till 159 i st f 109. 

Ser man på siffrorna för 2017 och 2018 och 2020 och framåt anser vi det logiskt med ett högre 

befolkningstal än 109. Vidare har vi dragit ner i investeringsbudgeten för att skapa utrymme i driften. 

De förändringar vi gör i förvaltningens driftsbudget är: 

Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 144' 

Utökad kostnad för arvodesreglemente 157' 

Moduler för att täcka kostnaden 562' 

Lokalvård i egen regi 662' 

Räddningstjänst deltidsbrandmän 262' 

Anhörigstöd, socialt innehåll, lokalhyra Sol 56' 

Viktiga för oss tillkommande driftskostnader är: 

Fria resor kollektivtrafik över 75 år. 500' 

Tjänst säkerhet/beredskap. 350' 

Bemanning särskilt boende 1000' 

Socialt innehåll 300' 

Sjuksköterskor 500' 

Fysioterapeut/sjukgymnast 525' 

Kulturskolan/kulturkort 532' 

Personalfrämjande åtgärder 250' 

Finansiering:_ 

Besparing tjänster kommunkontor 1700' 

Befolkning+ 50 personer 2470' 

Minskad investering 1330' 

Ränteeffekt minskad investering 300' 
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Vårt förslag innebär att vi inte drar ner på skolan och att Vård och Omsorg får ett tillskott enligt de 

behov som bedöms extra viktiga. 

I lnvesteringsbudgeten har vi för skattefinansierade investeringar landat på 161 miljoner i st f 208. Vi 

har dragit ner lite här och där. Vi har haft dialog med delar av förvaltningarna, men inte förankrat 

dessa nerdragningar. I stort kan man säga att de investeringar som önskats har vi dragit ner på 

och/eller skjutit framåt lite i tiden. 

När det gäller större investeringar är skolorna viktiga för oss. Grevie skolas planering påbörjas 2019 

för att byggas 2020-2021. Västra Karups skola skall renoveras/moderniseras/byggas till enligt planen, 

men vi tror inte att det kan bli klart 2019 och sprider det över 2019-2020. För Torekov skall det 

nödvändiga göras 2019-2020, men den större investeringen lägger vi 2021. 

I Västra Karup byggs det 2 nya avdelningar till totalt 4. I Grevie lägger vi in en ny förskola 2021-2022. 

Tillbyggnaden i Torekov skjuts fram något och att den och Förslövs Ängsbyns tillbyggnad awaktas till 

att se vad ny förskola i Grevie medför. När det gäller förskolor väntar vi också på nämndens beslut i 

förskoleorganisationen. 

Åtgärder på Centralförrådet skjuter vi till 2 miljoner 2019 och flyttar fram 4 miljoner till 2021. 

Räddningsstation/centralförråd Båstad har vi inte tagit ställning till alls och låter det utgå just nu i 

planen. 

Utbyte fordon drar vi ner på, men vill istället till en del använda dessa medel till Laddningsstolpar. 

Vi vill att GC-väg Västra Karup-Glimminge byggs 2020 och Östra Karup-Hasslöv 2022. Till dessa tar vi 

medel från ospecificerat till GC-vägar. 

För Köpmansgatans utsmyckning och julbelysning samt Lejontrappan tycker vi att det borde gå att 

samarbeta med andra och dela på kostnaden och därför drar vi ner på dessa investeringar. Vi lägger 

in Grevie "fontän" torg med 100' 2019-2020 för att påbörja vad som kan behöva göras. 

För Exploateringsområden lägger vi till Grevie Böske och Lindströms backe i Västra Karup så att 

detaljplanearbetet kan påbörjas 2019. För oss går skolsatsning och möjlighet till boende hand i hand. 

Tågstationen i Förslöv är inte på så långt avstånd och i båda orterna är tänkt bostadsmark attraktivt 

beläget. 

En aktiv fritid främjar hälsa och välstånd och vi plockar in vad vi kallar Multiarena 2021. 

Det här är en del av det vi ändrat på i lnvesteringsbudgeten och det vi främst vill framhålla. 

Jag yrkar bifall r I Centerpartiets budgetförslag. 
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Budgetförutsättningar (2019-2023)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Befolkning (nov året inn 14 283 14 283 14 452 14 401 14 564 14 756 14 865 15 240 15 600 15 999 16 387
Befolkningsförändiring jmf föregåend 0 169 -51 163 192 159 375 360 399 388

Löneöknin(SKL 18:17) 2,8 2,7 2,5 2,6 2,5 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4
Löneökningar % till grund för kommunens bu 3,1 3,2 2,5 2,4 3,0 3,0 3,4 3,4 3,4

KPI %, enl (SKL 18:5) 0,6 1,1 0,0 1,0 1,9 1,8 2,3 2,9 2,6 2,0 2,0
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKL 18:17) 38,46 38,46 38,46 38,46 38,33 39,2 39,17 39,17 39,17 39,17 39,17

Internränta(SKL 18:05) 2,9 2,5 2,5 2,4 1,75 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Internränta(SKL 18:05) 2,9 2,5 2,50 2,40 1,75 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,00 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 18:17 april
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Budgeterat resultat 2018 15 400

Finansiering (förändringar) 2019
Avskrivningar -1 407
Räntekostnader -1 685
Pensioner 31
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 31 652
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 518
Fastighetsavgift 1 040
Fördelade kapitalkostnader 2 983
Till KF & KS förfogande 0
Övrigt 2 424
Förändringar efter C investeringsbudget
Avskrivningar (C inv budget) 1 430
Räntekostnader (C investeringsbudget) 300
Skatteintäkter 50 pers fler än befolkningsprognos 2 470
Summa finansiering 37 720

Verksamheter (förändringar) 2019 Verkligt behov
Språk i åk 6 -344 B&S Ram -550
Lokaler Stöd och utveckling -135 B&S Ram -216
Lovskola -94 B&S Ram -150
IoF placeringar -2 500 B&A Ram -4 000
Försörjningsstöd -313 B&A Ram -500
Gymnasiesärskola -313 B&A Ram -500
IoF avtal familjen Helsingborg -94 B&A Ram -150
Annonsering i press 100 Kommunkontoret 100
Programlicenser -153 Kommunkontoret -245
Utökning tjänst 25 % GDPR -95 Kommunkontoret -152
Kommunekolog/Miljöstrateg -375 S&B -600
Detaljplan Torekov -125 S&B -200
Ortofoto - flygfoto -63 S&B -100
Hyreskostnader för moduler -938 T&S Fastighet -1 500
Ej justerade trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) -469 T&S -750
Ökade kostnader för lokalvårdsavtal -438 T&S -700
Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -438 T&S -700
Skötseluppdrag för nya bostads- och verksamhetsområden -188 T&S -300
Ny leasingkostnad för kopiator till kontorservice -88 T&S -140
Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -25 T&S -40
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S 50
LSS ärende -2 594 V&O ram -4 150
Mottagningsteam löses inom ramen för hemvårdspengen (netto) -31 V&O -50
Lokalhyra för träffpunkt SoL inkl Anhörigstöd och socialt innehåll -94 V&O ram -150
Hyra för ombyggnation av Skogsliden, kontor etc -25 V&O ram -40
Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram 300
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) -4 582 B&S Skolpeng -4 582
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -3 021 B&A Gymnasiepeng -3 021
Utökning tjänsterkommunkontoret -2 726 KK -2 726
Upphandlingar och minskade konsultkostnader 2 726 KK 2 726
Boendepeng 47 V&O Boendepeng 47
Beslutade politiska prioriteringar
Nytt arvodesreglemente -563 KK -900
Rätt till Heltid -406 KK -650
Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 -241 T&S -385
Ungdomsråd 2019 -156 KK -250
Införande av höftskyddsbyxor -16 V&O -25

-25 199
Förändringar Centerpartiet
Fria resor kollektivtrafik över 75 år -500
Tjänst Säkerhet/beredskap -350
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Ökad kostnad för tillköp av kollektivtrafik linje 523 till full ersättning -144
Utökad kostnad för arvodesreglemente (se beslutade politiska prioriteringar) -157
Moduler -562
Lokalvård i egen regi -662
Räddingstjänst avseende nyanställningar av deltidsbrandmän -262
Bemanning särskilt boende; demensboende 0,75 ÅA per plats och dag och 
somatikboende 0,65 ÅA per plats och dag -1 000
Socialt innehåll -300
SSk, sjuksköterskor -500
Fysioterapeut/Sjukgymnast‐förflyttningsutbildning för medarb enl amv -525
Anhörigstöd -56
Kulturskolan/kulturkort -532
Personalfrämjande åtgärder -250
Besparing tjänster kommunkontor 1 700

-22 520

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019
Löneökningar 2018 3 mån -3 000
Löneökningar 2019 9 mån -11 700
Summa löneökningar -14 700

Budgeterat resultat 2019 15 900
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Investeringar	2019‐2023
Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

KOMMUNKONTOR
Möbler	allmännautrymmen	och	teknisk	utrustning 101 70 70 70 70 70
Kontorsinredning	arbetsplatser	kommunhuset 70 70 70 70 70
Läsplattor	politik 360 360
Kundcenter 303
Teknik	allmänna	utrymmen	kommunhuset	&	teknik	
sessionssalen 0 50 50 50 50 50
Inventarier	(VoO) 400 200 200 400 400 400
Inventarier	Nytt	vård	och	omsorgsboende	Förslöv 500 2000 1100
Inventarier,	arbetsmiljö	barnomsorg 100 100 100 170 170 170
Inventarier,	arbetsmiljö	grundskola 300 300 300 530 530 530
Inventarier	ny	förskola	Förslöv	(nya	Skogsbyn) 600
Inventarier	till	skola	Västra	Karup 900
Inventarier	till	skola	och	bibliotek	Grevie 1	200
Inventarier	till	skola	Förslöv 1	200 700
Inventarier	till	förskola	Båstad 1	000
Inventarier	till	förskola	Västra	Karup 600
Lärararbetsplatser 300 400 400 610 610 610
Inventarier	bibliotek	‐	Förslöv 0 300
Inventarier	vuxenutbildning 50 50 50 50 50 50
Individ	och	familj,	barn/vuxna	möbler 50 50 75 75 75 75
Inventarier	arbetsmarknad 50 50 50 100 100 100
Inventarier/möbler	gymnasieskolan 50 50 50 75 75 75
Läsplattor	och	mjukvara	till	ungdomsråd 30
Arkiv 100 50 50 100 100 100
Webb/E‐tjänster 200 100 100 200 300 300
Verksamhetsstödsystem	‐	Kansli 200 400
Teknik	för	rörlig	media	‐	kommunikation	 75
Beslutstödsystem 400
System	för	rehabilitering	‐	HR 70
Fritt	Wifi	Accesspunkter 100 100
E‐arkiv 200 200 300 300 300
Mailsystem 1	000
Serverplattform 400 300 300 600 600 600
IP‐Telefoni 300 50 50 50 200 50
Ombyggnad/vidarutbyggnad	av	nät	 200 400 400 400 400 400
Pc 900 600 600 900 1	000 1	000
Pc	programvaror 300 200 200 200 300 300
Automatisering	av	användarkonton	och	processer 100 100 100 100 100 100
Verksamhetsstödssystem	 50 50 100 100
Singel	sign	on	(SSO) 50 50 50 50 50 50
It‐säkerhet	 200 200 200 200 300 400
Backup	lösning/Hög	tillgänglighetslösning 300 200 200 100 100
Automatisering	av	mobila	enheter 150
E‐handel 100 100
Uppgradering	av	operativsystem 100
Uppgradering	av	office	programvaran 1000
SUMMA	KOMMUNKONTOR 5	744 4	735 9	065 10	850 6	860 7	300

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Räddningstjänst
Räddningsfordon 435 0 2600 500 1	000
Skyddsutrustning 100 100 100 100 100 100
Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200
Personlarm
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Måltid
Ram	Måltid 400 300 300 500 500 500

Gata
Ram	Gata	 500 400 400 500 500 500
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 400 400 500 500 500
Trygghetsåtgärder	gångtunnel	Lyckantorget 0 250
GC‐vägar 1	500 500 500 500 500 500
Cykelgarage	vid	Båstads	och	Förslövs	jvstn 250 250
GC‐väg	Järnvägsbanken	 6	725 4	000 1500 1500
Renovering	gångbro	över	ny	GC‐väg	banvallen	 0 1000
Gångbro	över		Örebäcken	vid	Öresjön 0 800
Utbyte	armaturer	gatubelysning,	energibesparing 1	000 500 500 1000 1000 1	000
Mätbar	gatubelysning 891 350 350 500 500 500
Reinvestering	asfaltsbeläggning 3	000 3	000 3	000 3	000 3	000 3	000
Köpmansgatan	utsmyckning	/	julbelysning 500 500
Säkerhetshöjande	åtgärder	offentliga	miljön 1	000
Toppbeläggning	väg	Torekov	98:50
Väg,	GC‐Väg	och	Parkering,	Trollbäcken

GC‐väg	Västra	Karup	Glimminge 2000
GC‐väg	Östra	Karup	"Hasslöv" 3000

Gata	(medfinansiering	statlig	infrastruktursatsning)
Kattegattsleden 5	000 3	500
Köpmansgatan	upprustning 2	000 2	000
GC‐väg	Förslöv‐Fogdarp 5	992
GC‐väg	Västra	Karup‐Grevie 6	000
Summa	Gata	(medfin.	statlig	infras.satsning) 12	992 5	500 0 0 0 6	000

Park
Ram	Park/lekplats/strand 500 500 500 800 800 800
Dahlmanska	Tomten
Brunnsparken	 200 450 450 450
Lejontrappan 200 500 500
Ludvig	Nobels	park 0 750
Sankta	Toras	park 200
Temalekplatser 1000 1000 2000 2000
Alléplantering	Inre	kustvägen 0 700 700
Renovering	offentliga	toalettbyggnader 200 500 500 300
Offentlig	toalett	Kattviks	hamn 600
Offentlig	toalett	vid	friidrottsplan	/	konstgräsplan 600
Offentlig	toalett	Gulstad 600
Upprustning	inkl	sanering	Grevie	stationsområde 500 1000
Klimatsäkring	utredning/åtgärder 2	000 2	000 2000 1000 1000
Tillgänglighetsanpassning	Båstad	torg
Ombyggnad	väg	och	parkeringsytor	hamnområdet	i	Båstad 2000 2000
Upprustning	lekplatser

Grevie	"Fontän"	torg. 100 100

Fritid
Ram	fritidsanläggningar 500 500 500 500 500
Ombyggnad	lekpool	Malenbadet
Förstudie/	programhandling	Malenbadets	utveckling	framtid 250
Allvädersanläggning	Örebäcksvallen
Kombinerad	p‐plats	och	aktivitetsyta	intill	Drivan 2000
Tillbyggnad	brygga	Torekov 497
Omklädningsrum	Malenbadet 100
Toaletter	Skåneleden 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Multiarenor 2000

Hamn
Ram	hamnverksamhet	(Torekov) 1	661 1	000 1000 1000 1000 1	000
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Övrigt
Utbyte	fordon	enligt	utbytesplan 2	647 500 1600 1050 300 500

Laddstolpar	elfordon 300 300

Fastighet
Kameraövervakning 68 300
Passagesystem/skyddsåtgärder	 937 500 250
Ram	Fastighetsservice	 1	000 1	000 1000 1000 1000 1	000
Energieffektivisering,	ventilation	samt	arbetsmiljö	1 4	643 2	000 4000
Datanät,	kablage,	övervakning 300 300 300 300 300 300
Carport	brandstationen	i	Båstad 0
Förskola	Skogsbyn 25	481
Ombyggnation	Förslövs	skola	F‐6 10	679 52	321 47	000
Tillbyggnad	Ängsbyn	förskola	Förslöv 0 0 6	000
Oförutsett	(ombyggnation	Bjäredalen) 2	748
Nya	avdelningar	Klockarebyns	förskola,	Västra	Karup 465 12	000
Ombyggnation	Västra	Karups	skola	F‐6 2	000 20	000 24	000
Reinvestering	Sandlyckeskolan	F‐6 2	000 2000 14000
Tillbyggnad	Fiskebyns	förskola	Torekov 0 0 6000
Båstad	F‐9	Norra	sidan	,	ev	Ö	Karups	skola 2	000 60	000 80	000 80	000 20	000
Ny	F‐6	skola	Grevie 2	000 50	000 23	000
Ny	förskola	Båstad 2	000 35	000 14	000
Räddningsstation	/	centralförråd	Båstad 0 0
Räddningsstation	Förslöv	Bjäredalen 5	000
Reinvestering	fastighetsbestånd	2 8	475 7	000 7	000 6	000 6	000 6	000
Grevie	förskola 2	000 12	000 12	000
Utemiljö	och	lekredskap 600 600 600 600 600 600
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 81	152 125	671 250	300 187	650 122	500 44	000
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 12	992 5	500 0 0 0 6	000

2	Arbeten	utförs	på	kommunhuset	och
TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

Reinvesteringar
Ram 500 1	500 1	500 1	500
Ram	samordning	 0 0 500 2	500
Projektering 400 400 400 400
Serviser 900 900 1	000 1	000
Hagalundsgatan/	Hagagatan 5	022
Avstängningsventiler 510 960 960 780
Brandposter 140 350 490 280
Ekorrvägen 0 8	000 600
Bjärevägen 1	330
Heimers	gata 500 2	000
Karstorpsvägen 500 5	000 3	000
Fjärdingsmanvägen 2	303
Relining	spillvatten	Båstad 1	000 1	000 1	000
Slammarpsvägen
Slättarödsvägen	etapp	1 0 0 0 500
Slättarödsvägen	etapp	2 0
Avloppsrening 5	250 2	800 4	080 6	630
Dricksvattenproduktion 725 2	180 900 300
Bygdegårdsv	Vantingevägen 500
Åslidsvägen	Björkvägen 1	300 1	200

1 		2019	Arbeten	utförs	på	Centralförrådet
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag,	vatten+spillvatten 300 9	200 500
Lyavägen,	vatten+spillvatten 90 2	200 100
Förslöv/Vadebäck,	vatten+spillvatten 5	900
Margeretetorpsvägen	 4	300
Rotelyckevägen	 300 1800

Nyinvesteringar
Ängstorp,	nytt	reningsverk 22	750 3	000 500
Ledning	till	Ängstorp 22	500 5	000
Ängstorp	‐	Hedhuset	utjämningsmagasin 1	500
Driftövervakning	Dricksvattenproduktion	10770 200 200 200 200
Nytt	tillstånd	Torekovs	RV 50 100
Serviser,	V	S	D 800 800 1	000 1	500
Mätning	V	S	D 200 200 150 150
Skalskydd 200 200 200 200
Åtgärder	enl.	saneringsplan 0 3	000 3	000
Säkerhetsbarriär	(UV‐ljus) 300 300 300
Åtgärder	enl	dagvattenplan 0 1	000 2	000
Ekorrvägen 150
Ny	vattenledning	Hallandsvägen 0 0 0
R1	Ramsjö	R1	Grevie 5	000
Reservkraft	mobil,	generell 250
Vattentankstationer 700
Bräddavlopp	Båstad 0 600 325
Sydvatten	anslutning	‐	belopp	kommer	justeras 35	000
Skottorp,	nytt	vattenverk 0 0
Vattenståndmätning 150

Exploatering	VA
Heden	exploatering
Förslöv	2:4	exploatering 2	984 10	000 0 500 13	000 13	000
Grevie	skoltomt 1	000
Ledningsrätt	Håle	3:4
Exploatering	Åstad	Bas	Va	inv
Exploatering	Grevie	Böske	Va 3	000
Anslutning	Sydvatten 5	000 17	000
Exploatering	Trollbäcken	VA
Dagvattenåtgärder	Förslöv 2	000
T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 85	454 88	490 55	905 25	690 13	000 13	000
(NSVA	har	ingen	plan	för	investeringar	för	åren	2019‐2020)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter	Förslöv/Vadebäck ‐2	388 55
Anslutningsavgifter	Ängalag ‐2	388
Anslutningsavgifter	Lyavägen ‐955
Anslutningsavgifter	Östra	Karup ‐1	194 ‐1	800 ‐1	280 ‐1	280 ‐1	280 ‐1	280
Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv ‐7	164 ‐5	280
Anslutningsavgifter	Förslöv	verks.omr ‐2	500
Anslutningsavgifter	Åstad	v‐omr	1 ‐500
Anslutningsavgifter	Trollbäcken ‐1	500
Anslutningsavgifter	Margretetorpsvägen ‐1	242
Anslutningsavgifter	Förslöv	2:4 ‐2	290 ‐1	450 ‐4	450 ‐1	450 ‐1	450
Övriga	anslutningsavgifter ‐1	500 ‐1	500
Summa	Anslutningsavgifter ‐17	701 ‐13	258 ‐2	730 ‐6	972 ‐2	730 ‐2	675
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

Västra	Karup	Lindströms	backe 1	000 2000

Grevie	Böske 1	000 2000

Östra	Karup	6:7	(Etapp	1)
Skattefinansierade	investeringar	inom	Östra	Karup‐projekt

Gator	(ägs	av	kommunen) 1000
Grönområden/park	(ägs	av	kommunen)
Summa	skattefin.	investeringar	"Östra	Karup" 0 0 0 1	000 0 0
Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"

Tomtförsäljning ‐3	450 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐1	000
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐3	450 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐2	000 ‐1	000

Grevie	"Skoltomt"
Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" 0

Rivnings‐	och	planutgifter
Tomtförsäljning ‐1	750
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" ‐1	750 0 0 0 0 0

Heden,	Hemmeslöv	10:10
Skattefinansierade	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv

Vägar 990 2	000 1500
Belysning 490 300
Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 800
Lekplats
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv 2	280 2	300 1	500 0 0 0

Övriga	exploateringsutgifter 100 400
Tomtförsäljning ‐20	000 ‐26	240
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Heden,	Hemmeslöv" ‐19	900 ‐25	840 0 0 0 0

Förslöv	2:4
Skattefinansierade	investeringar	inom	Förslöv	2:4

Vägar 1	500 4	500 1	500 0
Belysning 200 1	400
Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 200 1	500 300
Lekplats	i	Förslöv 200 1800
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Förslöv	2:4 2	100 9	200 1	800 0 0 0
Övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4

Diverse	exploateringsutgifter 250 300
Tomtförsäljning ‐4	000 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900
Summa	övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4 250 ‐3	700 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900 ‐3	900

Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Skattefinansierade	investeringar	Vistorp	industriområde

Vägar 2	000 0
Vägar	(investeringsbidrag)
Summa	Skattefin.	Investeringar	Vistorp	industriområde 0 2	000 0 0 0 0

Intäkter 0 ‐500

Förslöv Väst 105 (Industrimark)
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105"

Vägar 4	000 4	000
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105" 0 0 4	000 4	000 0 0

Trollbäcken
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Trollbäcken"
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Vägar 199
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Trollbäcken" 199 0 0 0 0 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

Området	kring	Båstads	nya	station
Skattefinansierade	investeringar

Mellanvägen/Karupsvägen
Stationstorget	(del	2)	andra	sidan	inre	kustvägen 3	500
Summa	skattefin.	Investeringar 3	500 0 0 0 0 0
Intäkter	tomtförsäljning ‐1	500 ‐3	000 ‐3	400

Medfinansieringar	statlig	infrastruktur
Bullerskydd	järnväg	(Trafikverket	äger) 2	000
Summa	Medfin.	statlig	infrastr. 2	000 0 0 0 0 0

Övrig	exploateringsverksamhet
Oförutsett	projektet	helhet
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 0

Intäkter	tomtförsäljning ‐500

Strategiska	markinköp	(markförsörjning)
Övriga	markinköp 10	000 8	000 8	000 6	000 4	000 4	000

Ospec	exploateringar
Kostnader	
Intäkter

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 18	079 23	500 19	300 11	000 4	000 4	000
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Medfin. 2	000 0 0 0 0 0
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐25	350 ‐35	040 ‐9	300 ‐5	900 ‐5	900 ‐4	900

SAMHÄLLSBYGGNAD
Uppgradering	verksamhetssystem	miljö 430
Mätinstrument	miljö 20
Kartstöd	i	samband	med	ny	ÖP 42
Kvalitéetssäkring	av	befintlig	kartdatabas
Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 50
Uppstart	mätverksamhet 250
3D‐modell	Båstad	tätort 200
3D‐modell	Båstad	kommun 200
Digitalisering	av	planarkiv	‐	kopplas	ihop	med	E‐arkiv? 250
Mätutrustning	(ny	totalstation) 400
Mätinstrument	(ny	GPS) 150
SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 692 500 400 400 0 0
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2	023

BARN	&	SKOLA
Instrument	Kulturskola
Pedagogisk	utrustning,	barnomsorg 300 300 300 300 300 300
IKT‐plan 1	800 1	000 1	000 1	800 1	800 1	800
Pedagogisk	utrustning,	grundskola 600 600 600 1	000 1	000 1	000
Stöd	och	utveckling 50 50 50 50 50 50
Datorer	förskola,	grundskola,	personal 1	500 1	250 1	250 1	500 1	500 1	500
Barn	och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd 392 250 250 250 250 250
Beslutstöd‐/	verksamhetstödsystem	skola 300
Kursplanerelaterade,	8	grundskolor 500 200 200 200 200 200
Skolbussar 1	700 1	800 1	900 2	000 2	100
SUMMA	BARN	&	SKOLA 6	842 5	750 5	550 7	100 7	200 5	100

BILDNING	OCH	ARBETE
Instrument	Kulturskola 100 100 100 100 100 100
Individ	och	familj,	kundmottagning 150
IT‐utrustning	vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100
IT	System	IOF 50 50 50 50 50 50
Datorer	bibliotek 67 50 50 50 50 50
Hyllsystem	och	inventarier	Bibliotek 163 50 50 50 50 50
IT‐utrustning	gymnasieskola 50 50 50 50 50 50
Bio	Scala 300 0 50 0 50 50
Galleriet	Kunskapscentrum 50
Konstnärlig	utsmyckning	offentliga	rum 100 100 200 200 200
IT‐utrustning/teknik	AME 100 50 50 100 100 100
Accesspunkter	gymnasieskolan 50 50 50 100 0
Fritidsgårdar	IT 50 50 50
SUMMA	BILDNING	&	ARBETE 1	180 650 700 750 850 750

VÅRD	&	OMSORG
Nyckelfri	hemvård	med	integrerad	tidshantering	och	persona 754 0 0 0 0
Trygghetstelefoner 200 50 350 350 350
Elcyklar 100 50 50 50 50 50
Larm	vårdboende	
Arbetstekniska	hjälpmedel 90 90 90 90 90
Verksamhetssystem 1	500 0 0 0 0
E‐Hälsa 650 300 300 300 300
SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 3	294 490 790 790 790 50

TOTALT	(inkl.	exploatering) 192	079 220	246 332	710 238	330 149	300 75	300
varav:
Skattefinansierad	investering 116	983 161	296 286	105 218	540 142	200 61	200
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 14	992 5	500 0 0 0 6	000
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 85	454 88	490 55	905 25	690 13	000 13	000
Exploatering ‐25	350 ‐35	040 ‐9	300 ‐5	900 ‐5	900 ‐4	900

Summa	Anslutningsavgifter ‐17	701 ‐13	258 ‐2	730 ‐6	972 ‐2	730 ‐2	675
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 67	753 75	232 53	175 18	718 10	270 10	325
Summa	Exploateringsintäkter ‐25	700 ‐32	740 ‐5	900 ‐5	900 ‐5	900 ‐4	900
Summa	utgifter	relaterade	till	"Åstad"‐projektet 4	500 5	000 17	000 0 0 0
Summa	Inventarier 2	164 1	940 6	165 5	350 2	250 3	450
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Förslag till budget 2019 och plan 2020-2023 

2018 -116- 01, ·y· 
~ . ~A~ .. ~o..a~'f.f..r . id?.[R Gt o (il ••• •••• -, ............ . 

Vi Socialdemokrater kommer att lämna vårt slutliga budgetförslag i samband med bud
getens behandling under hösten. De senaste åren har det visat sig att flera avgörande 
planeringsförutsättningar, inte minst skatteunderlaget, ändrats på ett avgörande sätt 
under sommar och höst. Samtidigt bör några viktiga frågor, som fortfarande är under 
beredning, t ex eventuella kostnader för lokalisering av återvinningscentral och ny fas
tighetsorganisation, komma med i budget 2019 och framåt. 

Ledningsgruppen har utarbetat ett budgetförslag för 2019 med hjälp av osthyvelstekni
ken. Effekten blir att 37 % av tillkommande kostnader är ofinansierade och det därmed 
blir högst osäkert om de kan genomföras. Det är inget vi tycker är en bra lösning. Speci
ellt är det otillfredsställande att beslut som kommunstyrelsen redan fattat, inte är fullt 
ut finansierade. Det gäller i första hand kostnader för moduler, ändrad huvudman för 
lokalvård och tillköp av kollektivtrafik. Men eftersom ledningsgruppen är överens om 
denna budget teknik lägger vi inte något motförslag just nu. Redan fattade beslut måste 
emellertid finansieras. 

Genomlysningen av vård och omsorg är genomförd och resultatet av den togs med i 
budget för 2018. Vi önskar att en motsvarande genomlysning görs av skolverksamheten. 
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att ett nytt resursfördelningssystem för utbild
ningsverksamheten ska utredas. Det arbetet bör återupptas under hösten 2018. 

Båstads kommuns budget fungerar inte tillfredställande som styrinstrument. Verksam
heterna är underfinansierade, finansförvaltningen har en alltför hög budgetavvikelse 
och investeringsplanen är generellt för omfattande och för optimistisk. Lånebehov och 
lånekostnader drar iväg på ett mycket oroande sätt. Det är hög tid att budgetens funkt
ion som styrinstrument stärks. 

Vi yrkar 
• Bifall till ledningsgruppens förslag till budget för 2019 och plan 2020-2023, med 

den kompletteringen att kostnader för moduler, ändrad huvudman för lokalvård 
och tillköp av kollektivtrafik budgeteras fullt ut och finansieras genom besparing 
på personalkostnader på kommunledningskontoret. 

För Socialdemokraterna i Båstad 
Båstad den 7 juni 2018. 

I!.~ns~ 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Justering Bjärepartiets budget 2019 2018 -06- 0 1 •. 
Dnrk:!...g.a.~ .':f..r.J.j. 
J<.,~ .~.: .. 'lQ.6 .......... . 

På teknik och service gör vi en besparing på måltidsverksamheten på 200 000 tkr. 

Då endast 6 personer med bistånd och 2 ytterligare utan bistånd äter på Ängahällan ändrar vi så att 

Förslöv i likhet med andra kommundelar får samma service och de med bistånd får sina portioner 

hemskickade som numera sker i Båstad och V Karup. Personalkostnaden för denna service är 118 kr 

per portion inkl. de 58000kr som det kostar vård-och omsorg att ombesörja detta på helger via 

hemtjänsten. 

Därmed sparar vi mer än en halvtidtjänst och vi säger upp alla lokaler på Ängahällan utom 

samlingslokalen som är för socialt innehåll. 

Genom uppsägning av övriga lokaldelar som tidigare användes av hemtjänsten för väntas en 

besparing på ca 200 000-250000 kr i nuvarande hyresavtal som kostar 470 000 kr idag. 

På vård-omsorg som på helger upprätthåller måltidsservicen via hemtjänstpersonal sparar vi 58000 

kr. 

Besparingarna på 460 000 kr lägger vi under kommunstyrelsens förfogande som behöver stärkas. 

För Bjärepartiet 

Bo Wendt 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 1 

 

 

KS § 185  Dnr KS 000742/2018 - 200 

Upprätta planprogram för ny återvinningscentral  
på Bokesliden/Killerödsvägen  

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att 

kommunens nya återvinningscentral ska placeras på Bokesliden/ 
Killerödsvägen norr om stationen. Placeringen saknar stöd i kommunens 
översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera och omfatta är 
det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets 
förutsättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare 

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Selldén, daterad 2018-08-08, med 
tillhörande bilaga. 

 
Förvaltningens och 1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering 
arbetsutskottets av ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s  
förslag  beslut den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) och att samråda om programmet med 

berörda myndigheter och sakägare. 
2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
3. Planarbetet ska ges planprioritet 1. 

  
Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet. 
 

Yrkanden Thomas Andersson (L), Johan Olsson Swanstein (M), Inge Henriksson (BP) och 
Eddie Grankvist (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
 Ingela Stefansson (S) och Uno Johansson (C): Avslag.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.       
 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering 
av ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s 
beslut den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) och att samråda om programmet 
med berörda myndigheter och sakägare. 

2.  Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 

3.  Planarbetet ska ges planprioritet 1.  

 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna.             
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-08 Till: KF  

Handläggare: Olof Selldén  

Dnr: 000742/2018      

 
Beslut om att upprätta planprogram för ny återvinningscentral på 
Bokesliden/Killerödsvägen 

 
Förslag till beslut 
KF beslutar: 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering av ny åter-

vinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s beslut den 20 juni 2018 
(KF § 114/2018) och att samråda om programmet med berörda myndigheter och sakä-
gare. 

2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
3. Planarbetet ska ges planprioritet 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att kommunens nya åter-
vinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. Placeringen 
saknar stöd i kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera och 
omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets förut-
sättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att kommunens nya åter-
vinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. En skiss över 
hur området kan disponeras har redovisats. Den tänkta verksamhetens omgivningspåverkan 
är så pass omfattande att markens lämplighet för ändamålet ska prövas i detaljplan. Placering-
en saknar stöd i kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera 
och omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets 
förutsättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare. 
 
Konsekvenser av beslut 
Konsekvenser för samhälle, verksamhet, ekonomi, miljö etc. kommer utredas under planpro-
cessen.  
 
Samhällsbyggnad  Teknik och service 
 
 
 
Roger Larsson  Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnadschef  Teknik och servicechef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanträdesprotokoll KF § 114/2018 
Kartor och dispositionsskiss över Bokesliden/Killerödsvägen 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 1 

 

 

KS § 186  Dnr KS 000652/2014 - 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Förlängning av samrådstid 

 
Beskrivning av ärendet Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande 

konsekvensbeskrivning har varit ute på samråd sedan 2018-05-25. Det 
planerade samrådet skulle avslutas 2018-08-31, men eftersom synpunkter 
framförts att samrådstiden varit för kort och övergången till en digital 
planhandling försvårat granskningen lyftes frågan om förlängd samrådstid  
på KS au:s sammanträde 2018-08-21.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2018-08-29. 
 
Förvaltningens Samrådstiden för Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och 
förslag tillhörande konsekvensbeskrivning - förlängs till och med den  

30 september 2018.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Samrådstiden för Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling  

och tillhörande konsekvensbeskrivning - förlängs till och med den  
30 september 2018.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180207\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-08-29 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000652/2014 – 315, B 2015-000260 
 
 

Översiktsplan för Båstads kommun – förlängning av samrådstid 
  
 Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Förlänga samrådstiden för Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och  
tillhörande konsekvensbeskrivning till och med den 30 september 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande konsekvensbeskriv-
ning har varit ute på samråd sedan 2018-05-25. Det planerade samrådet skulle avslutas 2018-
08-31, men eftersom synpunkter framförts att samrådstiden varit för kort och övergången till 
en digital planhandling försvårat granskningen lyftes frågan om förlängd samrådstid på KSau:s 
sammanträde 2018-08-21. (Se bilaga 1 för protokollsutdrag) 
 
Bakgrund 
Den 16 maj 2018 beslutade Kommunfullmäktige om samråd för Båstads kommuns översikts-
plan med tillhörande konsekvensbeskrivning. Samrådet skulle avslutas 2018-08-31. 
 

Aktuellt 
Det har framkommit synpunkter om att allmänheten och andra remissinstanser tyckt att sam-
rådstiden varit för kort och övergången till en digital planhandling försvårat granskningen. För 
att ge möjlighet till så många som möjligt att skicka in sina synpunkter på planen önskades en 
förlängd samrådstid.  
 
Frågan om förlängd samrådstid hanterades i ett första skede av KSau på sammanträdet den 21 
augusti 2018. (Se bilaga 1 för protokollsutdrag) 
 
För att underlätta och skapa fler möjligheter att ställa frågor om planen planeras ytterligare ett 
samrådsmöte utöver tidigare tillfällen som genomförts under samrådstiden. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslutet innebär ökade möjligheter att skicka in synpunkter på planförslaget och därmed öka 
möjligheterna att påverka den fysiska planeringen av mark- och vattenområden i kommunen. 
 
Verksamhet 
Beslutet påverkar tidsplanen för projektet men det anses vara av större nytta för projektet att 
fler får tillfälle att yttra sig under processen. 
 

Ekonomi 
Kostnader för extra material och annonsering om den förlängda samrådstiden bekostas av 
Kommunstyrelsen. 
 

81



 
 

 

2 (2) 

 

 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Selldén och Carina Ericsson.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Utdrag ur sammanträdesprotokoll KSau 2018-08-21 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-21 

Dnr KS 000652/2014 - 315 

Sida 

13 av 25 

Utökad sam rådstid gällande översiktsplan för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) framför önskemål om förlängd tid avseende samråd för den nya 
översiksplanen för Båstads kommun. 

Föredragande Planarkitekt Olof Sellden föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) och Christer de Ja Matte (M): Samrådstiden för översiktsplanen 
förlängs till 30 september 2018. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Samrådstiden för översiktsplanen förlängs till 30 september 2018. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

iJ, Jiv 

BILAGA 1 UTDRAG UT SAMMANTRÄDERSPROTOKOLL KSau 2018-08-21
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 166  Dnr KS 000425/2018 - 906 

Begäran hos kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden om 
budgettillägg för 2018 

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för 

helåret 2018 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård-  
och omsorgsnämnden begär budgetförstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2018-04-23. 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-16. 
Vård- och omsorgs- 
nämndens förslag 1. Vård- och omsorgsnämnden begär budgettillägg om 4,15 mkr för 

innevarande år.  
 2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 delvis 

finansieras genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet. 
 
Arbetsutskottets förslag  Det är positivt att budgetavvikelsen signaleras, men begäran avslås.  
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Yrkande Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.      
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit detta yrkande.       
       
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Det är positivt att budgetavvikelsen signaleras, men begäran avslås.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: KS 000425/2018-906, VN 000049/2018-906 

 
 

Budgettillägg  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg om 4,15 mkr 
för innevarande år. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för helåret 2018 
avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att effektivisera i motsvarande 
grad som tillkommande kostnader varför vård- och omsorgsnämnden begär budget-
förstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Ekonomiavdelningen 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomichef 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-23 1 av 2 

 

 

VN § 36  Dnr VN 000049/2018 - 906 

Begäran hos kommunstyrelsen om budgettillägg för 2018 

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2016 utökats och har för 

helåret 2017 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård- och 
omsorgsnämnden begär budget-förstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-16.  
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Notering Redaktionell ändring i bilagan till protokollet: 2016 ska ändras till 2017 och 

2017 ska ändras till 2018. 
 
Yrkande Iréne Ebbesson (S) och Ulf Jiewertz (M): Bifall med följande tillägg: Vård- och 

omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 delvis finansieras 
genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet.      

 
Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 

bifallit detta yrkande.      
             
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg  
om 4,15 mkr för innevarande år. 
 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 
delvis finansieras genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet.  

      _____ 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 2 

 

 

KS § 190  Dnr KS 000554/2018 - 200 

Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings-  
och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

 
Beskrivning av ärendet Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och 

bygglagen (ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala 
markanvisningar (SFS 2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när 
det gäller exploaterings avtal och markanvisningar. De nya reglerna trädde 
kraft den I januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. Kommunerna ska 
således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och 
dels riktlinjer för exploateringsavtal. Att kommunerna är skyldiga att anta 
riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är dock inte en 
förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvisning eller 
ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta 
riktlinjer kommer således inte att bli ogiltiga. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 

2018-06-08, med tillhörande bilagor. 
Förvaltningens 
förslag   1. Godkänna upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, 

markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark. 
  2. Tidigare beslutade dokument; Avgifter för framtagande av 

exploateringsavtal, Dnr: KS 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, 
Dnr: KS 1429/12-200 ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark. 

Arbetsutskottets 
förslag   1. Godkänna upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, 

markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark, 
med justering i första stycket under punkt 4 till: Försäljning av kommunal mark 
ska i normalfallet ske till marknadsmässiga priser. 
2. Tidigare beslutade dokument; Avgifter för framtagande av 
exploateringsavtal, Dnr: KS 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, 
Dnr: KS 1429/12-200 ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark.  

 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 2 av 2 

 

 

 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall med förtydligande om att samtliga tidigare beslut 

som upphävs ska räknas upp. 
 
 Thomas Andersson (L): Bifall med tillägget att Liberalernas motion i detta 

ärende - Dnr: KS 000510/2018-200 - därmed kan anses bifallen. 
 
 Ingela Stefansson (S): Tillägg: De som vill bygga hyresrätter ska ges förmånliga 

villkor. 
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag, Ingela Stefanssons första 
yrkande samt Thomas Anderssons yrkande. Ingela Stefanssons andra yrkande 
avslås.                 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1.  Upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, 
markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal 
mark godkänns, med justering i första stycket under punkt 4 till: Försäljning 
av kommunal mark ska i normalfallet ske till marknadsmässiga priser. 

2.  Tidigare beslutade dokument: Avgifter för framtagande av 
exploateringsavtal - Dnr: KS 000805/2008-210 - Markpolicy samt Regler 
för markanvisning - Dnr: KS 001429/2012-200 - ersätts av upprättat förslag 
till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark.  

3. Liberalernas motion i detta ärende - Dnr: KS 000510/2018-200 - kan 
därmed anses vara bifallen. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2018-06-08. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000554/2018 – 200 
 
 

Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 
 
 
Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kom-
munal mark.  
Teknik och service föreslår att tidigare beslutade dokument; avgifter för framtagande av ex-
ploateringsavtal, Drn: 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429/12‐200 
ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen (änd-
rad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 
2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings avtal 
och markanvisningar. De nya reglerna trädde kraft  den I januari 2015, med vissa över-
gångsbestämmelser. 
 
Kommunerna ska således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar 
och dels riktlinjer för exploateringsavtal.  
 
Att kommunerna är skyldiga att anta riktlinjer för markanvisningar och exploaterings 
avtal är dock inte en förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvis-
ning eller ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta rikt-
linjer kommer således inte att bli ogiltiga. 
 
Teknik och service har tagit fram ett förslag till riktlinjer som bland annat innehåller 
principer för marktilldelning, kostnads-, och ansvarsfördelning vid exploatering samt 
information om den kommunala tomtkön. Förslaget till riktlinjer omfattar också regler 
kring prissättning av kommunal mark.  
 

Riktlinjerna ska tillgänggöras för exploatörer och byggherrar på kommunens hemsida i 

syfte att klargöra vilka förutsättningar som gäller vid exploatering i Båstads kommun.  

 

Bakgrund 
 
Båstads kommun har inte upprättat några riktlinjer i enlighet med SFS 2014:899. Kommunen 
är inte förhindrad att ingå avtal om marktilldelning eller exploatering men uppfyller inte heller 
lagstiftarens vilja att kommuner ska sträva efter en större transparens kring principer och vill-
kor i relationen med exploatörer och byggherrar.  
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De så kallade exploatörsparagraferna återfinns i PBL  kapitel 6. Genom PBL kapitel 6, §§39-42 
lagstadgas vad kommunen får och inte får avtala om med bindande verkan och hur kommunen 
genom sina riktlinjer ska informera exploatörerna hur man tillämpar lagrummet.   
 
Det finns två dokument, framtagna av kommunen sedan tidigare, som reglerar vissa delar av 
det som förväntas återfinnas i de kommunala riktlinjerna för markanvisnings- och exploate-
ringsavtal. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal, Dnr: 805/08-210, är det 
ena och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429/12‐200 det andra.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att anta upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark ger kommunen en tydlig inriktning att 
rätta sig efter i kontakt med exploatörer och byggherrar. Kommunen återtar, genom ett i hu-
vudsak öppet markanvisningsförfarande, rådigheten över planering och urval vilket sannolikt 
kommer att ökar kvaliteten på kommande projekt på kommunal mark.  
 

Verksamhet 
I riktlinjerna framgår det hur Båstad som kommun hanterar marktilldelningar och 
exploateringsprojekt, vem som ansvarar för vad och var beslutsmandatet ligger vilket  
underlättar för verksamheten och skapar en förutsägbarhet som uppskattas av kommunens 
avtalsparter. 
  

Ekonomi 
Upprättat förslag till riktlinjer tydliggör vem som har det ekonomiska ansvaret i exploate-
ringsprojekten, principer som redan är inarbetade och inte medför några ekonomiska konse-
kvenser för kommunen.    
Att sälja kommunal mark till marknadsmässiga priser kan däremot få en positiv effekt på 
kommunens ekonomiska resultat. Ett exploateringsområde kommer således kunna genera ett 
överskott. 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Carina Ericsson, samhällsbyggnad och Fredrik Jönsson NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förslag till riktlinjer 
2. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal  
3. Markpolicy för Båstads kommun 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef och Fredrik Jönsson, gruppchef exploatering (NSVA) 
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Kommunala riktlinjer för 

markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 

exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

Bakgrund och syfte 
 

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen och 
om en ny lag om kommunala markanvisningar som har stor betydelse för kommun-
erna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. De nya reglerna har trätt 
i kraft den 1 januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser.  
 

De nya reglerna innebär i de här delarna i huvudsak: Definition av begreppen 
exploateringsavtal och markanvisning. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att göra markanvisningar. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att ingå exploateringsavtal som rör genomförandet av detaljplaner. 
 

Syftet med att ha kommunala riktlinjer är att skapa en förutsägbarhet för exploatören i 
samröre med kommunen.  
 
Riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål 
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggnings-
rutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för mark-
prissättning. 
 
Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden 
som har betydelse för konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Riktlinjerna är inte bindande och avsteg från dem ger inga juridiska påföljder. 
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1. Riktlinjer för markanvisningsförfarande 

 Syftet och målsättningen med ett markanvisningsförfarande är att knyta till sig 
en exploatör som avser bebygga anvisat område i enlighet med de villkor som 
kommunen ställer.  
 

 Kommunens verksamhetsområde för Teknik och service ansvarar för 
markanvisnings-processen.  
 

 Exploatör som vill försäkra sig om att få direktinformation om kommande 
markanvisningar anmäler detta till verksamhetsområdet för Teknik och service. 
Inbjudan till beslutade markanvisningsförfaranden tillgängliggörs alltid på 
kommunens webbsida. 
 

 Anvisning av kommunal mark föregås antingen av ett anbudsförfarande, ett 
tävlingsförfarande, eller en direktanvisning. I de fall anvisningen inte sker genom 
anbudsförfarande, anvisas tomten till ett pris som motsvarar det uppskattade 
marknadsvärdet. 
 

 Den öppna markanvisningsprocessen föregås av att kommunstyrelsen beslutar 
om lämpligt förfarande och godkänner en upprättad inbjudan till exploatörer och 
byggherrar.   
 

 Direktanvisning får förekomma då exploatören förbinder sig att uppföra en 
boendeform som kan anses speciellt efterfrågad eller unik till sitt koncept. I 
övrigt ska förfrågningar om direktanvisning nekas med hänvisning till att 
området kommer att förmedlas genom öppen markanvisning, alternativt att 
föreslaget koncept inte är aktuellt för området. 
 

 Verksamhetsområdet för Teknik och service bereder inkomna förslag om 
direktanvisning till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.  
 

 Mark för verksamheter erbjuds den som vill uppföra byggnader och bedriva 
verksamhet som planmässigt passar den specifika tomten. I det fall flera 
verksamhetsutövare lämnar intresse för en och samma tomt gör kommunen ett 
urval baserat på vilken verksamhet som tillför kommunen störst värde.  
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2. Riktlinjer för markanvisningsavtal 

 Markanvisningsavtalet innehåller de villkor som kommunen ställer för att 
överlåta sin mark till exploatör/byggherre.  
 
Vanligen omfattar villkoren;  
prissättning, tillträde, parternas åtaganden och eventuella ekonomiska 
sanktioner och villkor om återgång.  Avtalet kan även innehålla villkor om 
prissättning/hyressättning mot marknaden, storlek på bostäder, option på 
bostäder för kommunens räkning och fördelning mellan upplåtelseformer.   
 

 Markanvisningsavtalet får inte överlåtas på annan part utan kommunens 
skriftliga godkännande.  
 

 Markanvisningsavtalet kan tecknas innan detaljplan för området antagits men 
företrädesvis ska en lagakraftvunnen detaljplan finnas för det område som ska 
överlåtas.  
 

 Innan kommunen ingår avtal med exploatör om marktilldelning, ska valet av 
avtalspart godkännas av kommunstyrelsen.   
 

 

3. Riktlinjer för exploateringsavtal 

3.1 Övergripande riktlinjer för exploateringsavtal 
 

 Kommunens verksamhetsområde för Teknik och service handlägger ärenden 
avseende exploatering genom verksamhetsområdets exploateringsingenjör.  
 

 Exploateringsingenjören bevakar genomförandefrågorna i planprocessen, 
upprättar exploateringsavtal och säkerställer genomförandet efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft.  
 

 Den som avser exploatera ett markområde i kommunen står för samtliga 

kostnader som uppkommer, såsom kostnader för; framtagande av detaljplan med 

tillhörande utredningar, projektering och utbyggnad, anslutning till det allmänna 

vatten- och avloppsnätet, nödvändiga åtgärder på befintlig infrastruktur i 

anknytning till planområdet och kommunens administrativa kostnader. 
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 Huvudmannaskapet i detaljplanen styr vilken part som ansvarar för att 

iordningställa allmän plats inom planområdet 

 

 Utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och avloppstjänster debiteras 
exploatören i enlighet med gällande taxa för vatten och avloppstjänster.  
 

 I de fall detaljplanen medför nytta i form av byggrätt, för både kommun och 
exploatör, ska exploateringskostnaderna fördelas mellan parterna med 
utgångspunkt i värdet och fördelningen av byggrätten.  
 

 Exploatören kan åläggas att bära genomförandekostnader från tidigare 
planläggning om planerna är kopplade till varandra genom en etappvis 
utbyggnad.  

 
 Exploateringsavtal ska ha tecknats och godkänts av kommunstyreslen innan en 

detaljplan antas. 

 

 Exploateringsavtalet får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 

 

3.2  Specifika riktlinjer för genomförande av detaljplaner med 

kommunalt huvudmannaskap 
 

 I det fall kommunen är huvudman för allmän plats ska en preliminär 
exploateringskalkyl tas fram i detaljplanens samrådsskede. Kalkylen ska 
innehålla både anläggningskostnad och driftskostnad för allmän plats, 
kommunens administrativa kostnader samt kostnad för nödvändiga åtgärder på 
befintlig infrastruktur i anknytning till planområdet. Kalkylen ska presenteras 
den eller de exploatörer som har kostnadsansvar för genomförandet. 
 
När detaljplanen ställts ut för granskning ska den preliminära kalkylen 
uppdateras till en slutlig version.  
 
I samband med att en slutlig exploateringskalkyl tas fram, ska även en tidsplan 
presenteras för genomförande/ iordningställande av allmän plats.  
 
Både tid- och kostnadsuppskattningar ska återges i upprättat exploateringsavtal. 
 

 Om kommunen iordningställer allmän plats ska genomförande ske med ambition 

att leverera enligt den tidsplan som tagits fram och de kostnader som definierats 

i exploateringsavtalet.  
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 Om kommunen iordningställer allmän plats ska exploatören ges insyn i 

projekteringen. 

 

3.3  Specifika riktlinjer för genomförande av detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap 

 

 I det fall exploatören är huvudman för allmän plats, och ansvarar för-, finansierar 

iordningsställandet, så ska det ske i enlighet med kommunens krav på standard. 

Kommunens standard preciseras i den tekniska bilaga som biläggs 

exploateringsavtalet. 

 

 Exploatör kan ansvara för utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och 

avloppstjänster inom exploateringsområdet. För att garantera att exploatören 

bygger ut enligt huvudmannens standard, ska NSVA involveras vid projektering 

och genomförande. NSVA ska godkänna de slutliga bygghandlingarna innan 

utbyggnad påbörjas. NSVA ska utföra, -eller godkänna utförd besiktning av  

anläggningarna, och kan ålägga exploatören att vidta åtgärder om anläggningarna 

avviker från avtalad standard.  

 

 Villkor avseende utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och 

avloppstjänster ska finnas i upprättat exploateringsavtal.  

 

 Anläggningarna ska efter godkänd besiktning överlåtas till kommunen i det fall 

planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för allmänna vatten- 

och avloppstjänster. 

 

 I det fall kommunens verksamhetsområde inte omfattar ansvar för dagvatten ska 

ansvaret för nödvändiga dagvattenlösningar inom området säkras genom 

tillskapande av gemensamhetsanläggning. 

 

 För exploatörens åtaganden avseende iordningställande av allmän plats/ 

anläggningar för allmänna vatten- och avloppstjänster och utbyggnad av 

gemensamma anläggningar inom kvartersmark ska säkerhet ställas i form av 

bankgaranti eller motsvarande, som kommunen godkänner. 

 

 I det fall en befintlig vägförening, eller annan samfällighet, verkar inom 

exploateringsområdet och den allmänna platsen enligt detaljplanen ska tillföras 

dennes ansvarsområde, ska denne involveras i projekteringen.  

 

95



 

 

6 

 

 Exploateringsavtalet ska säkerställa exploatörens genomförande av eventuella 

gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark.  

 

 Exploateringsavtalet kan innehålla villkor om ekonomiska sanktioner eller villkor 

om kommunalt genomförande på exploatörens bekostnad som kan aktiveras i det 

fall exploatören underlåter att genomföra vad som avtalats.  

 

 

 

4. Riktlinjer vid försäljning av kommunal mark 

 Försäljning av kommunal mark ska ske till marknadsmässiga priser. Med 

marknadsmässigt pris avses en prisnivå som objektet sannolikt genererat vid en 

försäljning på den öppna marknaden. 

 

 Att priset är marknadsmässigt kan om nödvändigt säkerställas genom att en 

oberoende värdering utförs av auktoriserad fastighetsvärderare. 

 

 Försäljning av småhustomter ska ske efter de regler som anges i kommunens 
”Regler för tomtförsäljning”, reviderad av kommunfullmäktige den 26 oktober 
2016, § 198 Dnr: 1139/16‐200. (bilaga 1) 

 

 

 För den som söker information om vad man som tomtköpare bör känna till, finns 

material på kommunens webb. 

http://bastad.se/wp-content/uploads/2017/01/K%C3%B6pa-villatomt.pdf 

 

 Försäljning av verksamhetstomter sker till pris fastlagt av kommunfullmäktige. 

 

 Intressenter som önskar förvärva verksamhetsmark vänder sig till 

verksamhetsområdet för Teknik och service som bereder etableringen i samråd 

med näringslivsstrateg och verksamhetsområdet för samhällsbyggnad. 

Försäljning av verksamhetsmark ska godkännas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 2 

 

 

KS § 195  Dnr KS 001558/2015 - 460 

Skolskjuts - kompis- och syskonåkning (2) 

 
Beskrivning av ärendet Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende 

kamratåkning och syskonåkning. Centerpartiet lämnade in en motion avseende 
detsamma den 22 mars 2016. Därefter har förvaltningen Barn och skola 
inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma fråga. En författad av 
Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med 
inriktning att kunna lösa problematiken så att samåkning skulle kunna bli 
aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en slutsats att avslå ärendena 
kring kompis- och syskonåkning. Kommunfullmäktige beslutade att införa 
kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 20 september 2017. 
Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 
2017/2018. Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till 
Förvaltningsrätten där en laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 
Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i 
två separata beslut, ett avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, 
kom fram till att Kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 
8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider mot 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. I samband med att Båstads 
kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår kommunjurist, 
Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolexpert Yasra Delpisheh, daterad 2018-07-09, med 

tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och 1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så 
arbetsutskottets att prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
förslag   Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 
  2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och 

de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten 
som ska göras av Barn och skola med anledning genomlysningen som 
genomförts av Optiplan AB 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1.  Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 

2.  Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den 
översyn och de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/ 
skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och skola med 
anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
 

Datum: 2018-07-09 
Handläggare: Yasra Delpisheh 
Dnr: KS 001558/2015 – 460 samt KS 000428/2016 -460 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till:  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Optiplans genomlysning av skolskjutsorganisationen. 
 

Samråd har skett med: 
Elin Ax, Kommunjurist 
 

 
Kompisåkning/Syskonåkning 
 

Förslag till beslut 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

  

1. förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan 

om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från 

Kammarrätten. 

2. koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella 

förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 

skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende kamratåkning och 

syskonåkning. 

 

Centerpartiet lämnade in en motion avseende detsamma den 22 mars 2016. 

 

Därefter har förvaltningen Barn och skola inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma 

fråga. En författad av Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 

2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med inriktning att kunna lösa 

problematiken så att samåkning skulle kunna bli aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en 

slutsats att avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 

20 september 2017. Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 2017/2018. 

 

Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten där en 

laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen.  

 

Den 15 november 2017 utfärdade konsultföretaget Optiplan AB genomgripande analys av 

skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. Rapporten hade som mål att resultera i konkreta förslag 

om förbättringar avseende miljö, ekonomi och säkerhet vad gäller skolskjutsorganisationen. 

Rapporten var ämnad att fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt hur 

förhållandet mellan miljö, trafiksäkerhet och kostnad var. 
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2 (2) 

 

Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i två separata beslut, ett 

avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, kom fram till att Kommunfullmäktiges 

beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider 

mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. 

 

I samband med att Båstads kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår 

kommunjurist, Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  

 

 

 

 

Information om skolskjutsorganisationen 

Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 

upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 

kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre vägarna i 

kommunen på grund av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till stora delar av 

kommunen.  Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas turer eller det finns 

elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende.  

Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till skolskjuts. 

Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 

 

För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen 

tillhandahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 

skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 

 

 

Övervägande/framtid 
Då det framstår som att det finns en politisk vilja att erbjuda kommuninvånarna kompis- och 

syskonåkning bör ett övervägande göras att förlänga försöksverksamheten ytterligare då tiden för det 

ursprungliga beslutet taget av Kommunfullmäktige har löpt ut i samband med att läsåret 2017/2018 

tog slut. Därutöver bör hänsyn tas till att ärendet fortfarande inte har fått en slutgiltig handläggning i 

domstol och nya beslut bör därför ta i beaktande de eventuella utgångar av laglighetsprövningen i 

domstol som pågår för närvarande. Vidare ska hela skolskjutsverksamheten ses över efter den 

genomlysning som gjorts av Optiplan AB och framtida beslut avseende kompis- och syskonåkning 

bör därför samordnas med kommande översyn. 

 

 

Yasra Delpisheh 

Skolexpert/Utredare 

Barn & skola 
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Bilaga 1: Tillkommande analys av körda mil per fordon 

1 Insänd information 
Båstads kommun har efterfrågat ett tillägg till förstudierapporten bestående av en utökad 

kostnadsjämförelse mellan bussarna i egen regi och Bergkvarabuss. Till detta insändes följande 

uppgifter: 

Antal mil för skolskjutsen 2016-2017 

Antal mil/år för egen buss 

Ordinarie skolskjuts   3021 

Slöjd    232 

Hemkunskap    23 

Simning    25 

Extraturer    135 

Totalt    3436 

Antal mil/år Bergkvara  

Ordinarie skolskjuts   751 

Uträkningen är uträknad i genomsnitt för en kommunbuss och en Bergkvarabuss.  

2 Antal körda mil per dag 
Antal körda mil/dag per genomsnittsfordon kan räknas fram med hjälp av de insända uppgifterna. 

Bussarna i egen regi kör skolskjuts 3021 mil per år, vilket motsvarar ca 17 mil per dag och fordon. 

Bergkvarabuss kör 751 mil per år, vilket motsvarar ca 4,2 mil per dag och fordon. Det är alltså en 

avsevärd skillnad mellan antalet körda mil per genomsnittsfordon för de två utförarna, där bussarna i 

egen regi kör ca 4 gånger fler mil/genomsnittsfordon än Bergkvarabuss.  

3 Kostnad per mil 
Enligt uppgifter i förstudien kostar bussarna i egen regi ca 717 000 kr/fordon medan Bergkvarabuss 

kostar ca 614 000 kr/fordon. Slår vi ut fordonens kostnad på de totala körda milen erhålls 209 kr/mil 

för bussarna i egen regi och 818 kr/mil för Bergkvarabuss. Bussarna i egen regi är alltså avsevärt mycket 

billigare per mil, ca 609 kr/mil, än Bergkvarabuss.  
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I nuvarande planering är kostnaden per mil för Bergkvarabuss hög eftersom dessa fordon nyttjas 

begränsat, fordonens totala kostnad fördelas alltså på få mil. Avtalet med Bergkvarabuss begränsar 

dock att bussarna nyttjas ytterligare då de är upphandlade enligt en prismodell som är grundad i ett 

förbestämt antal mil/dag. 

Vid anskaffning av nya fordon, oavsett om det är bussar i egen regi eller upphandlade fordon, finns 

möjlighet att fördela antalet körda mil jämnare mellan fordonen och på så sätt få en jämnare 

fördelning av kostnad/mil.  

4 Nya fordon 
Vid anskaffning av nya fordon är det viktigt att ta ett helhetsgrepp över det totala skolskjutsuppdraget 

samt att planera samtliga fordon samtidigt för att undvika behovet av dyra tillkommande fordon som 

endast nyttjas i liten grad.  

Optiplans erfarenhet är att fordonet och dess chaufför står för ca 85-90% av den totala kostnaden för 

utföraren, drivmedel utgör endast en mindre andel av kostnaden. Detta stämmer även för Båstads 

bussar i egen regi, där drivmedel står för ca 12% av den totala kostnaden, se kostnadsfördelning i tabell 

2 i förstudierapporten. Fordonets fasta kostnad (fordonet och dess chaufför) är alltså den avgörande 

parametern för kostnadsbilden och behovet av antal fordon regleras av hur effektivt varje fordon 

används. 

Gällande avtalet för Bergkvarabuss är kostnaden baserad på ett antal givna mil och mernyttjande av 

fordonet blir således dyrt. Vid utvärdering av anskaffning av fordon via extern entreprenör 

rekommenderar Optiplan en annan prismodell, alternativt ett högre antal upphandlade mil. För en 

kostnadseffektiv skolskjuts är även regleringen av tillkommande eller frånfallande mil, d.v.s. hur 

flexibelt avtal kommunen etablerar med utföraren, av stor vikt och har inverkan på kostnaden varje 

år.  

Nytillkomna uppgifter påverkar inte slutsatsen att Båstads kommun bör utvärdera båda alternativen; 

extern entreprenör och skolbussar i egen regi, vid anskaffning av ny fordonsflotta.  
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1 Uppdraget 
Optiplan AB har erhållit uppdraget att genomföra en genomgripande analys av skolskjutsverksamheten i 

Båstads kommun. Optiplan AB samlar in data och framställer på så vis en nulägesrapport av 

skolskjutsverksamheten. Rapporten ska resultera i konkreta förbättringar avseende miljö, ekonomi och 

säkerhet. 

Nedanstående punkter utvärderas: 

• Förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

• Skolskjutsverksamhetens kostnadseffektivitet; kostnadsnivåer och orsaker till kostnader 

• Skolskjutsverksamhetens trafiksäkerhet 

Rapporten ämnar fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt förhållandet mellan 

miljö, trafiksäkerhet och kostnad. 

Därefter estimeras besparingspotentialen med befintliga förutsättningar (servicenivå och avtal). 
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2 Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts enligt följande; 

• Projektstart 

• Projektplanering 

• Insamling av grunddata 

• Intervjuer med involverade parter 

• Beskrivning av befintlig skolskjutsverksamhet 

• Genomgång av skolskjutsavtal 

• Analys av skolskjutsverksamheten gällande miljö, ekonomi och säkerhet 

• Analys och estimering av besparingspotential 

• Upprätta rapport 

• Avrapportering 
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3 Sammanfattning 
År 2016 var den totala kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6,4 miljoner kronor och omfattade 641 

elever. Skolskjutsen anordnades med skolbussar i egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, 

linjetrafik och taxi. 

Skolskjutsverksamhetens kostnadsnivå är låg. Genomsnittskostnaden för linjetrafiken är 6 728 kr, 

motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 8 765 kr, vilket är den lägsta kostnad för skolskjuts 

(icke linjetrafik) som Optiplan stött på. Den höga åldern på skolbussarna i egen regi är en bidragande 

faktor till det låga priset. Det är dock intressant att notera att färdsättet som används mest, skolbussar i 

egen regi, kostar mer per fordon jämfört med Bergkvarabuss, som istället används i låg utsträckning. 

Båstads kommun bör i och med detta utvärdera valet av extern entreprenör kontra skolbussar i egen regi 

vid upphandling av ny fordonsflotta.  

Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten och inte väger in den negativa miljöpåverkan som fordonens höga ålder och låga miljöklass 

bidrar till. Kommunen bör fastställa sin ambition för miljö och trafiksäkerhet för att därefter utvärdera 

kostnaderna som ambitionens möjliga alternativ genererar. Sträva efter en gemensam bild över vad som 

är en försvarbar kostnadsnivå för skolskjutsen och som samtidigt uppfyller vad kommunen anser vara en 

rimlig nivå för miljö och trafiksäkerhet. Desto högre ambition kommunen har för miljö och trafiksäkerhet, 

desto mer kommer kostnaderna att öka. Dock finns det även mindre miljöåtgärder som kan vidtas utan 

större kostnadspåslag.  

Ett urval av rapportens identifierade förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

är fordonens ålder och skick, tillämpning av avståndsregleringen mellan hem och hållplats samt nyttjandet 

av linjetrafiken.  

Det finns en hög medvetenhet kring trafiksäkerheten i kommunen. Dock finns trafiksäkerhetsmodell och 

rutiner inte dokumenterade. Optiplans rekommendation är att upprätta ett dokument för detta som 

sedan uppdateras löpande allt eftersom trafiksituationen i kommunen förändras. En 

trafiksäkerhetsmodell bidrar till ökad likställdhet och objektivitet i trafiksäkerhetsbedömningen. Initialt 

kräver detta resurser, efter implementeringen är kostnaden för att upprätthålla trafiksäkerhetsmodellen 

dock mycket låg.   

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Båstads kommun har en väldigt hög nyttjandegrad varpå Optiplan uppskattar 

en lägre besparingspotential på ca 10%. Jämförelsen är beräknad utifrån  en estimerad kostnaden för 

fordon med senaste miljöklassning.   
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4 Optiplan AB 

4.1 Företaget 

Optiplan AB grundades 2005. Vi är specialister på att utforma, optimera, upphandla och implementera 

service- och logistiklösningar. För det ändamålet har vi utvecklat systemet Optimized Operations™ ett 

optimeringsverktyg baserat på avancerad forskning.  

Optimized Operations™ tillämpar vi på ett flertal olika verksamheter bl.a. elevresor. Med stöd av 

Optimized Operations™ och systemet Optiplan Elevresor™ effektiviserar vi kommuners elevresor och 

reducerar kostnaden med 20-25%. 

4.2 Affärsidé 

Optiplans affärsidé är att kostnadseffektivisera service- och logistiklösningar såsom elevresor. Det 

åstadkommer vi genom att erbjuda optimeringsmjukvaran Optimized Operations™, e-tjänsten Optiplan 

Elevresor™ samt konsulttjänster för att implementera dessa system och stödja förändringsprocessen.  

4.3 Den totala kostnaden för elevresor i Sverige 

Den totala kostnaden för skolskjuts i Sveriges kommuner beräknades 2010 uppgå till ca 4,7 miljarder1. 

Behovet av elevresor ökar och därmed kostnaden. Det är i huvudsak tre faktorer bakom ökningen:  

• Elevens ökade rörlighet och individuella val av skolor  

• Kommunens ansvar för att sörja för kostnadsfri skolskjuts från två adresser om vårdnadshavarna 

bor på skilda adresser 

• Förändringar i skolans organisation samt nedläggning av skolor  

                                                           
1 Enligt SKL 

122



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

10 

4.4 Så här kostnads effektiviserar vi skolskjuts 

Optiplan tillämpar nedanstående metodik i fyra huvudmoment för uppdrag att effektivisera 

skolskjutsverksamheten.

 

Figur 1. Illustration över de olika huvudmomenten för som Optiplan använder för att effektivisera skolskjutsverksamheten 

4.4.1 Förstudie 

Förstudien omfattar analys av; 

• Organisation och planeringsprocess 

• Skolskjutsreglemente/servicenivå 

• Kostnader 

Baserat på analysen estimerar vi besparingspotentialen samt identifierar de aktiviteter som behöver 

genomföras för att realisera potentialen och för att förbättra skolskjutsverksamhetens planeringsarbete. 

4.4.2 Optimering 

En modell upprättas över respektive skolområde omfattande elever, adresser, vägar, skolor, skolornas 

start- och sluttider, rutter, hållplatser och fordon. Vägar och hållplatser säkerhets kvalificeras. Modellen 

implementeras i Optimized Operations™. Baserat på modellen och skolskjutsreglementets servicenivå 

optimerar Optimized Operations™ fordonskapaciteten.   

 Resultatet av optimeringen ger en fullständig planering omfattande: 

• Rutter (tider, hållplatser, elever) 

• Fordon (rutter, kostnader) 

• Skolor (rutter, väntetider)  

Förstudie

Skolskjutsreglemente

Planeringsprocess

Kostnadsnivå

Baserat på 
ovanstående, estimera 
besparings-potentialen

Optimering

Insamling av grunddata 

Trafiksäkerhetsmodell 

Uppbyggnad databas 
Optiplan Elevresor  

Skolskjutsmodell 

Kapacitetsoptimering

Upphandling

Paketering

Anbudsförfarande 

Skallkrav  

Avtalsförslag 

Annonsering 

Anbudstid 

Utvärdering 

Tilldelning            

Avtalsskrivning     

Implementering

Entreprenörsmöten 

Provkörning av rutter 

Justeringar    

Information alla 
parter 

Skolskjutsbeslut 

Driftsättning
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Dessutom erhålls en rapport som omfattar en specifikation över kommunens totala besparing. 

Optimeringsresultatet/planeringen överförs till e-tjänsten Optiplan Elevresor som är ett webbaserat 

system för planering och administration av den dagliga skolskjutsverksamheten. Systemet är dessutom 

ett praktiskt informations- och beslutsstöd för skolpersonal, föräldrar, elever och entreprenörer. 

4.4.2.1 Simulering 

I vissa fall rekommenderar vi våra kunder att genomföra en simulering innan eller i samband med att man 

genomför optimeringen. Det gör man av två skäl, dels för att precisera styrande parametrar d.v.s. 

servicenivån och dels för att ytterligare kvalificera besparingspotentialen.  

4.4.3 Upphandling 

De kommuner som står inför en upphandling går in i upphandlings fasen parallellt med optimerings- och 

implementeringsfasen. Inom ramen för denna aktivitet upprättas ett upphandlingsunderlag med 

paketering och prismodell. Optiplan stödjer även utvärderingen av anbuden. 

4.4.4 Implementering 

I denna fas implementeras den optimerade planeringen samt eventuella förändringar i 

planeringsprocessen och organisationen.  

De viktigaste momenten i implementeringen är: 

• Slutjustering av den optimerade planeringen 

• Implementering av förändringar i organisationen 

• Implementering av rutiner och ansvar för skola, skolskjutsplanerare, entreprenör, 

vårdnadshavare och elever 

• Information till politiker, skolor, transportörer, elever och föräldrar 

• Övertagande av data i e-tjänsten Optiplan Elevresor 

4.5 Kunder och samarbetspartner 

Ett urval av Optiplans kunder; Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Jönköpings kommun, Gotlands 

kommun, Norrtälje kommun, Stockholm Stad, Färgelanda kommun, Heby kommun, Tanums kommun, 

Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Melleruds kommun, Gävle kommun, Karlstad kommun, 

Trollhättan stad, Vetlanda kommun, Eksjö kommun, Uppvidinge kommun, Kramfors kommun, Nyköpings 

kommun, Bengtsfors kommun, Flens kommun, Vänersborgs kommun, Nässjö kommun, Enköpings 

kommun, Västerås stad, Lerums kommun, Vallentuna kommun, Håbo kommun, Skövde kommun, 

Kristinehamns kommun, Tranemo kommun och Tjörns kommun. 

Hösten 2010 ingick Optiplan ett samarbetsavtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB. Genom detta 

avtal kommer Optiplan i åtnjutande av Tietos resurser för marknadsföring, drift och support.  
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5 Lagstiftning gällande skolskjuts 
Enligt rättslig prövning av lagstiftningen har hemkommunen i princip ett fullständigt kostnadsansvar för 

eleverna i grundskolan. Eleverna eller deras vårdnadshavare skall inte vara skyldiga att betala för 

utbildning som de genom skolplikten är skyldiga att genomgå. Eftersom skolskjutsning är en konsekvens 

av skolgången är huvudmannen skyldig att anordna skolskjuts utan extra kostnad.  

Enligt rättslig prövning gäller detta också elever med delad vårdnad och två hemadresser, med undantag 

för adresser lokaliserade i olika kommuner.  

Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens bostad till den plats där utbildningen bedrivs 
och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:  

• färdvägens längd 

• trafikförhållandena 

• funktionshinder hos en elev  

• eller någon annan särskild omständighet 

I och med skollagen (SFS 2010:800), gällande från och med 1 juli 2011, är skolskjuts en rättighet och 

kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Tidigare kunde ett beslut om skolskjuts 

endast överklagas genom laglighetsprövning. Det krävs ett myndighetsbeslut för berättigande av 

skolskjuts och även en rutin hos kommunen för att hantera överklaganden. 

Det står även i lagen att denna rätt dock inte gäller elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då 

det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen dock även anordna 

skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. När man bedömer att 

sådan skolskjuts leder till extra kostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska man utgå 

från de åtaganden kommunen haft om eleven gått i den skola kommunen hänvisat till. I dessa fall går det 

endast att överklaga besluten genom laglighetsprövning, inte genom förvaltningsbesvär. 

 

 

  

125



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

13 

6 Nuvarande skolskjuts i Båstads kommun 
Båstads kommun har en yta av 217,75 km2. Kommunen har cirka 14 650 invånare, det finns sju tätorter 

varav Båstad är centralort.  

Kommunen erbjuder sina invånare skolgång i sex kommunala grundskolor. Det finns en fristående 

grundskola.  

6.1 Antalet elever och färdsätt 

Läsåret 2016-2017 hade Båstads kommun 1,374 grundskoleelever, varav 641 elever var 

skolskjutsberättigade. Prioriteringsordning gällande tilldelning av färdsätt var enligt följande; bussar i 

egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, linjetrafik och upphandlad skolskjuts i form av taxi. 

De skolskjutsberättigade elevernas fördelning mellan de tillgängliga färdsätten var: 

Skolbuss i egen regi:    409 elever 

Upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss: 72 elever 

Linjetrafik:     157 elever 

Upphandlad skolskjuts med taxi:  3 elever 

 

Figur 2: Skolskjutsberättigade elever fördelade på färdsätt. 

409

157

72

3

Elever per färdsätt

Bussar i egen regi Linjetrafik Upphandlad skolskjuts Bergkvara Upphandlad skolskjuts taxi
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6.2 Planering och rutter 

I Båstads kommun utgår planeringen och dess rutter från stomslingor som justeras inför varje nytt läsår 

utifrån ett fåtal tillkommande eller frånfallande elever. I Båstads kommun, liksom många andra 

kommuner i Sverige, baseras alltså planeringen på tidigare år och det var länge sedan ett nytt grepp togs 

för att effektivisera planeringen.  

En fördel med att endast ett fåtal justeringar görs i skolskjutsen är dock att kommuninvånarna ofta 

känner en trygghet i att skolskjutsen är stabil, vilket också påtalades under intervjutillfället.  

De fem kommunanställda chaufförerna är tillsammans med den administrativa chefen ansvariga för 

ruttplaneringen och baserar rutterna på loopar runt skolorna där grundidén är att eleverna ska ta sig ner 

till den större loopen på egen hand och att så få avstickare som möjligt ska göras för att hämta upp elever 

på andra platser. 

Den totala res- och väntetiden för eleverna i kommunen är relativt låg jämfört med andra kommuner 

vilket tyder på att rutterna har få avstickare från den större loopen. Enligt skolexperten är det dessutom 

endast ett fåtal elever som behöver gå en längre sträcka till sin tilldelade hållplats.  

6.2.1 Hållplatser 

I kommunen finns både uppmärkta skolskjutshållplatser och allmänt vedertagna uppsamlingsplatser, som 

till exempel ’vid den röda brevlådan efter korsningen’. Under intervjutillfället framkom också att bussarna 

troligen stannar på andra platser för att hämta upp elever än vad som finns angivet bland 

skolskjutshållplatserna. Även detta är en situation som troligen uppstått ur gammal hävd och som är svår 

att ta kontroll över utan att ta ett nytt helhetsgrepp om skolskjutsen. 

6.3 Övriga elevrelaterade resor 

När bussarna i egen regi inte kör skolskjutsrutterna utför dessa fordon s.k. lokalskjutsar d.v.s. slöjdturer, 

hemkunskapsturer, simturer och utflykter. Resor till slöjd, hemkunskap och badhus är schemalagda 

medan utflykter görs i mån av utrymme. Bokning av utflykter, som inte är schemalagda, är tidskrävande 

och utförs av skolskjutssammordnaren samt en skoladministratör som ansvarar för ett område vardera. 

Hantering av utflykter sker under hela läsåret, dessa resor kan även utföras på lovdagar och omfattar 

förskolan, F-klass, fritids och grundskola. Flexibiliteten för bokning av utflyktsresor är ganska stor i 

kommunen då resorna kan köras med kommunens egna fordon. Dessutom används de egna bussarna för 

resor i den obligatoriska undervisningen för Montessoriskolan. 
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6.4 Båstads kommuns service 

Båstads kommun har, enligt reglementet, en ganska vanlig nivå på service för skolskjutsen jämfört med 

andra svenska kommuner. Dock framkommer det under intervjutillfället att Båstads kommun erbjuder 

högre service i verkligheten än vad som är reglerat i reglementet, vilket går att läsa mer om i kapitel 8. 

Även om skolbussarna som idag körs i egen regi är slitna, och komforten troligen lägre än i nya bussar, 

upplever skolskjutsorganisationen att invånarna betraktar de egna bussarna som en utökad service 

jämfört med upphandlad skolskjuts samt att invånarna känner större trygghet med de egna chaufförerna.  

6.5 Väntetid och anslutningstid 

Väntetider förekommer endast i undantagsfall. Ingen elev har väntetid på eftermiddagen och endast ett 

fåtal högstadieelever har väntetid på morgonen, i de fallen är väntetiden max 30 minuter. 

10 minuters anslutningstid/marginaltid tillämpas på både morgonen och eftermiddagen. 

6.6 Avståndsmätning 

Avståndsmätning från hem till skola som ligger till grund för skolskjutsberättigande av elever har baserats 
på kartsystemet hitta.se. Om tveksamheter uppstår mäts avståndet med hjälp av ett GIS-verktyg. 

6.7 Samarbete gällande skolskjuts 

I stort beskrivs samarbetet mellan skolorna, skolskjutsenheten och övriga intressenter som bra. 

Rektorerna anser att skolskjutsen har för stort inflytande, vilket är en vanligt förekommande åsikt bland 

Sveriges kommuners skolor.  

6.8 Fordon 

Skolskjutsen bedrivs främst av åtta skolbussar, fem som körs i egen regi samt tre som körs av 

Bergkvarabuss. Linjetrafik med Skånetrafiken nyttjas på två linjer och upphandlad taxi nyttjas endast i 

undantagsfall.  

De fem bussarna som körs i egen regi har miljöklass Euro III. Kommunen känner inte till miljöklassen på 

bussarna som körs av Bergkvarabuss. Avtalet reglerar bara att vid nyanskaffning ska bussarna hålla 

miljöklass V.  

6.9 Trafikfarliga vägar 

Dokumenterat finns fem trafikfarliga vägar i Båstads kommun. Dessa är Margretetorpsvägen, 

Ranapsvägen, Tors väg, Utskiftesvägen, Tarravägen och Vistorpsvägen. Det är inte dokumenterat om 

128



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

16 

vägarna anses farliga för elever i samtliga årskurser eller om det endast gäller de yngre eleverna. Det är 

heller inte angett om det finns särskilda avsnitt på vägarna där det till exempel är tillåtet att korsa vägen. 

Det saknas även information om på vilka grunder vägen bedömts trafikfarlig. 

Fördelaktigt är att bifoga en beskrivning till varje beslut om trafikfarlig väg som tydliggör vad som är 

trafikfarligt, i vissa fall kan det till exempel vara säkert att gå längs med vägen men inte att korsa den 

medan det i andra fall varken är tillåtet att gå längs med vägen eller att korsa den. 
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7 Förvaltningsorganisation 
Skolskjutsen är organiserad under verksamhetsområdet ’Barn och skola’. Följande personer är delaktiga i 

skolskjutsarbetet: 

• Sara Damber, skolchef  

• Margaretha Ekelund-Svensson, Administrativ chef 

• Henrik Wagersten, utredare/skolexpert 

• Carina Eriksson, skolskjutssamordnare, ca 15% av tjänst 

• 5 busschaufförer,  Per-Arne Friberg 

Tommy Berggren 

Inge Bååth 

Per Nilsson 

Tony Holmgren 

Som skolchef är Sara Damber ytterst ansvarig för skolskjutsen men arbetet sköts av Margaretha Ekelund-

Svensson, Carina Eriksson, Henrik Wagersten och de fem busschaufförerna. Kommunen uppskattar att 

skolskjutsen är en 50%-tjänst fördelad på administrativ chef, skolskjutssamordnare och skolexpert. 

Samtliga fem busschaufförer arbetar heltid med skolskjutsen.  Utöver ovan namngivna personer är även 

skolornas rektorer delaktiga i skolskjutsprocessen, exempelvis genom att anpassa schemaläggningen till 

skolskjutsen. 

Den administrativa chefen är ansvarig för verkställighet av skolskjutsen och skolexperten utövar 

myndighetsbesluten.  

Skolexperten ansvarar framförallt för trafiksäkerhetsbedömningar och beslut om skolskjuts på grund av 

funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl.  

Skolskjutssamordnaren hanterar den löpande verksamheten med passagerarlistor, extraresor, 

elevuppflyttning och kommunikation med chaufförerna. 

Chaufförerna ansvarar för bussarnas rutter och körscheman samt tilldelar hållplatser till eleverna. Utöver 

att också köra bussarna sköter de även bussarnas underhåll och rengöring. Viss del av busschaufförernas 

tjänst används till extraresurser på skolorna, till exempel som vaktmästare, extraresurs på 

badundervisningen och att finnas närvarande på raster. 

Nedan beskrivs den befintliga planeringsprocessen. 

7.1 Planeringsprocessen 

Optiplan definierar planeringsprocessen som det årligen återkommande arbetet att planera skolskjutsen 

och i samband med det säkerställa att skolskjutsen är säker, kvalitativ och kostnadseffektiv. 
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Planeringsprocessen består av ett antal tidsatta uppgifter, vilka är tilldelade roller och ansvar. Båstads 

kommun har följande aktiviteter i sin planeringsprocess: 

Mars -  Skolskjutssamordnaren undersöker om förändringar skett i skolornas ramtider2 inför kommande 

läsår.  

April – Listor över de kommande förskoleklasseleverna erhålls från skoadministratörerna och eleverna i 

årskurs F-8 flyttas upp en årskurs. Avstånd mellan hem och skola mäts upp för förskoleklasseleverna samt 

de elever som byter stadium och därmed faller under en ny avståndsreglering. Avståndsmätningen sker 

manuellt med hjälp av hitta.se. 

Maj – Skolskjutssamordnaren tilldelar färdsätt till de elever som enligt kriteriet avstånd mellan hem och 

skola är berättigade till skolskjuts. Prioriteringsordningen i Båstads kommun lyder enligt följande: 

1:a hand: Skolbussar i egen regi 

2:a hand: Upphandlad skolskjuts via Bergkvarabuss 

3:e hand: Linjetrafik 

4:e hand: Taxi 

Maj/Juni – Kommunens egna chaufförer justerar befintliga rutter för att passa det nya elevunderlaget 

som de erhållit från skolskjutssamordnaren. Normalt sett krävs inga större förändringar i rutterna. De 

egna chaufförerna ansvarar både för rutterna som körs av kommunens egna bussar samt för rutterna som 

den externa entreprenören kör. Den administrativa chefen och skolskjutssamordnaren har möten med 

chaufförerna för att stämma av detta. Den externa entreprenören, i dagsläget Bergkvarabuss, erhåller 

sina rutter under den här perioden och normalt sett sker ingen ytterligare kommunikation med dem 

förrän vid skolstart.  

Juni-September – Skolexperten fattar beslut på de ansökningar om skolskjuts som inkommer inför 

kommande läsår. Elever med funktionsnedsättning, trafikfarlig väg till skolan eller andra särskilda 

omständigheter ansöker om skolskjuts. De elever som är berättigade till skolskjuts p.g.a. avstånd behöver 

inte ansöka.  Skolexperten uppskattar antalet ansökningar till ca 50st/år varav ca 70% av dem bifalles.  

Augusti – Skolskjutssamordnaren uppdaterar passagerarlistorna efter eventuella förändringar som 

uppstått under sommaren och lämnar över dem till de egna chaufförerna samt Bergkvarabuss. 

Skolskjutssamordnaren noterar varje elevs skolskjutsstatus i elevregistret Procapita. Även de elever som 

har oförändrade skolskjutsförhållanden måste hanteras varje år då skolskjutsnoteringar inte följer med i 

Procapita när eleverna flyttas upp en årskurs. En notering måste alltså årligen göras på varje enskild elev 

                                                           
2 Skolans start- och sluttider för respektive årskurs 

131



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

19 

i kommunens grundskolor. Skolskjutssamordnaren förklarar under intervjutillfället att detta är den del i 

processen där tidsplanen är knapp och stress upplevs.  

Löpande – Skolexperten hanterar de ansökningar som inkommer under läsårets gång. 

Skolskjutssammordnaren uppdaterar passagerarlistor med elever som tillkommer alternativt faller bort 

under läsårets gång. Skolskjutssamordnaren och den administrativa chefen har möten med kommunens 

egna chaufförer vid minst 7 tillfällen per år där bland annat likabehandlingsplan, korrigeringar i tidtabeller 

och situationen i bussarna avhandlas. Skolskjutssamordnaren hanterar beställningar av utflykter, så som 

orienteringsdagar och lägerutflykter löpande. Schemalagda extraturer, så som slöjd- och badresor 

hanteras en gång på våren och en gång på hösten.   

7.2 Analys 

Båstads kommun har en välfungerande planeringsprocess som till största del håller tidplanen och har 

tydliga ansvarsområden och rollfördelning. Dock finns planeringsprocessen inte nertecknad i sin helhet 

vilket kan försvåra situationen vid eventuella bortfall av nyckelpersoner.  

Under intervjutillfället framkom att skolskjutssamordnaren behöver få elevunderlaget från skolorna 

senast i april för att hinna med skolskjutsplaneringen. Samarbetet kring detta har fungerat bra med 

skolorna vilket är viktigt för att planeringen ska bli klar i tid samt för att skolskjutssamordnaren ska ha en 

hållbar arbetssituation.  

Skolskjutssamordnaren mäter idag upp elevernas avstånd till skola med hjälp av hitta.se. Detta är ett bra 

tillvägagångssätt då det möter kravet om att alla elevers avstånd ska mätas med samma metod. Däremot 

är det en tidskrävande metod då alla elevers avstånd mäts var för sig. För att frigöra tid för 

skolskjutssamordnaren kan ett verksamhetssystem där skolskjutssamordnaren har möjlighet att mäta 

samtliga elevers avstånd samtidigt vara aktuellt.  

Idag prioriteras kommunens egna skolbussar som främsta färdsätt, vilket är bra då det är ett billigt 

alternativ för kommunen och en fast kostnad. Dock är de egna bussarna gamla och kommer att behöva 

bytas ut inom kort. Enligt information som Optiplan tog del av under intervjutillfället är det i dagsläget 

inte beslutat om kommunen ska köpa in nya bussar att köra i egen regi eller upphandla ytterligare 

kapacitet från en extern entreprenör. Oavsett alternativen är en kostnadsökning för skolbussarna 

förväntad. 

 Linjetrafik är i majoriteten av fallen det kostnadseffektivaste färdsättet och många kommuner tilldelar 

därför årskurs 7-9 linjetrafik i första hand. Skolexperten menar dock att linjetrafiken är begränsad i Båstads 

Kommun och att linjetrafiken redan idag nyttjas till sin fulla potential. Optiplan rekommenderar ändå att 

en ny granskning av förutsättningarna för att använda linjetrafiken genomförs innan ny fordonskapacitet 

upphandlas då utgångspunkten ser annorlunda ut när hänsyn inte behöver tas till de egna bussarna. Till 
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exempel kan en granskning genomföras kring möjligheten att i viss mån nyttja linjetrafiken till Förslövs 

skola (7-9) givet att ramtiderna justeras något. Det kan också vara fördelaktigt att utvärdera att i större 

utsträckning använda skolbussarna som matningstrafik ut till linjetrafiken på de platser Skånetrafiken inte 

trafikerar. I kommuner som nyttjar matningstrafik är det vanligt att skolbussen först hämtar 

högstadieelever som matas ut till en linjetrafikhållplats och sedan kör ett varv till för att hämta de yngre 

eleverna som körs hela vägen till sin skola. 

Ruttplaneringen görs idag av kommunens fem busschaufförer. Chaufförerna ansvarar även för 

tilldelningen av hållplatser. De återkopplar detta till skolskjutssamordnaren med en linjekarta med 

utmärkta hållplatser. Dock återkopplas inte vilka elever som går på bussen på respektive hållplats. 

Optiplan ser en risk i detta då ingen inom organisationen har kunskap om den fullständiga planeringen. 

Optiplan ser även en problematik i att skolexperten är den person i organisationen som har kunskap om 

vilka vägar som är trafikfarliga medan andra personer ansvarar för att tilldela hållplatser som eleverna ska 

gå till. Om chaufförerna erhåller en tydlig förteckning över trafikfarliga vägar och avsnitt elimineras 

problemet, dock finns ingen rutin för det i dagsläget då endast ett fåtal vägar finns nertecknade som 

trafikfarliga medan skolexperten under intervjuerna hävdade att det finns en mängd trafikfarliga avsnitt i 

kommunen.  

Beslut om skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning, trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet får i 

Båstads kommun fattas av skolexperten och den administrativa chefen. Till största del sköts uppgiften av 

skolexperten. Optiplans erfarenhet är att det är mycket fördelaktigt att hålla ner antalet beslutsfattare så 

mycket som möjligt då bedömningen blir mer likställd då. Skolexperten berättade under intervjutillfället 

att bedömningen sker utifrån ett antal kontrollkriterier. Vid trafiksäkerhetsbedömningar är några av dessa 

kontrollkriterier vägens hastighet, vägens bredd, sikten och elevens ålder. Okulärbesiktningar görs vid 

behov. Optiplans uppfattning är att skolexperten gör en fullgod utvärdering av situationen vid 

bedömningen. Dock saknas en dokumentation av tillvägagångssättet vid bedömning innehållande bland 

annat kontrollkriterierna. Det saknas även en sammanställning över tidigare beslut samt en fullständig 

trafiksäkerhetsmodell. Detta skulle till exempel kunna visualiseras i en kartbild där trafikfarliga vägavsnitt 

markeras. Detta för att underlätta arbetet men också för att all kunskap inte ska försvinna om 

skolexperten lämnar organisationen.   

I dag hanteras skolskjutsuppgifterna i elevregistret Procapita. En fördel med det är att alla elevuppgifter 

finns samlade på ett ställe. Skolskjutssamordnaren, som ansvarar för att uppdatera skolskjutsuppgifterna 

i registret, berättar dock att uppgifter som registrerats försvinner när eleven flyttas upp en årskurs. Detta 

betyder att skolskjutssamordnaren varje år måste registrera skolskjutsstatusen på samtliga 

grundskoleelever i kommunen, även de som inte är skolskjutsberättigade. Läsåret 2016/2017 var det 

totalt 1,374 elever. Detta är en tidskrävande uppgift, vilket innebär att det är en ganska dyr lösning för 

kommunen. Ett enklare verksamhetssystem som är anpassat för skolskjutsverksamheten är enligt 
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Optiplans erfarenhet en god investering då det frigör resurser samt skapar en bättre arbetssituation för 

skolskjutssamordnaren. 

Tidtabeller och ruttinformation kommuniceras idag via lokaltidningen, kommunens webbplats och på 

lärplattformen Unikum. Ett informationsbrev skickas hem till de elever som tidigare varit 

skolskjutsberättigade men inte längre är det, t.ex. på grund av avståndsregleringen. Den allmänna 

uppfattningen under intervjutillfällena är att detta fungerar bra. Eftersom rutterna varit relativt statiska 

över åren har kommuninvånarna förmodligen lärt sig var skolbussen går. Om kommunen vid något tillfälle 

bestämmer sig för att göra större förändringar i rutterna kan informationsflödet behöva utökas till att 

innefatta skolskjutsbrev som skickas hem till eleverna.  

Skolskjutssamordnaren upplever att arbetet med utflyktsresor är tidskrävande och att hon arbetar med 

skolskjutsen nästan varje dag. Detta får Optiplan att reflektera över om skolskjutssamordnarens arbete 

kanske kräver mer än 15% av en tjänst.  

I planeringsprocessen saknas aktivitet som kan avgöra och mäta servicen som kommunen erhåller för den 

betalda skolskjutskostnaden. Nyckeltal kan exempelvis vara kostnad per fordon, genomsnittlig restid och 

väntetid för eleverna. Ett tillvägagångssätt kan också vara enkätfrågor till de skolskjutsberättigade 

eleverna. 

7.3 Rekommendation 

Optiplan har två rekommendationer till Båstads kommun för att åstadkomma ytterligare förbättringar i 

planeringsprocessen. 

1. Optiplans erfarenhet säger att tydlig och utförlig dokumentation underlättar skolskjutsarbetet 

- En väldokumenterad trafiksäkerhetsmodell leder till en mer likställd och rättssäker bedömning av 

trafiksäkerheten.  

- Båstads kommun har en planeringsprocess och tidplan som enligt skolskjutsorganisationen håller. Denna 

bör nedtecknas så att samtliga aktiviteter kan tilldelas en ansvarig och ett datum för ökad trygghet och 

tydlighet i arbetet. 

- Arbetsrutiner bör dokumenteras för att minska kunskapsförlusten om nuvarande personer inom 

skolskjutsverksamheten lämnar organisationen. Det kan till exempel vara rutiner för bedömning om 

skolskjuts på grund av trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet. 

- Att all skolskjutsinformation finns tillgänglig hos skolskjutssamordnaren ökar tryggheten i skolskjutsen. 

Skolskjutssamordnaren bör ha tillgång till elevernas tilldelade hållplats. 
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2. Ett verksamhetssystem frigör resurser 

För att frigöra tid samt skapa en bättre arbetssituation för skolskjutssamordaren rekommenderar 

Optiplan att Båstads kommun investerar i ett verksamhetssystem för skolskjutsen. Grundkravet för 

verksamhetssystemet bör vara att skolskjutssamordnaren kan välja vilken elevinformation som ska följa 

med eleven när årskursskifte sker.  

Utöver det kan en funktion för att mäta avstånd mellan hem och skola samt mellan hem och hållplats vara 

användbar för att frigöra ytterligare tid för skolskjutssamordnaren.  
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8 Skolskjutsreglemente 
Skolskjutsreglementet är ett övergripande styrdokument för skolskjutsorganisationen. Det innehåller 

riktlinjer och servicenivåer för skolskjutsen. Båstads kommuns skolskjutsreglemente är antaget av 

Bildningsnämnden den 19 maj 2009. Den senaste revideringen gjordes av Välfärdsutskottet den 27 

september 2011. Till reglementet hör även två bilagor ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ och ’Riktlinjer för 

särskild skolskjuts’. 

Gällande skolskjutsreglemente efterföljs inte fullt ut och under intervjutillfällena uttrycktes ett stort 

behov av att granska, utvärdera och revidera skolskjutsreglementet.  

8.1 Analys 

Reglementet reglerar rätten till skolskjuts och den servicenivå3 som kommunen fastställt. Optiplan anser 

att det finns utvecklingspotential i Båstads kommuns skolskjutsreglemente för att förbättra skolskjutsens 

effektivitet.  

Resor för gymnasieelever inkluderas idag i skolskjutsreglementet. Optiplan rekommenderar starkt att lyfta 

ut detta ur skolskjutsreglementet då gymnasieeleverna inte omfattas av samma lagar och regler som 

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Eftersom Båstads kommun erbjuder elevresor för 

gymnasieleverna bör dock ett separat dokument upprättas för att reglera gymnasieresor.  

8.1.1 Inledning 

Reglementet inleds med fyra paragrafer som avhandlar skolskjutsens innebörd och mål. Dessa paragrafer 

fyller en tydlig funktion i reglementet och tydliggör vad som avses med begreppet skolskjuts. Möjligen bör 

det här framgå att Båstads kommuns skolskjuts för elever i förskoleklass är en utökad service från 

kommunens sida och ingenting som elevgruppen enligt lag har rätt att kräva.  

I reglementets paragraf 4 beskrivs de gångavstånd mellan hem och skola som krävs för att bli berättigad 

till skolskjuts i respektive årskurs. Dessa är 2 km för åk F-3, 3 km för åk 4-6 och 4 km för åk 7-9. Samma 

avstånd gäller även mellan hemmet och tilldelad hållplats för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Enligt Optiplans erfarenhet är den avståndsreglering som Båstads kommun använder sig av i enlighet med 

många andra kommuner i Sverige. Under intervjuerna framgick dock att avstånden mellan hem och 

hållplats sällan nyttjas i praktiken, framförallt i årskurs 4-6 och 7-9.  

Regleringen och tillämpningen av färdvägen mellan hem och hållplats är mycket viktig för kostnadsnivån 

eftersom den påverkar fordonens rutter. I de fall eleverna nyttjar avståndsregleringen för att ta sig till 

uppsamlingsplatser utmed större vägar kan bussens körkilometer ofta reduceras. I figur 3 illustreras ett 

                                                           
3 De parametrar såsom avstånd, väntetider och restider som styr skolskjutsens kostnadseffektivitet, d.v.s. dess 

kostnad och kvalitet 
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exempel där eleverna vid hållplats 105 skulle kunna ta sig ner till den större vägen själva och bli hämtade 

i korsningen mellan hållplats 104 och 106, detta självklart förutsatt att vägen bedöms trafiksäker och att 

eleverna inte har några särskilda behov. Avståndet mellan hållplats 105 och korsningen till den större 

vägen är ca 900 meter, vilket innebär att det är ett tillåtet gångavstånd för samtliga årskurser.  

 

Figur 3. Avståndsreglering 

Det finns även vissa fördelar med en mer generös reglering av färdvägen mellan hem och hållplats, d.v.s. 

att eleven endast behöver gå en kortare sträcka. Exempelvis minskar ofta diskussioner om trafiksäkerhet 

då många elever åker skolskjuts med hållplatser i nära anslutning till hemmet. Det framkom under 

intervjutillfället att de allra flesta eleverna i Båstads kommun endast har korta gångavstånd till sina 

hållplatser just på grund av trafiksäkerhetsregleringar. 

Vid revision av reglementet kan diskussion med fördel föras kring om avståndsregleringen i reglementet 

ska justeras för att bättre spegla verkligheten i kommunen.   

8.1.2  Ansvarsfördelning och informationsdelning 

I paragraf 5, 6, 7 och 11 behandlas ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, kommun och entreprenör 

samt hur informationsdelningen går till. Dessa paragrafer fyller en tydlig funktion i reglementet men är i 

behov av revidering då det under intervjuerna framkom att flera rutiner förändrats.  

Exempelvis anges det i paragraf 6 att ”Tidtabellerna (…) meddelas skriftligen till berörda målsmän” och 

att ”Information om anvisad skolskjutshållplats lämnas senast vid läsårets början av rektor eller den rektor 
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utser”. Enligt de uppgifter Optiplan tog del av under intervjutillfället skickas ingen skriftlig information till 

vårdnadshavare, tidtabeller återfinns istället på kommunens webbplats samt i lokaltidningen. Information 

angående tilldelad hållplats finns inte att tillgå utan detta hanteras utifrån erfarenhet, det vill säga att 

eleverna går till samma hållplats som de, alternativt deras äldre syskon eller grannar, haft tidigare.  

Optiplans rekommendation är att dessa kapitel i reglementet revideras för att spegla verkligheten, oavsett 

hur kommunen väljer att hantera informationsdelning och ansvarsfördelning.  

8.1.3  Ansökan och bedömning 

Under paragraf 8 återfinns instruktioner för ansökan om skolskjuts. Det bör tydliggöras om samtliga elever 

som önskar skolskjuts ska ansöka hos kommunen eller om det bara gäller elever med särskilda skäl. Under 

intervjutillfället framgick att kommunen berättigar samtliga elever som har rätt till skolskjuts enligt 

kriteriet avstånd utan att eleverna behöver ansöka. De elever som önskar skolskjuts på grund av 

trafiksituationen, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter behöver dock ansöka hos 

kommunen första året de önskar skolskjuts. Om förhållandena som ligger till grund för beslutet inte 

förändras löper beslutet kvar årsvis.   

Under paragraf 2 i ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ behandlas sammanhållna bostadsområden, i vilka 

det anges att elever behandlas lika oavsett individens faktiska avstånd till skolan. Vid intervjutillfället 

framkom att Båstads kommun inte längre arbetar efter sammanhållna bostadsområden utan varje enskild 

elev bedöms individuellt. Detta är positivt då skollagen säger att varje elev ska hanteras individuellt, 

avsnittet bör dock revideras för att spegla verkligheten. Diskussion bör vid revideringstillfället även föras 

kring om tillvägagångssätt för avståndsmätningen ska redovisas i reglementet.   

8.1.4 Båstads kommuns skolskjutsreglemente saknar: 

• Information om väntetider och restider 

• Hänvisning till trafiksäkerhetsmodell 

• Information om förfarandet kring skolskjuts i mån av plats 

8.1.4.1  Restid och väntetid 

Reglementet reglerar i nuläget inte begreppen ’väntetid4’ och ’restid i fordon5’. Dessa begrepp kan, om 

de regleras, erbjuda kommunen goda möjligheter att styra mot en kostnadseffektiv skolskjutsplanering. 

Av Optiplan genomförda simulerings- och optimeringsuppdrag pekar entydigt i den riktningen.  

                                                           
4 Med ’väntetid´ avses tid som eleven väntar på att skolan ska börja på morgonen eller väntar på skolskjutsen efter 

skolans sluttid 

5 Med ’restid i fordon’ avses den tid eleven spenderar i fordonet 
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Servicenivån i Båstads kommun framgår av tabell 1 nedan. 

Båstads kommuns servicenivå  

Färdväg mellan hem och skola som berättigar skolskjuts 

F-klass >2 km 

Årskurs 1 till 3 >2 km 

Årskurs 4 till 6 >3 km 

Årskurs 7 till 9 >4 km 

Maximal färdväg mellan hem och hållplats  

F-klass 2 km 

Årskurs 1 till 3 2 km 

Årskurs 4 till 6 3 km 

Årskurs 7 till 9 4 km 

Maximal restid i fordon  

F-klass Anges ej 

Årskurs 1 till 3 Anges ej 

Årskurs 4 till 6 Anges ej 

Årskurs 7 till 9 Anges ej 

Maximal väntetid  

F-klass Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 1 till 3 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 4 till 6 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 7 till 9 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Minimal väntetid/Anslutningstid  

F-klass Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 1 till 3 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 4 till 6 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 7 till 9 Bör ej understiga 10 min 

Tidsramar  

Tidigast hämtning vid hållplats Anges ej 

Senast avlämning vid hållplats Anges ej 

  Tabell 1. Servicenivån i Båstads kommun 

I reglementet saknas reglering av maximal restid mellan hem och skola samt maximal väntetid. Vid 

intervjutillfället framkom dock att planeringsriktlinjer för detta finns. Maximal restid i Båstads kommun är 

60 minuter/resa, i dagsläget är det dock endast ett fåtal elever som har en längre restid än 45 

minuter/resa. Planeringsriktlinjerna för maximal väntetid på skolan är 30 minuter. I dag tillämpas detta 

endast på ett fåtal platser, till exempel för några av högstadieeleverna i Förslöv som har ca 30 minuters 

väntetid på morgonen. Ingen elev har någon längre väntetid på eftermiddagen, skolbussen avgår alltid 10 

minuter efter skoldagens slut. 

Genom att reglera väntetiden och restiden i reglementet ges större utrymme för Båstads kommun att 

nyttja dessa parametrar i skolskjutsplaneringen. Vid högre nyttjande av väntetid kan bussarna ofta köra 

139



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

27 

fler vändor och genom att nyttja den fulla resetiden går det ofta att förlänga rutter och därigenom 

kostnadseffektivisera skolskjutsplaneringen. 60 minuter restid och 30 minuter väntetid är vanligt 

förekommande servicenivåer bland de kommuner Optiplan arbetat med.  

Reglering av avstånd, restider och väntetider är alltså avgörande för skolskjutsrutternas karaktär samt för 

antalet fordon som är nödvändiga för att täcka skolskjutsbehovet. När justeringar görs i någon del av 

servicenivån rekommenderar Optiplan att en simulering genomförs och används som konsekvensanalys 

samt underlag för beslut. 

8.1.4.2 Trafiksäkerhetsmodell 

Det är också fördelaktigt att i reglementet tydligt redogöra för kommunens trafiksäkerhetsmodell, 

alternativt att hänvisa till en separat trafiksäkerhetsmodell i de fall trafiksäkerhetsmodellen är omfattande 

eller om trafiksäkerhetsmodellen revideras ofta. Att redovisa trafiksäkerhetsmodellen ökar transparensen 

i skolskjutsbesluten och tydliggör för kommuninvånarna vilka vägavsnitt som, av kommunen, anses 

trafikfarliga.    

8.1.4.3 I mån av plats 

Vid intervjutillfället framkom att kommunen vid några tillfällen har tillåtit elever som bor utanför 

kommunen och elever som har valt en annan skola än den av kommunen anvisade skolan att åka med i 

skolskjutsen i mån av plats. Eleven tar sig då på egen hand till en befintlig hållplats inom kommunen och 

reser med skolbussen därifrån. I reglementet bör ett avsnitt som reglerar detta finnas med. 

8.2 Rekommendation 

Optiplan rekommenderar att hela reglementet revideras för att bättre spegla den verklighet som gäller 

idag. Utifrån vår erfarenhet har vi listat de punkter vi anser fördelaktigt att skolskjutsreglementet 

innehåller. Dessa är: 
 

 1. Bakgrund, lagar och förordningar 

 2. Generella krav för skolskjutsar 

  2.1. Rätten till skolskjuts enligt färdvägens längd 

  2.2. Väntetider 

  2.3 Restider 

  2.4 Linjetrafiken 

 3. Generell information 

  3.1. Ansökan om skolskjuts 

  3.2. Information om hållplatser och avgångstider 

  3.3. Information gällande överklagan 

  3.4. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och externa intressenter 
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 4. Skolskjuts p.g.a. särskilda skäl 

  4.1. Trafiksituationen (Farlig väg)  

  4.2. Elever i behov av särskilt stöd 

  4.3. Tillfälliga fysiska begränsningar (funktionsnedsättning) 

 5. Rutin för prövning av elevsociala skäl 

 6. Särskolan 

 7. Övrigt 

  7.1 Regler vid val av skola 

  7.2 Regler vid flytt under läsåret 

  7.3 Regler vid gemensam vårdnad och växelvis boende 

 8. Rutiner för skolskjutsärenden som överklagas 
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9 Trafiksäkerhet 
I Båstads kommun bedöms majoriteten av trafiksäkerhetsklassningarna av skolexperten, vilket är 

fördelaktigt då bedömningarna blir mer likställda när de genomförs av samma person. Skolexperten har 

en checklista innehållande bland annat vägens skick, vägens bredd, belysning, hastighet och sikten på 

vägen. Denna checklista är dock inte dokumenterad. Inte heller finns kriterier för bedömning av de olika 

parametrarna nedtecknade. Detta är enligt Optiplans erfarenhet negativt då bedömningen tenderar att 

bli mer subjektiv om nedtecknade kriterier inte finns att följa.  

När skolexperten känner osäkerhet i trafikbedömningen avslås ansökan i regel. Om överklagan lämnas in 

görs en okulärbesiktning och anser skolexperten inte att anledning finns att ändra beslutet går det vidare 

till Förvaltningsrätten som avgör fallet. Skolexperten tycker att det är bra att få sina bedömningar prövade 

då och då för att säkerställa att bedömningarna är korrekta.  

Kommunen har fem trafikfarliga vägar dokumenterade. Dock menar skolexperten under intervjutillfället 

att en mängd trafikfarliga vägavsnitt finns i kommunen vilket leder till att avståndsregleringen mellan hem 

och hållplats sällan nyttjas i kommunen. Det är endast på ett fåtal platser eleverna kan gå 3 km eller mer 

till hållplats utan att hindras av ett trafikfarligt vägavsnitt.  Enligt Optiplans erfarenhet är det ovanligt att 

trafiksäkerheten är så pass låg att endast ett fåtal elever kan gå den reglerade sträckan mellan hem och 

hållplats.  Frågan är om det beror på sämre vägstandard, en mer generös bedömning av trafiksäkerheten 

eller en kombination av de två.  

9.1 Rekommendationer 

Optiplan rekommenderar att kommunen tar fram en fullständig trafiksäkerhetsmodell där alla vägar, 

avsnitt av vägar eller hållplatser som av någon anledning diskvalificerats för skolskjuts för samtliga eller 

några åldersintervaller nedtecknas, se 9.1.1. för mer information.  

Vidare rekommenderar Optiplan att kommunen arbetar med säkerhetsgenomgångar och 

vidareutbildning, se 9.1.2 och 9.1.3. 

9.1.1 Trafiksäkerhetsmodell 

I trafiksäkerhetsmodellen beskrivs de trafikförhållanden som påverkar skolskjutsen i kommunen. Den 

ligger som beslutsunderlag gällande skolskjutsberättigande där avsteg från avståndskriterierna görs med 

hänsyn till trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsmodellen bör vara ett levande dokument som uppdateras i 

takt med att trafiksituationen i kommunen förändras. De undantag som i dagsläget finns baserat på 

trafiksituation bör nedtecknas och även utvärderas för att avgöra om situationen fortsatt ska bedömas 

likadant. 

Trafiksäkerhetsmodellen kan till exempel reglera att elever måste hämtas på rätt sida av vägen eller att 

lågstadieelever inte får stå eller gå längs med vägen. Om en väg, enligt trafiksäkerhetsmodellen, inte får 
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korsas kan det bli så att alla elever bortom vägen blir skolskjutsberättigade trots att avståndskravet inte 

uppfylls. I en förlängning är även en säkerhetsbedömning av samtliga hållplatser som används i den 

upphandlade skjutsen att sträva efter. 

Optiplan rekommenderar även att visualisera trafiksäkerhetsmodellen i en kartbild, dels för att få en tydlig 

överblick över trafiksituationen men också för att underlätta en överlämning om det skulle behövas.  

 

 

Figur 4. Trafikfarliga vägar har rödmarkerats i en kartbild över trafiksäkerhetsmodellen. 

9.1.2 Säkerhetsgenomgång 

9.1.2.1 Bussen  

Inför varje läsår bör en säkerhetskontroll av bussens utrustning göras. En kontroll genomförs enligt en 

förberedd checklista för att se att all säkerhetsutrustning är på plats i bussen, tex handbrandsläckare, 

utrymningshammare, markerade utrymningsvägar, uppdaterad passagerarlista och utrymningsplan. Om 

kommunen äger egna bussar kontrolleras detta av kommunen och om upphandlad skolskjuts används kan 

detta regleras i avtalet.  
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9.1.2.2 Eleverna 

I Båstads Kommun genomförs en säkerhets- och utrymningsövning tillsammans med eleverna under 

inledningen av varje hösttermin, vilket är mycket bra ur ett säkerhetsperspektiv.  

9.1.3 Kunskapsökning 

Bussens förare är en naturlig och viktig del i trafiksäkerhetssituationen. Om kommunen ytterligare vill 

utöka arbetet kring trafiksäkerheten och förarnas kunskap, både de egna förarna och entreprenörens 

förare, är kontinuerlig viderutbildning alltid fördelaktigt. Till exempel anordnar Jönköpings kommun 

vartannat år utbildningsdagar med säkerhetstema där förarna utbildas att hantera olika situationer. Det 

kan vara både situationer som är direkt kopplade till föraryrket men också andra situationer som kan 

uppstå där föraren får en central roll, till exempel barnolycksfall, första hjälpen, utrymningsövningar och 

att släcka mindre bränder. Utöver det genomförs en grundlig besiktning av samtliga fordon, där bland 

annat bromsarna kontrolleras. Polis är på plats för att informera om de senaste regeländringarna i trafiken 

och kommunens kontaktperson informerar övergripande om skolskjutsen, kommunikationskanaler och 

eventuella förändringar. 

Detta bidrar både till den faktiska trafiksäkerheten och den upplevda trafiksäkerheten då förarna känner 

sig tryggare i sin uppgift samt att det signalerar ett ökat ansvarstagande gentemot vårdnadshavare och 

elever.  
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10 Kostnadsnivå 
Båstads kommun har, enligt intervjutillfället, generellt sett en relativt ansträngd ekonomi. Budgeten för 

skolskjutsen har dock varit stabil de senaste åren och legat på drygt 6 Mkr. 

2016 var kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6 423 000 kronor, vilket även inkluderar bl.a. 

lönekostnader på ca 2,1 Mkr för skolbussarna i egen regi. Det är kostnaderna 2016 som används i samtliga 

nedanstående resonemang. För komplett fördelning av samtliga kostnader se tabellen nedan. 

Ordinarie skolskjuts regleras av skolskjutsreglementet och servicenivån är avgörande för kostnadsnivån. 

Skolskjuts med större bussfordon anordnas med skolbussar i egen regi, Bergkvarabuss samt med allmän 

linjetrafik. Skolskjuts med mindre fordon anordnas med personbilar i form av upphandlad taxi och endast 

i undantagsfall. I och med att kommunen erbjuder invånarna skolskjuts med både upphandlade fordon 

samt agerar leverantör av skolskjutstrafik med skolbussarna i egen regi följer kommande avsnitt 

fördelningen enligt följande; extern upphandlad skolskjuts, extern linjetrafik samt skolskjuts i egen regi. 

641 elever reser i skolskjutsverksamheten fördelat på de olika skolskjutsslagen. För att få kontroll på de 

kostnadsdrivande faktorerna inom skolskjutsverksamheten redovisas nedan kostnaderna och antalet 

elever i olika skolskjutsslag. Tabell 2 åskådliggör totala kostnader och antalet elever per skolskjutsslag och 

tabell 3 åskådliggör genomsnittskostnaderna per skolskjutsslag. Varje kostnad redovisas därefter i avsnitt 

unika för varje skolskjutsslag, se 10.1 t.o.m. 10.3. 

Skolskjutsslag                                                                                    Kostnad                           Antal elever 

Samtlig trafik         6 422 678 kr 316 kr 641 

    

Extern upphandlad skolskjuts 2 134 711 kr  75 

a. Bergkvarabuss 1 842 510 kr  72 

b. Taxi           292 201 kr  3 

    

Extern linjetrafik 1 056 253 kr  157 

a. Skolkort Skånetrafiken 703 253 kr   

b. Tillköp Skånetrafiken 353 000 kr   

    

Skolskjuts i egen regi totalt 3 584 713 kr   409 

a. Reparation och underhåll 687 000 kr   

b. Drivmedel 471 000 kr   

c. Arbetskraft 2 130 000 kr   

d. Lokaler och markhyror 94 000 kr   

e. Övrigt 202 713 kr   
Tabell 2. Total kostnad och antalet elever per skolskjutsslag 
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Skolskjutsslag                                                                                                   Genomsnittskostnad/elev 

Samtlig trafik   10 020 kr 

    

Extern upphandlad skolskjuts   28 463 kr 

a. Bergkvarabuss   25 590 kr 

b. Taxi   97 400 kr 

    

Extern linjetrafik   6 728 kr 

    

Skolskjuts i egen regi totalt   8 765 kr 
Tabell 3. Genomsnittskostnad per elev och skolskjutsslag 

Tilldelningen av färdsätt som skolskjutssamordnaren beslutar är helt avgörande för 

genomsnittskostnaden per elev. Resultatet av att den största andelen elever tilldelas skolskjuts med 

skolbussarna i egen regi är att genomsnittskostnaden per elev på skolbussar i egen regi är väldigt låg 

samtidigt som motsvarande kostnad för Bergkvarabuss är hög. 

10.1 Extern linjetrafik 

157 elever reser med linjetrafiken. Den totala ersättningen till Skånetrafiken är 1 056 253 kr. 

Genomsnittskostnaden för Båstads kommuns linjetrafik per skolskjutselev är således 6 728 kr. För 

jämförelse med andra län, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom linjetrafik 
Län Länstrafikbolag Kostnad per elev och år 

Sörmlands län, Flen Sörmlands länstrafik 10 152 kr 

Gävleborgs län X-trafik 8 900 kr 

Sörmlands län, Nyköping Sörmlands länstrafik 7 780 kr 

Skånes län Skånetrafiken, Båstad 6 728 kr 

Västernorrlands län Västernorrlands länstrafik 6 906 kr 

Jönköpings län Jönköpings länstrafik 5 500 kr 

Östergötlands län Östgötatrafiken 5 500 kr 

Västmanlands län, Västerås Västmanlands Lokaltrafik 4 165 kr 

Hallands län Hallands länstrafik 4 100 kr 

Kronobergs län Länstrafiken Kronoberg 4 100 kr 

Skånes län Skånetrafiken 3 173 kr 

Västergötlands län Västtrafik 3 170 kr 

Stockholms län SL 1 300 kr 
Tabell 4. Kostnad för linjetrafiken per elev 
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10.2 Extern upphandlad skolskjuts 

10.2.1 Bergkvarabuss 

72 skolskjutsberättigade elever reser med Bergkvarabuss tre fordon. Kostnaden för dessa fordon är 

1 842 510 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 25 590 kr, vilket är en hög kostnad för stora 

fordon. 

Prismodellen i avtalet med Bergkvarabuss är fast pris baserat på i anbudsunderlaget specificerade rutter, 

för dessa rutter ersätts entreprenören med 1 675 000 kr/läsår. Vid förändringar justeras ersättningen med 

ett pris per kilometer för tillkommande eller avgående kilometer för de olika fordonstyperna i 

anbudsunderlaget. I det fall en ny rutt införs tillkommer kostnader i form av uppstartkostnad och ett pris 

per kilometer och fordonstyp som är högre än tillkommande eller avgående kilometer vid förändring av i 

förfrågningsunderlaget redovisade turer. Med priserna angivna i avtalet kommer nya rutter vara mycket 

kostsamma. Kostnaden minskar inte avsevärt med bortfallande rutt men ökar alltså markant med ny 

tillkommande rutt.  

10.2.2 Taxi 

Av de skolskjutsberättigade eleverna är det endast tre elever som åker med taxi. Resorna kostar 292 201 
kronor årligen. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 97 400 kronor per år, en hög kostnad. Vid 
höstterminens start 2017 var det dock inga elever som reste med taxi varpå problematiken med höga 
taxikostnader anses vara försummande liten i sammanhanget. 

10.3 Skolskjuts i egen regi 

Den största andelen skolskjutsberättigade elever, hela 409 av 641 elever, reser med skolbussarna i egen 
regi. Kostnaden för dessa fordon är totalt 3 584 713 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 8 
765 kr, vilket är en väldigt låg kostnad oavsett fordonsstorlek. 
 
För jämförelse av genomsnittskostnader för skolskjutstrafik med stora fordon i ett urval av andra 

kommuner, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom upphandlad skolsbusstrafik 

Län Kommun Kostnad per elev och år 

Sörmlands län Nyköping 28 600 kr 

Hallands län Hylte 27 850 kr 

Jönköpings län Vaggeryd 26 500 kr 

Västra Götalands län Bengtsfors  26 200 kr 

Skåne län Båstads kommun, 
Bergkvarabuss 

25 590 kr 

Västernorrlands län Kramfors  24 614 kr 

Västmanlands län Västerås 24 000 kr 

Jönköpings län Värnamo  23 800 kr 
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Skånes län Osby 23 600 kr 

Västra Götalands län Vänersborg 21 800 kr 

Uppsala län Heby kommun 20 780 kr 

Hallands län Laholm  20 225 kr 

Västra Götalands län Orust 20 150 kr 

Jönköpings län Vetlanda 19 300 kr 

Kronobergs län Älmhult  18 500 kr 

Sörmlands län Flen  17 700 kr 

Jönköpings län Nässjö  17 400 kr 

Gotlands län Gotland 16 750 kr 

Hallands län Falkenberg 16 685 kr 

Jönköpings län Gislaved 16 400 kr 

Gävleborgs län Hudiksvall 15 800 kr 

Jönköpings län Eksjö 15 500 kr 

Värmlands län Karlstad kommun 15 120 kr 

Gävleborgs län Gävle kommun 14 300 kr 

Västra Götalands län Trollhättan stad 14 100 kr 

Skåne län Eslövs kommun 10 225 kr 

Skåne län Båstads kommun bussar 
i egen regi 

8 765 kr 

Tabell 5. Kostnad för upphandlad trafik per elev från förstudier 

Optiplan har erfarenhet av kommuner som genomgått kapacitetsoptimering och effektivisering av 
skolskjutsplaneringen som beroende på vald servicenivå har genomsnittskostnad på ca 10 000-15 000 kr 
per elev med en skolskjutstrafik som utförs med fordon i senaste miljöklass. Med vald servicenivå menas 
t. ex avståndsreglering, restid och väntetid.   

10.4 Fordon 

Antalet och storleken på fordon och dess chaufförer avgör kostnaden för en skolskjutsplanering. En 

kostnadseffektiv planering använder fordonskapacitet som är väl anpassad efter dess behov.  

Kostnaden för ett fordons skolskjutsrutter härrörs med ca 85% till fordonet och dess chaufför. Generellt 

sett så är skillnaden mellan kostnaden för en stor buss (ca 800 000-850 000 kr per år) och en liten buss (ca 

600 000 kr per år) ca 200 000 kr. Om en kommun av någon anledning väljer två mindre fordon istället för 

ett större för att skjutsa exempelvis 35 elever så hamnar kostnaden på uppskattningsvis ca 1,2 Mkr istället 

för ca 800 000 kr. 

Vägarnas beskaffenhet och elevantalet (i kombination med elevernas bostadsadresser och skolornas 

placering) avgör behovet av fordonskapacitet, utmaningen för kommuner är därmed att matcha behovet 

och fordonsflottan. Det är viktigt till kommande upphandling att dokumentera de eventuella vägar som 
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har begränsad framkomlighet enligt tydliga kriterier så att kommunen är säker på bedömningen då fler 

mindre fordon leder till ökade kostnader. 

Nedan redovisas nuvarande fordonsflotta. 

 Antal fordon     Inköpsår              Miljöklass            Antal sittplatser       Notering         

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 33 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1                                    2006 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1 - Euro V 30 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 

8   235  
Tabell 6. Fordon och dess sittplatser 

En ändamålsenlig indikation erhålls genom att jämföra leverantörens intäkt per fordon för de stora 

skolbussfordonen. Genom att dividera den totala kostnaden med antalet fordon för Bergkvarabuss 

respektive kommunens egna fordon erhålls genomsnittskostnaden per fordon.  

Transportör Kostnad Antal fordon Kostnad/fordon 

Bergkvarabuss 1 842 510 kr 3 614 170 kr 

Båstads kommun 3 584 713 kr  5 716 943 kr 
Tabell 7. Genomsnittskostnad per fordon och transportör 

De åtta fordonen är av olika storlek, dock är de medel till stora fordon även om inget fordon har fler än 

35 sittplatser. Genomsnittskostnaden per fordon i Båstads kommun är lägre än de schablonmässiga 

kostnaderna per fordon som beskrivs i tabell 9. Detta är dock inte jämförbart då de befintliga fordonen är 

av en mycket lägre standard jämfört med de nya fordonen enligt senaste miljöklass som omfattas av de 

schablonmässiga priserna i tabell 9.  

Notera att Bergkvarabuss i genomsnitt är ca 100 000 kr lägre per fordon jämfört med Båstads kommuns 

skolbussfordon i egen regi. Jämförelsen kan aldrig bli helt korrekt eftersom fordonen är av olika storlek, 

miljöklass och ålder, men en enkel jämförelse visar att Bergkvarabuss fordon med 30 platser är ca 100 000 

kr billigare än Båstads kommuns egna bussar i samma storlekskategori. Bergkvarabuss två andra bussar 

tillhör den lägre storlekskategorin, 17-22 platser, och bör om man ser till de schablonmässiga priserna 

vara ca 100 000kr/fordon billigare än de större fordonen som kommunen kör i egen regi.  Detta stämmer 

ganska väl överens med situationen i Båstads kommun. Dock är mellanskillnaden i de schablonmässiga 

priserna framräknade på fordon med Euroklass 6 och inköpsår 2016 medan Båstads kommuns bussar är 

både äldre och med lägre miljöklass än bussarna som körs av Bergkvarabuss. 
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Det ska tilläggas att Båstads kommuns bussar i egen regi även kör språk-, bad-  hemkunskap- och 

utflyktsresor, vilket ökar bränsleförbrukningen. Dock härrörs ca 85% av ett fordons totala kostnad 

generellt sett till fordonet och dess chaufför vilket gör att den ökade kostanden för drivmedel är av relativt 

liten betydelse i sammanhanget, sett endast ur ett ekonomiskt perspektiv.   

Jämförelsen tar inte hänsyn till att kommunens egna förare genomför andra arbetsuppgifter utöver sitt 

skolskjutsuppdrag, då Optiplan är av uppfattningen att förarna är anställda för skolskjutsuppdraget och 

lönekostnaden för förarna hör till skolskjutsbudgeten. Att förarna finns tillgängliga för andra uppdrag 

under viss tid beräknas därför som ett mervärde för skolorganisationen men inte en kostnadsreducering 

för skolskjutsen. Tillgänglighet och flexibilitet i nyttjande av bussarna för utflyktsresor betraktas i 

jämförelsen som ett mervärde för kommunen men inte en faktor i den ekonomiska jämförelsen. 

I de upphandlade fordonen finns totalt 235 säten som används för att skjutsa 481 elever, nyttjandegraden 

är därmed ca 2,05 elev per säte. Detta är en mycket hög nyttjandegrad jämfört med andra kommuner. 

Det är intressant att få fram motsvarande nyckeltal fördelat på extern buss, Bergkvarabuss, respektive 

Båstads kommuns skolbussar i egen regi, se tabell nedan. 

Transportör Antal elever Antal säten Nyttjandegrad 

Bergkvarabuss 72 74 0,97 

Båstads kommun 409 161 2,54 

Totalt 481 235 2,05 
Tabell 8. Nyttjandegrad per säte och transportör 

Det är stor skillnad på nyttjandegraden mellan Bergkvarabuss och Båstads kommuns bussar i egen regi.  

Nyttjandegraden på de egna bussarna är mycket hög. Skillnaden i nyttjandegraden är en följd av att flest 

elever tilldelas skolskjuts med bussarna i egen regi.  

10.4.1 Uppskattad fordonskostnad vid ny fordonsflotta 

Den nuvarande fordonsflottan behöver bytas ut då fordonen är för gamla. Det är intressant att estimera 

årskostnaden för fordonskapaciteten med ny fordonsflotta. Beräkningarna nedan är baserad på 

fordonsstorlekarna i den nuvarande fordonsflottan. 

Inför en upphandling av ny fordonsflotta, då vetskapen om de faktiska priserna för respektive 

fordonsstorlek inte kan finnas, använder Optiplan schablonmässiga priser för respektive fordonsstorlek 

för att kalkylera den estimerade totala kostnaden. Nedanstående priser har enligt Optiplans erfarenhet 

stämt väl överens med marknadsmässiga priser i flertalet upphandlingar, där tillräcklig konkurrens finns, 

och tillämpas i fortsatta resonemang i denna rapport. 
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Fordonsstorlek Inköpsår Miljöklass Schablonmässig kostnad 

4-16 sittplatser 2016 Euro VI 600,000 kr/år 

17-22 sittplatser 2016 Euro VI 700,000 kr/år 

23-55 sittplatser 2016 Euro VI 800,000 kr/år 
Tabell 9. Schablonmässiga priser per fordonsstorlek 

Den estimerade kostnaden för nuvarande fordonsflotta beräknas således till följande: 

Antal fordon Fordonsstorlek Schablonmässig kr/fordon Estimerad kr totalt 

2 17-22 sittplatser 700,000 kr 1,400,000 kr 

6 23-55 sittplatser 800,000 kr 4,800,000 kr 

Totalt   6,200,000 kr 
Tabell 10. Estimerad kostnad för nuvarande fordonsflotta 

Den estimerade kostnaden på 6 200 000 kr ska jämföras med den nuvarande kostnaden för de åtta stora 

fordonen (kommuns fem egna och Bergkvarabuss tre) på 5 427 223 kr. Observera dock att den estimerade 

kostnaden tar i beaktning fordon av senaste miljöklass medan de nuvarande fordonen har lägre till mycket 

lägre miljöklass och standard. 

10.5 Analys 

Det är värt att notera att dagens prioriteringsordning för tilldelning av färdsätt; 1. Skolbuss i egen regi, 2. 

Bergkvarabuss, 3. Linjetrafik och 4. Taxi, beror på att skolbussarna i egen regi samt Bergkvarabuss fordon 

redan finns och är fasta kostnader medan kostnad för linjetrafiken tillkommer för varje elev som reser.  

Optiplan har aldrig stött på en kommun med så låg genomsnittskostnad per elev som Båstads kommun 

har gällande skolbussarna i egen regi, dock har inte heller Optiplan stött på en kommun vars fordon som 

används för skolskjuts är så gamla och av så låg miljöklass. Dessutom är det otroligt många elever, 409 

elever, som reser med kommunens fem egna fordon, en nyttjandegrad på 2,5. Det är en otroligt hög 

nyttjandegrad som även, enligt kommunen, vanligtvis sker utan vidare hög väntetid. 

Bergkvarabuss har en mycket hög genomsnittskostnad per elev, vilket är ett resultat av tilldelningen av 

färdsätt.  

Miljöklassen är högre för Bergkvarabuss fordon för en genomsnittskostnad per fordon på ca 614 000 kr 

per fordon. Motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 717 000 kr per fordon, vilket innebär att 

Bergkvarabuss har ca 100 000 kr lägre kostnad trots högre miljöklass. Den totala kostnaden som 

Bergkvarabuss tre fordon representerar nyttjas därmed inte effektivt. 

Kostnaden på ca 5,4 Mkr för de nuvarande åtta fordonen med den genomsnittligt sett låga standarden är 

relativt hög jämfört med den estimerade kostnaden för motsvarande åtta fordon med hög miljöklass på 

ca 6,2 Mkr. 
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Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten, dock är miljöklassen för fordonen som utför skolskjutsarna genomgående mycket låg. 

10.6 Rekommendation 

Då linjetrafiken är ett billigt färdsätt redan i dagsläget och förmodligen färdsättet till lägst kostnad per 
elev efter kommande upphandling rekommenderas Båstads kommun att se över prioriteringsordningen 
för tilldelningen av färdsätt för de skolskjutsberättigade eleverna. Detta för att se om fler elever kan resa 
med linjetrafiken och därefter upphandla skolskjutskapacitet som matchar behovet för de elever som 
måste resa med upphandlad skolskjuts.  
 
Vid nästa upphandling rekommenderar Optiplan kommunen att genomföra kapacitetsoptimering för de 

skolbussresande eleverna för att ta ett nytt grepp om skolskjutsplaneringen och framställa en 

kostnadseffektiv skolskjuts enligt de nya miljökraven som kommunen beslutar om. 

 

Sett endast ur ett kostnadsperspektiv torde upphandlad skolskjuts via en extern entreprenör vara det 

bästa alternativet vid anskaffning av nya fordon. Ur ett helhetsperspektiv finns dock andra parametrar så 

som flexibilitet, upplevd service och trygghet att ta hänsyn till.  Jämförelsen tar heller inte hänsyn till det 

personalansvar kommunen har för de 5 anställda chaufförerna. 

 

Skolbussarna i egen regi används idag även för resor till bad, språk, slöjd och utflykter. Bokning av 

framförallt utflykter kan troligen ske med större flexibilitet då trafiken körs med bussar i egen regi än med 

upphandlad trafik. Mervärdet att ha föraren tillgänglig som extraresurs vid badundervisning uppnås 

endast genom trafik i egen regi. Däremot är skillnaderna mellan trafik i egen regi och upphandlad trafik 

för resor till bad, språk, slöjd och utflykter små ur ett ekonomiskt perspektiv, då det utifrån Optiplans 

erfarenhet finns goda möjligheter att avtala fram förmånliga priser genom en extern entreprenör.  

 

Kostnadsjämförelsen tar endast hänsyn till skolskjutsbudgeten, vill man lyfta blicken högre och titta på 

budgeten för hela skolorganisationen kan det vara så att de övriga arbetsuppgifter som utförs av förarna, 

bl.a. vaktmästare och resurs vid olika aktiviteter, kan behöva ersättas om förarna försvinner och då 

påverka andra kostnadsposter i den totala budgeten. 

 

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har dock stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Eftersom Båstads kommun har väldigt hög nyttjandegrad uppskattas 

besparingspotentialen vara ca 10%. Detta förutsatt att avståndsreglering från hem till hållplats 

genomlyses och en optimering genomförs. Det krävs också att kommunen använder 

kapacitetsoptimerade rutter i förfrågningsunderlaget vid nästa upphandling. 
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11  Miljö 
Övergripande miljömål i kommunen är enligt intervju att vara topp 50 bland Sveriges kommuner i 

”miljöligan”. Som ett led i detta har kommunen exempelvis elbilar som tjänstebilar. Det saknas dock 

tydliga miljöriktlinjer för skolskjutsen. Kommunen beskriver skolbussarna i egen regi som gamla, slitna 

bussar som inte är miljövänliga och snart måste bytas ut. Just nu är bussarna billiga eftersom de är så 

gamla, på bekostnad av miljöeffekten av fordonen.  

Närliggande kommuner har höga miljökrav vilket begränsar kommunens resande till exempelvis Malmö 

och Helsingborg i samband med utflykter i och med att Båstads skolbussar i egen regi är av så pass låg 

miljöklass. 

11.1 Fordon 

Kommunens egna bussar håller miljöklass Euro III vilket är lågt. Nya bussar som säljs i Sverige måste hålla 

Euro VI. 

11.1.1 Fordonens ålder 

I det fall kommunen väljer att köpa in nya bussar och fortsätta köra stora delar av skolskjutsen med 

skolbussar i egen regi finns risk att vartefter hamna i dagens situation med för gamla fordon som har en 

mycket negativ effekt på miljön. Även om bussarna som köps in håller de senaste miljökraven går 

utvecklingen snabbt framåt och kommunen riskerar att bli ”fast” med bussarna under en lång period 

under vilken de med stor sannolikhet hinner bli omoderna ur miljösynpunkt. För att undvika att hamna i 

dagens situation med miljömässigt dåliga fordon kan kommunen med fördel titta på hur 

andrahandsmarknaden ser ut och möjligheten att sälja bussarna efter ett antal år om nya miljöriktlinjer 

behöver upprättas i kommunen.  Genom att upphandla kapacitet från en extern entreprenör finns 

möjlighet att ställa nya miljökrav vid avtalets slut och begränsa sig till en avtalslängd på 6-8 år. 

11.1.2 Antal fordon 

Stor eftertänksamhet krävs vid upphandling av nya fordon, oavsett om egna fordon köps in eller om 

trafiken upphandlas av extern entreprenör. Ett större fordon har en sämre inverkan på miljön jämfört 

med ett mindre fordon, även trafikmiljön för eleverna är sämre kring en stor buss än en lite buss. En stor 

buss är dock, ur miljöperspektiv, bättre än två mindre bussar för att skjutsa samma antal elever eftersom 

man även behöver ta hänsyn till tillverkningsprocessen. Fordonens antal och storlek blir därmed en 

avvägning vid upphandling av skolskjutskapacitet. 

11.1.3 Buller 

Äldre fordon bidrar till mer buller. Effekterna av buller bidrar till en sämre miljö kring vägar. Även olika 

typer av drivmedel orsakar olika mycket buller vilket är fördelaktigt att ta hänsyn till vid nyförvärv.  
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11.1.4 Tvätthall 

Något annat att ta hänsyn till vid diskussion kring skolskjuts med skolbussar i egen regi eller via 

upphandlad trafik är kommunens tvätthall. Om det är så att tvätthallen inte har genomgått större 

förändringar sedan byggnationen är det dags att se över detta. En ombyggnation kan vara nödvändig för 

att möta riktlinjer gällande till exempel slam- och oljeavskiljare, vilket inte är ett krav idag men som bör 

finnas med i beräkningen om kommunen vill ligga i framkant miljömässigt. Sannolikt är att det inom en 

busslivslängd kommer att ställas allt högre krav även på tvätthallar och tvättkemikalier. 

Fler parametrar att ta hänsyn till vid miljöanalys är t.ex. drivmedel, körteknik och däcktryck. Detta är 

parametrar som kommunen har större kontroll över i egen regi men som går att avtala om med en extern 

entreprenör. 

11.2 Avtal med Bergkvarabuss AB 

I avtalet med Bergkvarabuss AB saknas ålderskrav eller åldersättande miljökrav på fordonen. Fordonen 

kommer alltså kunna användas under hela avtalstiden förutsatt att fordonen uppfyller gällande lagar och 

förordningar samt utrustningskrav som anges i anbudsunderlaget. Konsekvensen är att den upphandlade 

skolskjutsen kan köras med gamla fordon med stor negativ miljöpåverkan. 

Beaktat att Båstads kommun ämnar vara en föregångare gällande att minska den negativa miljöpåverkan 

från sin verksamhet är skrivningen gällande drivmedel bra då den innebär att aktuella fordon idag ska 

framföras med fossilfritt drivmedel. Det saknas dock koppling mellan drivmedel och fordonens motorer. 

Det lämnar utrymme för leverantören att komma med invändningar mot denna tolkning av avtalet och 

istället hävda att drivmedlet ska vara det bästa miljöalternativet givet deras fordonspark.  

Optiplan rekommenderar att prismodell, fordonskrav, förarkrav och miljökrav ses över till nästa 

upphandling och att krav ställs i relation till service och förväntad kostnad. 

11.3 Resande i mån av plats 

Kompisåkning och syskonåkning har generellt sett möjligtvis en positiv övergripande effekt på miljön om 

man inte bestämmer fordonskapaciteten utifrån det utan endast fyller de befintliga fordonen och tänker 

att föräldrar slipper använda egna fordon för hämtning av barn vid skolan. Det är dock viktigt vid ny 

upphandling att upphandla en fordonskapacitet som endast ska motsvara behovet för de 

skolskjutsberättigade som reser med färdsättet skolbuss.  

Samtidigt är det i en miljömedveten kommun viktigt att aktivt kommunicera fördelarna för elever, 

föräldrar och miljön att cykla och gå eller att använda linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser 

med linjetrafiken även reser mer frekvent med linjetrafiken som vuxna. 
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Politikerna har under 2017 beslutat i kommunfullmäktige att ha kompisåkning och syskonåkning med 

skolbussarna i egen regi. 

11.4 Linjetrafiken 

I Båstads kommun är linjetrafiken ett låg-prioriterat färdsätt. Ur ett miljöperspektiv är det dock 

fördelaktigt att nyttja linjetrafiken i större utsträckning då de bussarna ändå körs samt uppfyller höga 

miljökrav. Genom att nyttja linjetrafiken ytterligare kanske kommunen kan minska det totala antalet 

bussar i kommunen.  

11.5 Tilldelning av hållplatser 

Det är fördelaktigt att nyttja skolskjutsreglementets avståndsreglering och låta eleverna gå sina tillåtna 

kilometrar till hållplats. Det leder många gånger till att rutterna kan undvika att ledas in på mindre vägar 

och därmed behöver köra färre antal kilometrar. 
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12 Miljö kontra trafiksäkerhet och kostnad 
I tidigare kapitel har rapporten kartlagt kommunens skolskjutssituation med hänsyn till miljö, 

trafiksäkerhet och kostnad. I följande avsnitt beskrivs relationen dem emellan. Ökad hänsyn till miljön 

samt upprätthållande av hög trafiksäkerhet är ofta kopplat till höga kostnader. Höga kostnader i sig 

betyder dock inte automatiskt hög miljöstandard och hög trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att utgå från 

en beslutad ambition gällande miljö och trafiksäkerhet och därefter utvärdera kostnaderna som 

ambitionen genererar. 

En ny nivå på ambition gällande miljö och trafiksäkerhet kan för en kommun vara överväldigande. Med 

fördel hanteras detta ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv med hjälp av mål och delmål. Ett exempel 

kan vara att det långsiktiga målet är en komplett trafiksäkerhetsmodell och ett delmål kan vara att 

besiktiga vägar under ett budgetår och besiktiga hållplatser och sätta ut hållplatsskyltar under 

nästföljande.  

12.1 Tillämpa avståndsregleringen  

Vid intervjutillfället framkom att avståndsregleringen mellan hem och hållplats sällan nyttjas till sin fulla 

kapacitet. Skulle avståndsregleringen tillämpas i högre grad är det möjligt att trafiksäkerheten sjunker 

desto fler elever som får gå längre sträckor till hållplatsen. Det är dock möjligt att eleverna utvecklar högre 

förståelse för trafiken desto mer de vistas i den, vilket är nyttigt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Positiva effekter av att tillämpa avståndsregleringen går att se både ekonomiskt och miljömässigt i och 

med att antal körda kilometer ofta minskar när eleverna går längre. Detta kan i sin tur leda till att färre 

fordon krävs vid ett nytt omtag av skolskjutsverksamheten. Det är samtidigt fördelaktigt för barn att röra 

på sig vilket uppnås genom att gå eller cykla till hållplatsen istället för att bli hämtade nära hemmet.  

För att öka nyttjandet av avståndsregleringen krävs att kommunen gör en genomlysning av vägarna i 

kommunen för att säkerställa att avståndsregleringen tillämpas på rätt platser. Detta kommer att kräva 

resurser och medför därmed en kostnad för kommunen. Dock kommer tillämpandet av 

avståndregleringen generera ekonomiska besparingar på sikt och en utvecklad trafiksäkerhetsmodell, 

som är resultatet av en genomlysning, kommer att öka kontrollen och likställdheten samt minska det 

löpande resursbehovet för trafiksäkerhetsbedömningar.  

Om kommunen inför nästa upphandling önskar att genomföra en kapacitetsoptimering av 

skolskjutsverksamheten är tillämningen av avståndsregleringen starkt bidragande till ett bättre resultat, 

det vill säga färre fordon vilket är helt avgörande för den totala kostnaden. 

156



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

44 

12.2 Ökat nyttjande av linjetrafiken 

Idag nyttjas linjetrafiken endast i viss utsträckning då kommunen prioriterar skolbussarna i egen regi samt 

Bergkvarabuss. Att nyttja bussarna i egen regi samt Bergkvarabuss är idag fördelaktigt eftersom fordonen 

finns i kommunen och är en fast kostnad.  

Inför förärvning av ny fordonsflotta rekommenderas kommunen att ta ny kontakt med Skånetrafiken för 

att se vilka möjligheter som finns. Idag finns, enligt den administrativa chefen, redan ett gott samarbete, 

till exempel har några avgångar anpassats till skolans verksamhet. Ett första steg är att bibehålla det 

samarbete som finns idag och nästa steg är att titta på om det går att nyttja linjetrafiken även på andra 

platser i kommunen. Kanske kan avgångstiderna anpassas även på andra linjer eller kanske går det att 

påverka skolornas schemaläggning så att ramtiderna passar linjetrafikens avgångar i högre utsträckning. 

En utredning av möjligheterna att nyttja linjetrafiken kräver resurser men är på längre sikt en god 

investering då linjetrafiken är ett billigt färdmedel beräknat på genomsnittskostnad per elev.  

Genom att undersöka möjligheterna med linjetrafik först kan de elever som tilldelas linjetrafik undantas 

beräkningen när ny fordonskapacitet ska upphandlas. Fordonskapacitet upphandlas alltså endast för de 

skolskjutsberättigade elever som inte kan nyttja linjetrafik. Detta får en positiv miljöeffekt om det 

resulterar i att kommunen behöver förvärva färre bussar, vilket i så fall leder till färre antal bussar i 

kommunen totalt sett. Skånetrafiken, som svarar för linjetrafiken i Båstads kommun, är ur miljöhänsyn 

ett bra alternativ då de är certifierade enligt ISO 14001 och Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval 

och trafiken körs med fossilfria drivmedel. Att förvärva ett färre antal bussar är även positivt ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Eftersom Båstads kommun idag erbjuder hög service är det möjligt att invånarna reagerar negativt på att 

nyttja linjetrafiken ytterligare istället för att resa med skolbussar i egen regi. Det är möjligt att eleverna 

upplever lägre trygghet och lägre service. Optiplans erfarenhet är dock att i många kommuner upplever 

framförallt de äldre eleverna en högre servicegrad med linjetrafikkort än med skolbuss då linjetrafiken 

kan nyttjas friare och vid fler tidpunkter på dagen. Positivt är också att eleverna blir självständiga och lär 

sig att hantera linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser med linjetrafiken även reser mer frekvent 

med linjetrafiken som vuxna, vilket är mycket fördelaktigt ur ett miljöperspektiv. 

12.3 Högre miljökrav på fordon och drivmedel 

För att nå de miljöambitioner som finns i kommunen bör det ställas högre krav på fordon och drivmedel, 

vilket innebär förvärv av nya fordon. Detta medför en högre kostnad initialt vid förvärv av fordonen men 

många av de fossilfria drivmedlen är billigare än konventionella drivmedel. Läs mer om fordon och 

drivmedel under avsnitt 12.5. Förvärv av nya fordon innebär även förbättrad trafikmiljö för eleverna 

gällande komfort, buller och närmiljö. 
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12.4 Avtal med entreprenör 

Avtalet som idag finns med Bergkvarabuss innehåller få och låga miljökrav. Inför kommande upphandling 

bör tydliga miljökrav specificeras. Beroende på ambition kan detta medföra en ökad kostnad jämfört med 

nuvarande avtal men samtidigt går många lägre krav att ställa utan förändrad kostnad. När det gäller 

trafiksäkerhet finns möjlighet för kommunen att ställa krav på vidareutbildning för chaufförerna samt 

regelbundna hälsokontroller. Exempelvis kräver vissa kommuner att entreprenören kostnadsfritt deltar i 

utbildningsdagar med polis och räddningstjänst.   

12.5 Förvärv av bussar 

Båstads kommun har fört diskussioner om att nuvarande bussar som körs i egen regi inom kort måste 

bytas ut. Om de ska ersättas med nya skolbussar att köra i egen regi eller om ytterligare kapacitet ska 

upphandlas av extern entreprenör är i dagsläget inte fastslaget. 

Ur ett kostnads- och miljöperspektiv finns många parametrar att ta hänsyn till. Båstads kommun har höga 

miljöambitioner, bland annat en topp 50-placering i ’miljöligan’ bland Sveriges kommuner. Samtidigt har 

kommunen haft väldigt låga kostnader för skolskjutsen under de senaste åren vilket kommer att bli 

ekonomiskt kännbart oavsett om kommunen väljer att köpa nya fordon eller upphandla skolskjutsen 

framöver.  

Optiplan ser tre alternativ för kommunen; att köpa in egna helt nya bussar, att köpa in några år gamla 

bussar eller att upphandla skolskjutsen av en extern entreprenör. 

12.5.1 Köpa in nya bussar 

Att köpa in helt nya bussar av Euroklass 6 är en stor investering och en relativt stor ekonomisk risk. Under 

de första åren kommer bussarna att hålla en hög miljöstandard vilket ligger i linje med kommunens 

ambitioner. Dock utvecklas både teknik och miljökrav snabbt och risken finns att bussarna blir omoderna 

långt innan de är avskrivna ekonomiskt. Kommunen måste då välja mellan att behålla bussarna och sänka 

sina miljöambitioner eller att försöka sälja bussarna på andrahandsmarknaden, till exempel i Sydeuropa 

där miljökraven är lägre. 

Ett annat alternativ är att köpa in bussar som drivs med biogas, vilket är ett helt förnybart drivmedel. Med 

biogasbussar kommer kommunen att ligga i framkant ur ett miljöperspektiv då till exempel av CO2-

utsläppen är mycket lägre än vid konventionella drivmedel. Dessutom produceras färre partikelformiga 

ämnen vid förbränningen vilket gör att även partikelutsläppen minskar drastiskt. En annan fördel är att 

bullernivån vid förbränning minskar jämfört med dieselmotorfordon. Enligt Stockholm Vatten och Avfall 

minskar bullernivån med 5-10 dB vilket örat uppfattar som ungefär hälften så bullrigt som ett dieseldrivet 

fordon. Kostnaden för skolskjutsen kommer dock att stiga markant jämfört med idag då det är en stor 

investering att köpa in biogasbussar. Dock är drivmedlet billigare och subventioner för biogas finns. Just 
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nu pågår en diskussion om hur länge biogas bör vara subventionerat vilket är värt att följa om kommunen 

är intresserade av det här alternativet.  

12.5.2 Köpa in bussar från andrahandsmarknaden 

I och med att utvecklingen går snabbt framåt finns alternativet för kommunen att köpa in begagnade 

bussar som håller högre standard än nuvarande bussar, till exempel Euro IV- eller Euro V-klass. På så sätt 

köper sig kommunen lite tid att se var utvecklingen tar vägen de närmsta åren. Dock krävs resurser av 

kommunen att hantera förvärv med implementering etc. vid två tillfällen inom en relativt kort period. 

Ett annat alternativ som upprätthåller högre miljöstandard är att köpa in begagnade Euro IV-bussar men 

låta konvertera dem till RME-drivna fordon. RME (rapsmetylester) som är en slags biodiesel, tillverkas av 

raps och är ett fossilfritt drivmedel. RME har framförallt en lägre miljöpåverkan jämfört med fossila 

bränslen genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som bildas vid förbränningen samt 

att RME inte ger några utsläpp av fossil koldioxid. Miljöskillnaderna mellan RME och dieselolja är i övrigt 

ganska små. 

Även dessa bussar skulle behöva bytas ut inom en relativ kort period. Kostnaden för att konvertera 

bussarna till RME är enligt Optiplans erfarenhet relativt låga i sammanhanget men ur ett miljöperspektiv 

är det ett bättre alternativ än att endast köpa in Euro IV-bussar. Kostnaden för drivmedlet är billigare än 

diesel men det finns inte så många tankställen. Har kommunen en egen tank är detta dock ett mindre 

problem. 

12.5.3 Upphandla skolskjuts  

Om kommunen väljer att upphandla skolskjutsen kan miljökrav ställas i avtalet. Det är då entreprenören 

som står för den ekonomiska risken om miljökraven ändras. Det vill säga, entreprenören kan komma att 

behöva byta ut sina fordon igen efter avtalets slut och är då beroende av andrahandsmarknaden på det 

sätt som kommunen själv skulle varit om man valt att köpa in egna bussar. 

En fördel med att upphandla skolskjuts är att kommunen inte behöver agera entreprenör och stå för risker 

gällande till exempel personalansvar, fordon, tvätthall och reparationer.  

Kommunen förlorar dock viss kontroll över verksamheten samt den trygghet som organisationen upplever 

att kommuninvånarna känner i att skolbussarna körs i kommunens regi. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 2 

 

 

KS § 194  Dnr KS 000428/2016 - 460 

Skolskjuts - kompis- och syskonåkning (1) 

 
Beskrivning av ärendet Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende 

kamratåkning och syskonåkning. Centerpartiet lämnade in en motion avseende 
detsamma den 22 mars 2016. Därefter har förvaltningen Barn och skola 
inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma fråga. En författad av 
Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med 
inriktning att kunna lösa problematiken så att samåkning skulle kunna bli 
aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en slutsats att avslå ärendena 
kring kompis- och syskonåkning. Kommunfullmäktige beslutade att införa 
kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 20 september 2017. 
Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 
2017/2018. Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till 
Förvaltningsrätten där en laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 
Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i 
två separata beslut, ett avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, 
kom fram till att Kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 
8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider mot 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. I samband med att Båstads 
kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår kommunjurist, 
Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolexpert Yasra Delpisheh, daterad 2018-07-09, med 

tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och 1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
arbetsutskottets prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
förslag   Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 
  2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och 

de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten 
som ska göras av Barn och skola med anledning genomlysningen som 
genomförts av Optiplan AB.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  

1.  Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 

2.  Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den 
översyn och de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/ 
skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och skola med  
anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
 

Datum: 2018-07-09 
Handläggare: Yasra Delpisheh 
Dnr: KS 001558/2015 – 460 samt KS 000428/2016 -460 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till:  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Optiplans genomlysning av skolskjutsorganisationen. 
 

Samråd har skett med: 
Elin Ax, Kommunjurist 
 

 
Kompisåkning/Syskonåkning 
 

Förslag till beslut 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

  

1. förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan 

om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från 

Kammarrätten. 

2. koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella 

förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 

skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende kamratåkning och 

syskonåkning. 

 

Centerpartiet lämnade in en motion avseende detsamma den 22 mars 2016. 

 

Därefter har förvaltningen Barn och skola inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma 

fråga. En författad av Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 

2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med inriktning att kunna lösa 

problematiken så att samåkning skulle kunna bli aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en 

slutsats att avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 

20 september 2017. Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 2017/2018. 

 

Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten där en 

laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen.  

 

Den 15 november 2017 utfärdade konsultföretaget Optiplan AB genomgripande analys av 

skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. Rapporten hade som mål att resultera i konkreta förslag 

om förbättringar avseende miljö, ekonomi och säkerhet vad gäller skolskjutsorganisationen. 

Rapporten var ämnad att fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt hur 

förhållandet mellan miljö, trafiksäkerhet och kostnad var. 
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2 (2) 

 

Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i två separata beslut, ett 

avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, kom fram till att Kommunfullmäktiges 

beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider 

mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. 

 

I samband med att Båstads kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår 

kommunjurist, Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  

 

 

 

 

Information om skolskjutsorganisationen 

Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 

upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 

kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre vägarna i 

kommunen på grund av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till stora delar av 

kommunen.  Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas turer eller det finns 

elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende.  

Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till skolskjuts. 

Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 

 

För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen 

tillhandahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 

skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 

 

 

Övervägande/framtid 
Då det framstår som att det finns en politisk vilja att erbjuda kommuninvånarna kompis- och 

syskonåkning bör ett övervägande göras att förlänga försöksverksamheten ytterligare då tiden för det 

ursprungliga beslutet taget av Kommunfullmäktige har löpt ut i samband med att läsåret 2017/2018 

tog slut. Därutöver bör hänsyn tas till att ärendet fortfarande inte har fått en slutgiltig handläggning i 

domstol och nya beslut bör därför ta i beaktande de eventuella utgångar av laglighetsprövningen i 

domstol som pågår för närvarande. Vidare ska hela skolskjutsverksamheten ses över efter den 

genomlysning som gjorts av Optiplan AB och framtida beslut avseende kompis- och syskonåkning 

bör därför samordnas med kommande översyn. 

 

 

Yasra Delpisheh 

Skolexpert/Utredare 

Barn & skola 
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Bilaga 1: Tillkommande analys av körda mil per fordon 

1 Insänd information 
Båstads kommun har efterfrågat ett tillägg till förstudierapporten bestående av en utökad 

kostnadsjämförelse mellan bussarna i egen regi och Bergkvarabuss. Till detta insändes följande 

uppgifter: 

Antal mil för skolskjutsen 2016-2017 

Antal mil/år för egen buss 

Ordinarie skolskjuts   3021 

Slöjd    232 

Hemkunskap    23 

Simning    25 

Extraturer    135 

Totalt    3436 

Antal mil/år Bergkvara  

Ordinarie skolskjuts   751 

Uträkningen är uträknad i genomsnitt för en kommunbuss och en Bergkvarabuss.  

2 Antal körda mil per dag 
Antal körda mil/dag per genomsnittsfordon kan räknas fram med hjälp av de insända uppgifterna. 

Bussarna i egen regi kör skolskjuts 3021 mil per år, vilket motsvarar ca 17 mil per dag och fordon. 

Bergkvarabuss kör 751 mil per år, vilket motsvarar ca 4,2 mil per dag och fordon. Det är alltså en 

avsevärd skillnad mellan antalet körda mil per genomsnittsfordon för de två utförarna, där bussarna i 

egen regi kör ca 4 gånger fler mil/genomsnittsfordon än Bergkvarabuss.  

3 Kostnad per mil 
Enligt uppgifter i förstudien kostar bussarna i egen regi ca 717 000 kr/fordon medan Bergkvarabuss 

kostar ca 614 000 kr/fordon. Slår vi ut fordonens kostnad på de totala körda milen erhålls 209 kr/mil 

för bussarna i egen regi och 818 kr/mil för Bergkvarabuss. Bussarna i egen regi är alltså avsevärt mycket 

billigare per mil, ca 609 kr/mil, än Bergkvarabuss.  
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I nuvarande planering är kostnaden per mil för Bergkvarabuss hög eftersom dessa fordon nyttjas 

begränsat, fordonens totala kostnad fördelas alltså på få mil. Avtalet med Bergkvarabuss begränsar 

dock att bussarna nyttjas ytterligare då de är upphandlade enligt en prismodell som är grundad i ett 

förbestämt antal mil/dag. 

Vid anskaffning av nya fordon, oavsett om det är bussar i egen regi eller upphandlade fordon, finns 

möjlighet att fördela antalet körda mil jämnare mellan fordonen och på så sätt få en jämnare 

fördelning av kostnad/mil.  

4 Nya fordon 
Vid anskaffning av nya fordon är det viktigt att ta ett helhetsgrepp över det totala skolskjutsuppdraget 

samt att planera samtliga fordon samtidigt för att undvika behovet av dyra tillkommande fordon som 

endast nyttjas i liten grad.  

Optiplans erfarenhet är att fordonet och dess chaufför står för ca 85-90% av den totala kostnaden för 

utföraren, drivmedel utgör endast en mindre andel av kostnaden. Detta stämmer även för Båstads 

bussar i egen regi, där drivmedel står för ca 12% av den totala kostnaden, se kostnadsfördelning i tabell 

2 i förstudierapporten. Fordonets fasta kostnad (fordonet och dess chaufför) är alltså den avgörande 

parametern för kostnadsbilden och behovet av antal fordon regleras av hur effektivt varje fordon 

används. 

Gällande avtalet för Bergkvarabuss är kostnaden baserad på ett antal givna mil och mernyttjande av 

fordonet blir således dyrt. Vid utvärdering av anskaffning av fordon via extern entreprenör 

rekommenderar Optiplan en annan prismodell, alternativt ett högre antal upphandlade mil. För en 

kostnadseffektiv skolskjuts är även regleringen av tillkommande eller frånfallande mil, d.v.s. hur 

flexibelt avtal kommunen etablerar med utföraren, av stor vikt och har inverkan på kostnaden varje 

år.  

Nytillkomna uppgifter påverkar inte slutsatsen att Båstads kommun bör utvärdera båda alternativen; 

extern entreprenör och skolbussar i egen regi, vid anskaffning av ny fordonsflotta.  
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1 Uppdraget 
Optiplan AB har erhållit uppdraget att genomföra en genomgripande analys av skolskjutsverksamheten i 

Båstads kommun. Optiplan AB samlar in data och framställer på så vis en nulägesrapport av 

skolskjutsverksamheten. Rapporten ska resultera i konkreta förbättringar avseende miljö, ekonomi och 

säkerhet. 

Nedanstående punkter utvärderas: 

• Förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

• Skolskjutsverksamhetens kostnadseffektivitet; kostnadsnivåer och orsaker till kostnader 

• Skolskjutsverksamhetens trafiksäkerhet 

Rapporten ämnar fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt förhållandet mellan 

miljö, trafiksäkerhet och kostnad. 

Därefter estimeras besparingspotentialen med befintliga förutsättningar (servicenivå och avtal). 
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2 Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts enligt följande; 

• Projektstart 

• Projektplanering 

• Insamling av grunddata 

• Intervjuer med involverade parter 

• Beskrivning av befintlig skolskjutsverksamhet 

• Genomgång av skolskjutsavtal 

• Analys av skolskjutsverksamheten gällande miljö, ekonomi och säkerhet 

• Analys och estimering av besparingspotential 

• Upprätta rapport 

• Avrapportering 
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3 Sammanfattning 
År 2016 var den totala kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6,4 miljoner kronor och omfattade 641 

elever. Skolskjutsen anordnades med skolbussar i egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, 

linjetrafik och taxi. 

Skolskjutsverksamhetens kostnadsnivå är låg. Genomsnittskostnaden för linjetrafiken är 6 728 kr, 

motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 8 765 kr, vilket är den lägsta kostnad för skolskjuts 

(icke linjetrafik) som Optiplan stött på. Den höga åldern på skolbussarna i egen regi är en bidragande 

faktor till det låga priset. Det är dock intressant att notera att färdsättet som används mest, skolbussar i 

egen regi, kostar mer per fordon jämfört med Bergkvarabuss, som istället används i låg utsträckning. 

Båstads kommun bör i och med detta utvärdera valet av extern entreprenör kontra skolbussar i egen regi 

vid upphandling av ny fordonsflotta.  

Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten och inte väger in den negativa miljöpåverkan som fordonens höga ålder och låga miljöklass 

bidrar till. Kommunen bör fastställa sin ambition för miljö och trafiksäkerhet för att därefter utvärdera 

kostnaderna som ambitionens möjliga alternativ genererar. Sträva efter en gemensam bild över vad som 

är en försvarbar kostnadsnivå för skolskjutsen och som samtidigt uppfyller vad kommunen anser vara en 

rimlig nivå för miljö och trafiksäkerhet. Desto högre ambition kommunen har för miljö och trafiksäkerhet, 

desto mer kommer kostnaderna att öka. Dock finns det även mindre miljöåtgärder som kan vidtas utan 

större kostnadspåslag.  

Ett urval av rapportens identifierade förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

är fordonens ålder och skick, tillämpning av avståndsregleringen mellan hem och hållplats samt nyttjandet 

av linjetrafiken.  

Det finns en hög medvetenhet kring trafiksäkerheten i kommunen. Dock finns trafiksäkerhetsmodell och 

rutiner inte dokumenterade. Optiplans rekommendation är att upprätta ett dokument för detta som 

sedan uppdateras löpande allt eftersom trafiksituationen i kommunen förändras. En 

trafiksäkerhetsmodell bidrar till ökad likställdhet och objektivitet i trafiksäkerhetsbedömningen. Initialt 

kräver detta resurser, efter implementeringen är kostnaden för att upprätthålla trafiksäkerhetsmodellen 

dock mycket låg.   

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Båstads kommun har en väldigt hög nyttjandegrad varpå Optiplan uppskattar 

en lägre besparingspotential på ca 10%. Jämförelsen är beräknad utifrån  en estimerad kostnaden för 

fordon med senaste miljöklassning.   
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4 Optiplan AB 

4.1 Företaget 

Optiplan AB grundades 2005. Vi är specialister på att utforma, optimera, upphandla och implementera 

service- och logistiklösningar. För det ändamålet har vi utvecklat systemet Optimized Operations™ ett 

optimeringsverktyg baserat på avancerad forskning.  

Optimized Operations™ tillämpar vi på ett flertal olika verksamheter bl.a. elevresor. Med stöd av 

Optimized Operations™ och systemet Optiplan Elevresor™ effektiviserar vi kommuners elevresor och 

reducerar kostnaden med 20-25%. 

4.2 Affärsidé 

Optiplans affärsidé är att kostnadseffektivisera service- och logistiklösningar såsom elevresor. Det 

åstadkommer vi genom att erbjuda optimeringsmjukvaran Optimized Operations™, e-tjänsten Optiplan 

Elevresor™ samt konsulttjänster för att implementera dessa system och stödja förändringsprocessen.  

4.3 Den totala kostnaden för elevresor i Sverige 

Den totala kostnaden för skolskjuts i Sveriges kommuner beräknades 2010 uppgå till ca 4,7 miljarder1. 

Behovet av elevresor ökar och därmed kostnaden. Det är i huvudsak tre faktorer bakom ökningen:  

• Elevens ökade rörlighet och individuella val av skolor  

• Kommunens ansvar för att sörja för kostnadsfri skolskjuts från två adresser om vårdnadshavarna 

bor på skilda adresser 

• Förändringar i skolans organisation samt nedläggning av skolor  

                                                           
1 Enligt SKL 
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4.4 Så här kostnads effektiviserar vi skolskjuts 

Optiplan tillämpar nedanstående metodik i fyra huvudmoment för uppdrag att effektivisera 

skolskjutsverksamheten.

 

Figur 1. Illustration över de olika huvudmomenten för som Optiplan använder för att effektivisera skolskjutsverksamheten 

4.4.1 Förstudie 

Förstudien omfattar analys av; 

• Organisation och planeringsprocess 

• Skolskjutsreglemente/servicenivå 

• Kostnader 

Baserat på analysen estimerar vi besparingspotentialen samt identifierar de aktiviteter som behöver 

genomföras för att realisera potentialen och för att förbättra skolskjutsverksamhetens planeringsarbete. 

4.4.2 Optimering 

En modell upprättas över respektive skolområde omfattande elever, adresser, vägar, skolor, skolornas 

start- och sluttider, rutter, hållplatser och fordon. Vägar och hållplatser säkerhets kvalificeras. Modellen 

implementeras i Optimized Operations™. Baserat på modellen och skolskjutsreglementets servicenivå 

optimerar Optimized Operations™ fordonskapaciteten.   

 Resultatet av optimeringen ger en fullständig planering omfattande: 

• Rutter (tider, hållplatser, elever) 

• Fordon (rutter, kostnader) 

• Skolor (rutter, väntetider)  
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Dessutom erhålls en rapport som omfattar en specifikation över kommunens totala besparing. 

Optimeringsresultatet/planeringen överförs till e-tjänsten Optiplan Elevresor som är ett webbaserat 

system för planering och administration av den dagliga skolskjutsverksamheten. Systemet är dessutom 

ett praktiskt informations- och beslutsstöd för skolpersonal, föräldrar, elever och entreprenörer. 

4.4.2.1 Simulering 

I vissa fall rekommenderar vi våra kunder att genomföra en simulering innan eller i samband med att man 

genomför optimeringen. Det gör man av två skäl, dels för att precisera styrande parametrar d.v.s. 

servicenivån och dels för att ytterligare kvalificera besparingspotentialen.  

4.4.3 Upphandling 

De kommuner som står inför en upphandling går in i upphandlings fasen parallellt med optimerings- och 

implementeringsfasen. Inom ramen för denna aktivitet upprättas ett upphandlingsunderlag med 

paketering och prismodell. Optiplan stödjer även utvärderingen av anbuden. 

4.4.4 Implementering 

I denna fas implementeras den optimerade planeringen samt eventuella förändringar i 

planeringsprocessen och organisationen.  

De viktigaste momenten i implementeringen är: 

• Slutjustering av den optimerade planeringen 

• Implementering av förändringar i organisationen 

• Implementering av rutiner och ansvar för skola, skolskjutsplanerare, entreprenör, 

vårdnadshavare och elever 

• Information till politiker, skolor, transportörer, elever och föräldrar 

• Övertagande av data i e-tjänsten Optiplan Elevresor 

4.5 Kunder och samarbetspartner 

Ett urval av Optiplans kunder; Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Jönköpings kommun, Gotlands 

kommun, Norrtälje kommun, Stockholm Stad, Färgelanda kommun, Heby kommun, Tanums kommun, 

Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Melleruds kommun, Gävle kommun, Karlstad kommun, 

Trollhättan stad, Vetlanda kommun, Eksjö kommun, Uppvidinge kommun, Kramfors kommun, Nyköpings 

kommun, Bengtsfors kommun, Flens kommun, Vänersborgs kommun, Nässjö kommun, Enköpings 

kommun, Västerås stad, Lerums kommun, Vallentuna kommun, Håbo kommun, Skövde kommun, 

Kristinehamns kommun, Tranemo kommun och Tjörns kommun. 

Hösten 2010 ingick Optiplan ett samarbetsavtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB. Genom detta 

avtal kommer Optiplan i åtnjutande av Tietos resurser för marknadsföring, drift och support.  
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5 Lagstiftning gällande skolskjuts 
Enligt rättslig prövning av lagstiftningen har hemkommunen i princip ett fullständigt kostnadsansvar för 

eleverna i grundskolan. Eleverna eller deras vårdnadshavare skall inte vara skyldiga att betala för 

utbildning som de genom skolplikten är skyldiga att genomgå. Eftersom skolskjutsning är en konsekvens 

av skolgången är huvudmannen skyldig att anordna skolskjuts utan extra kostnad.  

Enligt rättslig prövning gäller detta också elever med delad vårdnad och två hemadresser, med undantag 

för adresser lokaliserade i olika kommuner.  

Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens bostad till den plats där utbildningen bedrivs 
och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:  

• färdvägens längd 

• trafikförhållandena 

• funktionshinder hos en elev  

• eller någon annan särskild omständighet 

I och med skollagen (SFS 2010:800), gällande från och med 1 juli 2011, är skolskjuts en rättighet och 

kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Tidigare kunde ett beslut om skolskjuts 

endast överklagas genom laglighetsprövning. Det krävs ett myndighetsbeslut för berättigande av 

skolskjuts och även en rutin hos kommunen för att hantera överklaganden. 

Det står även i lagen att denna rätt dock inte gäller elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då 

det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen dock även anordna 

skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. När man bedömer att 

sådan skolskjuts leder till extra kostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska man utgå 

från de åtaganden kommunen haft om eleven gått i den skola kommunen hänvisat till. I dessa fall går det 

endast att överklaga besluten genom laglighetsprövning, inte genom förvaltningsbesvär. 
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6 Nuvarande skolskjuts i Båstads kommun 
Båstads kommun har en yta av 217,75 km2. Kommunen har cirka 14 650 invånare, det finns sju tätorter 

varav Båstad är centralort.  

Kommunen erbjuder sina invånare skolgång i sex kommunala grundskolor. Det finns en fristående 

grundskola.  

6.1 Antalet elever och färdsätt 

Läsåret 2016-2017 hade Båstads kommun 1,374 grundskoleelever, varav 641 elever var 

skolskjutsberättigade. Prioriteringsordning gällande tilldelning av färdsätt var enligt följande; bussar i 

egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, linjetrafik och upphandlad skolskjuts i form av taxi. 

De skolskjutsberättigade elevernas fördelning mellan de tillgängliga färdsätten var: 

Skolbuss i egen regi:    409 elever 

Upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss: 72 elever 

Linjetrafik:     157 elever 

Upphandlad skolskjuts med taxi:  3 elever 

 

Figur 2: Skolskjutsberättigade elever fördelade på färdsätt. 

409

157

72

3

Elever per färdsätt

Bussar i egen regi Linjetrafik Upphandlad skolskjuts Bergkvara Upphandlad skolskjuts taxi
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6.2 Planering och rutter 

I Båstads kommun utgår planeringen och dess rutter från stomslingor som justeras inför varje nytt läsår 

utifrån ett fåtal tillkommande eller frånfallande elever. I Båstads kommun, liksom många andra 

kommuner i Sverige, baseras alltså planeringen på tidigare år och det var länge sedan ett nytt grepp togs 

för att effektivisera planeringen.  

En fördel med att endast ett fåtal justeringar görs i skolskjutsen är dock att kommuninvånarna ofta 

känner en trygghet i att skolskjutsen är stabil, vilket också påtalades under intervjutillfället.  

De fem kommunanställda chaufförerna är tillsammans med den administrativa chefen ansvariga för 

ruttplaneringen och baserar rutterna på loopar runt skolorna där grundidén är att eleverna ska ta sig ner 

till den större loopen på egen hand och att så få avstickare som möjligt ska göras för att hämta upp elever 

på andra platser. 

Den totala res- och väntetiden för eleverna i kommunen är relativt låg jämfört med andra kommuner 

vilket tyder på att rutterna har få avstickare från den större loopen. Enligt skolexperten är det dessutom 

endast ett fåtal elever som behöver gå en längre sträcka till sin tilldelade hållplats.  

6.2.1 Hållplatser 

I kommunen finns både uppmärkta skolskjutshållplatser och allmänt vedertagna uppsamlingsplatser, som 

till exempel ’vid den röda brevlådan efter korsningen’. Under intervjutillfället framkom också att bussarna 

troligen stannar på andra platser för att hämta upp elever än vad som finns angivet bland 

skolskjutshållplatserna. Även detta är en situation som troligen uppstått ur gammal hävd och som är svår 

att ta kontroll över utan att ta ett nytt helhetsgrepp om skolskjutsen. 

6.3 Övriga elevrelaterade resor 

När bussarna i egen regi inte kör skolskjutsrutterna utför dessa fordon s.k. lokalskjutsar d.v.s. slöjdturer, 

hemkunskapsturer, simturer och utflykter. Resor till slöjd, hemkunskap och badhus är schemalagda 

medan utflykter görs i mån av utrymme. Bokning av utflykter, som inte är schemalagda, är tidskrävande 

och utförs av skolskjutssammordnaren samt en skoladministratör som ansvarar för ett område vardera. 

Hantering av utflykter sker under hela läsåret, dessa resor kan även utföras på lovdagar och omfattar 

förskolan, F-klass, fritids och grundskola. Flexibiliteten för bokning av utflyktsresor är ganska stor i 

kommunen då resorna kan köras med kommunens egna fordon. Dessutom används de egna bussarna för 

resor i den obligatoriska undervisningen för Montessoriskolan. 
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6.4 Båstads kommuns service 

Båstads kommun har, enligt reglementet, en ganska vanlig nivå på service för skolskjutsen jämfört med 

andra svenska kommuner. Dock framkommer det under intervjutillfället att Båstads kommun erbjuder 

högre service i verkligheten än vad som är reglerat i reglementet, vilket går att läsa mer om i kapitel 8. 

Även om skolbussarna som idag körs i egen regi är slitna, och komforten troligen lägre än i nya bussar, 

upplever skolskjutsorganisationen att invånarna betraktar de egna bussarna som en utökad service 

jämfört med upphandlad skolskjuts samt att invånarna känner större trygghet med de egna chaufförerna.  

6.5 Väntetid och anslutningstid 

Väntetider förekommer endast i undantagsfall. Ingen elev har väntetid på eftermiddagen och endast ett 

fåtal högstadieelever har väntetid på morgonen, i de fallen är väntetiden max 30 minuter. 

10 minuters anslutningstid/marginaltid tillämpas på både morgonen och eftermiddagen. 

6.6 Avståndsmätning 

Avståndsmätning från hem till skola som ligger till grund för skolskjutsberättigande av elever har baserats 
på kartsystemet hitta.se. Om tveksamheter uppstår mäts avståndet med hjälp av ett GIS-verktyg. 

6.7 Samarbete gällande skolskjuts 

I stort beskrivs samarbetet mellan skolorna, skolskjutsenheten och övriga intressenter som bra. 

Rektorerna anser att skolskjutsen har för stort inflytande, vilket är en vanligt förekommande åsikt bland 

Sveriges kommuners skolor.  

6.8 Fordon 

Skolskjutsen bedrivs främst av åtta skolbussar, fem som körs i egen regi samt tre som körs av 

Bergkvarabuss. Linjetrafik med Skånetrafiken nyttjas på två linjer och upphandlad taxi nyttjas endast i 

undantagsfall.  

De fem bussarna som körs i egen regi har miljöklass Euro III. Kommunen känner inte till miljöklassen på 

bussarna som körs av Bergkvarabuss. Avtalet reglerar bara att vid nyanskaffning ska bussarna hålla 

miljöklass V.  

6.9 Trafikfarliga vägar 

Dokumenterat finns fem trafikfarliga vägar i Båstads kommun. Dessa är Margretetorpsvägen, 

Ranapsvägen, Tors väg, Utskiftesvägen, Tarravägen och Vistorpsvägen. Det är inte dokumenterat om 
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vägarna anses farliga för elever i samtliga årskurser eller om det endast gäller de yngre eleverna. Det är 

heller inte angett om det finns särskilda avsnitt på vägarna där det till exempel är tillåtet att korsa vägen. 

Det saknas även information om på vilka grunder vägen bedömts trafikfarlig. 

Fördelaktigt är att bifoga en beskrivning till varje beslut om trafikfarlig väg som tydliggör vad som är 

trafikfarligt, i vissa fall kan det till exempel vara säkert att gå längs med vägen men inte att korsa den 

medan det i andra fall varken är tillåtet att gå längs med vägen eller att korsa den. 
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7 Förvaltningsorganisation 
Skolskjutsen är organiserad under verksamhetsområdet ’Barn och skola’. Följande personer är delaktiga i 

skolskjutsarbetet: 

• Sara Damber, skolchef  

• Margaretha Ekelund-Svensson, Administrativ chef 

• Henrik Wagersten, utredare/skolexpert 

• Carina Eriksson, skolskjutssamordnare, ca 15% av tjänst 

• 5 busschaufförer,  Per-Arne Friberg 

Tommy Berggren 

Inge Bååth 

Per Nilsson 

Tony Holmgren 

Som skolchef är Sara Damber ytterst ansvarig för skolskjutsen men arbetet sköts av Margaretha Ekelund-

Svensson, Carina Eriksson, Henrik Wagersten och de fem busschaufförerna. Kommunen uppskattar att 

skolskjutsen är en 50%-tjänst fördelad på administrativ chef, skolskjutssamordnare och skolexpert. 

Samtliga fem busschaufförer arbetar heltid med skolskjutsen.  Utöver ovan namngivna personer är även 

skolornas rektorer delaktiga i skolskjutsprocessen, exempelvis genom att anpassa schemaläggningen till 

skolskjutsen. 

Den administrativa chefen är ansvarig för verkställighet av skolskjutsen och skolexperten utövar 

myndighetsbesluten.  

Skolexperten ansvarar framförallt för trafiksäkerhetsbedömningar och beslut om skolskjuts på grund av 

funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl.  

Skolskjutssamordnaren hanterar den löpande verksamheten med passagerarlistor, extraresor, 

elevuppflyttning och kommunikation med chaufförerna. 

Chaufförerna ansvarar för bussarnas rutter och körscheman samt tilldelar hållplatser till eleverna. Utöver 

att också köra bussarna sköter de även bussarnas underhåll och rengöring. Viss del av busschaufförernas 

tjänst används till extraresurser på skolorna, till exempel som vaktmästare, extraresurs på 

badundervisningen och att finnas närvarande på raster. 

Nedan beskrivs den befintliga planeringsprocessen. 

7.1 Planeringsprocessen 

Optiplan definierar planeringsprocessen som det årligen återkommande arbetet att planera skolskjutsen 

och i samband med det säkerställa att skolskjutsen är säker, kvalitativ och kostnadseffektiv. 
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Planeringsprocessen består av ett antal tidsatta uppgifter, vilka är tilldelade roller och ansvar. Båstads 

kommun har följande aktiviteter i sin planeringsprocess: 

Mars -  Skolskjutssamordnaren undersöker om förändringar skett i skolornas ramtider2 inför kommande 

läsår.  

April – Listor över de kommande förskoleklasseleverna erhålls från skoadministratörerna och eleverna i 

årskurs F-8 flyttas upp en årskurs. Avstånd mellan hem och skola mäts upp för förskoleklasseleverna samt 

de elever som byter stadium och därmed faller under en ny avståndsreglering. Avståndsmätningen sker 

manuellt med hjälp av hitta.se. 

Maj – Skolskjutssamordnaren tilldelar färdsätt till de elever som enligt kriteriet avstånd mellan hem och 

skola är berättigade till skolskjuts. Prioriteringsordningen i Båstads kommun lyder enligt följande: 

1:a hand: Skolbussar i egen regi 

2:a hand: Upphandlad skolskjuts via Bergkvarabuss 

3:e hand: Linjetrafik 

4:e hand: Taxi 

Maj/Juni – Kommunens egna chaufförer justerar befintliga rutter för att passa det nya elevunderlaget 

som de erhållit från skolskjutssamordnaren. Normalt sett krävs inga större förändringar i rutterna. De 

egna chaufförerna ansvarar både för rutterna som körs av kommunens egna bussar samt för rutterna som 

den externa entreprenören kör. Den administrativa chefen och skolskjutssamordnaren har möten med 

chaufförerna för att stämma av detta. Den externa entreprenören, i dagsläget Bergkvarabuss, erhåller 

sina rutter under den här perioden och normalt sett sker ingen ytterligare kommunikation med dem 

förrän vid skolstart.  

Juni-September – Skolexperten fattar beslut på de ansökningar om skolskjuts som inkommer inför 

kommande läsår. Elever med funktionsnedsättning, trafikfarlig väg till skolan eller andra särskilda 

omständigheter ansöker om skolskjuts. De elever som är berättigade till skolskjuts p.g.a. avstånd behöver 

inte ansöka.  Skolexperten uppskattar antalet ansökningar till ca 50st/år varav ca 70% av dem bifalles.  

Augusti – Skolskjutssamordnaren uppdaterar passagerarlistorna efter eventuella förändringar som 

uppstått under sommaren och lämnar över dem till de egna chaufförerna samt Bergkvarabuss. 

Skolskjutssamordnaren noterar varje elevs skolskjutsstatus i elevregistret Procapita. Även de elever som 

har oförändrade skolskjutsförhållanden måste hanteras varje år då skolskjutsnoteringar inte följer med i 

Procapita när eleverna flyttas upp en årskurs. En notering måste alltså årligen göras på varje enskild elev 

                                                           
2 Skolans start- och sluttider för respektive årskurs 
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i kommunens grundskolor. Skolskjutssamordnaren förklarar under intervjutillfället att detta är den del i 

processen där tidsplanen är knapp och stress upplevs.  

Löpande – Skolexperten hanterar de ansökningar som inkommer under läsårets gång. 

Skolskjutssammordnaren uppdaterar passagerarlistor med elever som tillkommer alternativt faller bort 

under läsårets gång. Skolskjutssamordnaren och den administrativa chefen har möten med kommunens 

egna chaufförer vid minst 7 tillfällen per år där bland annat likabehandlingsplan, korrigeringar i tidtabeller 

och situationen i bussarna avhandlas. Skolskjutssamordnaren hanterar beställningar av utflykter, så som 

orienteringsdagar och lägerutflykter löpande. Schemalagda extraturer, så som slöjd- och badresor 

hanteras en gång på våren och en gång på hösten.   

7.2 Analys 

Båstads kommun har en välfungerande planeringsprocess som till största del håller tidplanen och har 

tydliga ansvarsområden och rollfördelning. Dock finns planeringsprocessen inte nertecknad i sin helhet 

vilket kan försvåra situationen vid eventuella bortfall av nyckelpersoner.  

Under intervjutillfället framkom att skolskjutssamordnaren behöver få elevunderlaget från skolorna 

senast i april för att hinna med skolskjutsplaneringen. Samarbetet kring detta har fungerat bra med 

skolorna vilket är viktigt för att planeringen ska bli klar i tid samt för att skolskjutssamordnaren ska ha en 

hållbar arbetssituation.  

Skolskjutssamordnaren mäter idag upp elevernas avstånd till skola med hjälp av hitta.se. Detta är ett bra 

tillvägagångssätt då det möter kravet om att alla elevers avstånd ska mätas med samma metod. Däremot 

är det en tidskrävande metod då alla elevers avstånd mäts var för sig. För att frigöra tid för 

skolskjutssamordnaren kan ett verksamhetssystem där skolskjutssamordnaren har möjlighet att mäta 

samtliga elevers avstånd samtidigt vara aktuellt.  

Idag prioriteras kommunens egna skolbussar som främsta färdsätt, vilket är bra då det är ett billigt 

alternativ för kommunen och en fast kostnad. Dock är de egna bussarna gamla och kommer att behöva 

bytas ut inom kort. Enligt information som Optiplan tog del av under intervjutillfället är det i dagsläget 

inte beslutat om kommunen ska köpa in nya bussar att köra i egen regi eller upphandla ytterligare 

kapacitet från en extern entreprenör. Oavsett alternativen är en kostnadsökning för skolbussarna 

förväntad. 

 Linjetrafik är i majoriteten av fallen det kostnadseffektivaste färdsättet och många kommuner tilldelar 

därför årskurs 7-9 linjetrafik i första hand. Skolexperten menar dock att linjetrafiken är begränsad i Båstads 

Kommun och att linjetrafiken redan idag nyttjas till sin fulla potential. Optiplan rekommenderar ändå att 

en ny granskning av förutsättningarna för att använda linjetrafiken genomförs innan ny fordonskapacitet 

upphandlas då utgångspunkten ser annorlunda ut när hänsyn inte behöver tas till de egna bussarna. Till 
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exempel kan en granskning genomföras kring möjligheten att i viss mån nyttja linjetrafiken till Förslövs 

skola (7-9) givet att ramtiderna justeras något. Det kan också vara fördelaktigt att utvärdera att i större 

utsträckning använda skolbussarna som matningstrafik ut till linjetrafiken på de platser Skånetrafiken inte 

trafikerar. I kommuner som nyttjar matningstrafik är det vanligt att skolbussen först hämtar 

högstadieelever som matas ut till en linjetrafikhållplats och sedan kör ett varv till för att hämta de yngre 

eleverna som körs hela vägen till sin skola. 

Ruttplaneringen görs idag av kommunens fem busschaufförer. Chaufförerna ansvarar även för 

tilldelningen av hållplatser. De återkopplar detta till skolskjutssamordnaren med en linjekarta med 

utmärkta hållplatser. Dock återkopplas inte vilka elever som går på bussen på respektive hållplats. 

Optiplan ser en risk i detta då ingen inom organisationen har kunskap om den fullständiga planeringen. 

Optiplan ser även en problematik i att skolexperten är den person i organisationen som har kunskap om 

vilka vägar som är trafikfarliga medan andra personer ansvarar för att tilldela hållplatser som eleverna ska 

gå till. Om chaufförerna erhåller en tydlig förteckning över trafikfarliga vägar och avsnitt elimineras 

problemet, dock finns ingen rutin för det i dagsläget då endast ett fåtal vägar finns nertecknade som 

trafikfarliga medan skolexperten under intervjuerna hävdade att det finns en mängd trafikfarliga avsnitt i 

kommunen.  

Beslut om skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning, trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet får i 

Båstads kommun fattas av skolexperten och den administrativa chefen. Till största del sköts uppgiften av 

skolexperten. Optiplans erfarenhet är att det är mycket fördelaktigt att hålla ner antalet beslutsfattare så 

mycket som möjligt då bedömningen blir mer likställd då. Skolexperten berättade under intervjutillfället 

att bedömningen sker utifrån ett antal kontrollkriterier. Vid trafiksäkerhetsbedömningar är några av dessa 

kontrollkriterier vägens hastighet, vägens bredd, sikten och elevens ålder. Okulärbesiktningar görs vid 

behov. Optiplans uppfattning är att skolexperten gör en fullgod utvärdering av situationen vid 

bedömningen. Dock saknas en dokumentation av tillvägagångssättet vid bedömning innehållande bland 

annat kontrollkriterierna. Det saknas även en sammanställning över tidigare beslut samt en fullständig 

trafiksäkerhetsmodell. Detta skulle till exempel kunna visualiseras i en kartbild där trafikfarliga vägavsnitt 

markeras. Detta för att underlätta arbetet men också för att all kunskap inte ska försvinna om 

skolexperten lämnar organisationen.   

I dag hanteras skolskjutsuppgifterna i elevregistret Procapita. En fördel med det är att alla elevuppgifter 

finns samlade på ett ställe. Skolskjutssamordnaren, som ansvarar för att uppdatera skolskjutsuppgifterna 

i registret, berättar dock att uppgifter som registrerats försvinner när eleven flyttas upp en årskurs. Detta 

betyder att skolskjutssamordnaren varje år måste registrera skolskjutsstatusen på samtliga 

grundskoleelever i kommunen, även de som inte är skolskjutsberättigade. Läsåret 2016/2017 var det 

totalt 1,374 elever. Detta är en tidskrävande uppgift, vilket innebär att det är en ganska dyr lösning för 

kommunen. Ett enklare verksamhetssystem som är anpassat för skolskjutsverksamheten är enligt 
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Optiplans erfarenhet en god investering då det frigör resurser samt skapar en bättre arbetssituation för 

skolskjutssamordnaren. 

Tidtabeller och ruttinformation kommuniceras idag via lokaltidningen, kommunens webbplats och på 

lärplattformen Unikum. Ett informationsbrev skickas hem till de elever som tidigare varit 

skolskjutsberättigade men inte längre är det, t.ex. på grund av avståndsregleringen. Den allmänna 

uppfattningen under intervjutillfällena är att detta fungerar bra. Eftersom rutterna varit relativt statiska 

över åren har kommuninvånarna förmodligen lärt sig var skolbussen går. Om kommunen vid något tillfälle 

bestämmer sig för att göra större förändringar i rutterna kan informationsflödet behöva utökas till att 

innefatta skolskjutsbrev som skickas hem till eleverna.  

Skolskjutssamordnaren upplever att arbetet med utflyktsresor är tidskrävande och att hon arbetar med 

skolskjutsen nästan varje dag. Detta får Optiplan att reflektera över om skolskjutssamordnarens arbete 

kanske kräver mer än 15% av en tjänst.  

I planeringsprocessen saknas aktivitet som kan avgöra och mäta servicen som kommunen erhåller för den 

betalda skolskjutskostnaden. Nyckeltal kan exempelvis vara kostnad per fordon, genomsnittlig restid och 

väntetid för eleverna. Ett tillvägagångssätt kan också vara enkätfrågor till de skolskjutsberättigade 

eleverna. 

7.3 Rekommendation 

Optiplan har två rekommendationer till Båstads kommun för att åstadkomma ytterligare förbättringar i 

planeringsprocessen. 

1. Optiplans erfarenhet säger att tydlig och utförlig dokumentation underlättar skolskjutsarbetet 

- En väldokumenterad trafiksäkerhetsmodell leder till en mer likställd och rättssäker bedömning av 

trafiksäkerheten.  

- Båstads kommun har en planeringsprocess och tidplan som enligt skolskjutsorganisationen håller. Denna 

bör nedtecknas så att samtliga aktiviteter kan tilldelas en ansvarig och ett datum för ökad trygghet och 

tydlighet i arbetet. 

- Arbetsrutiner bör dokumenteras för att minska kunskapsförlusten om nuvarande personer inom 

skolskjutsverksamheten lämnar organisationen. Det kan till exempel vara rutiner för bedömning om 

skolskjuts på grund av trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet. 

- Att all skolskjutsinformation finns tillgänglig hos skolskjutssamordnaren ökar tryggheten i skolskjutsen. 

Skolskjutssamordnaren bör ha tillgång till elevernas tilldelade hållplats. 
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2. Ett verksamhetssystem frigör resurser 

För att frigöra tid samt skapa en bättre arbetssituation för skolskjutssamordaren rekommenderar 

Optiplan att Båstads kommun investerar i ett verksamhetssystem för skolskjutsen. Grundkravet för 

verksamhetssystemet bör vara att skolskjutssamordnaren kan välja vilken elevinformation som ska följa 

med eleven när årskursskifte sker.  

Utöver det kan en funktion för att mäta avstånd mellan hem och skola samt mellan hem och hållplats vara 

användbar för att frigöra ytterligare tid för skolskjutssamordnaren.  
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8 Skolskjutsreglemente 
Skolskjutsreglementet är ett övergripande styrdokument för skolskjutsorganisationen. Det innehåller 

riktlinjer och servicenivåer för skolskjutsen. Båstads kommuns skolskjutsreglemente är antaget av 

Bildningsnämnden den 19 maj 2009. Den senaste revideringen gjordes av Välfärdsutskottet den 27 

september 2011. Till reglementet hör även två bilagor ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ och ’Riktlinjer för 

särskild skolskjuts’. 

Gällande skolskjutsreglemente efterföljs inte fullt ut och under intervjutillfällena uttrycktes ett stort 

behov av att granska, utvärdera och revidera skolskjutsreglementet.  

8.1 Analys 

Reglementet reglerar rätten till skolskjuts och den servicenivå3 som kommunen fastställt. Optiplan anser 

att det finns utvecklingspotential i Båstads kommuns skolskjutsreglemente för att förbättra skolskjutsens 

effektivitet.  

Resor för gymnasieelever inkluderas idag i skolskjutsreglementet. Optiplan rekommenderar starkt att lyfta 

ut detta ur skolskjutsreglementet då gymnasieeleverna inte omfattas av samma lagar och regler som 

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Eftersom Båstads kommun erbjuder elevresor för 

gymnasieleverna bör dock ett separat dokument upprättas för att reglera gymnasieresor.  

8.1.1 Inledning 

Reglementet inleds med fyra paragrafer som avhandlar skolskjutsens innebörd och mål. Dessa paragrafer 

fyller en tydlig funktion i reglementet och tydliggör vad som avses med begreppet skolskjuts. Möjligen bör 

det här framgå att Båstads kommuns skolskjuts för elever i förskoleklass är en utökad service från 

kommunens sida och ingenting som elevgruppen enligt lag har rätt att kräva.  

I reglementets paragraf 4 beskrivs de gångavstånd mellan hem och skola som krävs för att bli berättigad 

till skolskjuts i respektive årskurs. Dessa är 2 km för åk F-3, 3 km för åk 4-6 och 4 km för åk 7-9. Samma 

avstånd gäller även mellan hemmet och tilldelad hållplats för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Enligt Optiplans erfarenhet är den avståndsreglering som Båstads kommun använder sig av i enlighet med 

många andra kommuner i Sverige. Under intervjuerna framgick dock att avstånden mellan hem och 

hållplats sällan nyttjas i praktiken, framförallt i årskurs 4-6 och 7-9.  

Regleringen och tillämpningen av färdvägen mellan hem och hållplats är mycket viktig för kostnadsnivån 

eftersom den påverkar fordonens rutter. I de fall eleverna nyttjar avståndsregleringen för att ta sig till 

uppsamlingsplatser utmed större vägar kan bussens körkilometer ofta reduceras. I figur 3 illustreras ett 

                                                           
3 De parametrar såsom avstånd, väntetider och restider som styr skolskjutsens kostnadseffektivitet, d.v.s. dess 

kostnad och kvalitet 
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exempel där eleverna vid hållplats 105 skulle kunna ta sig ner till den större vägen själva och bli hämtade 

i korsningen mellan hållplats 104 och 106, detta självklart förutsatt att vägen bedöms trafiksäker och att 

eleverna inte har några särskilda behov. Avståndet mellan hållplats 105 och korsningen till den större 

vägen är ca 900 meter, vilket innebär att det är ett tillåtet gångavstånd för samtliga årskurser.  

 

Figur 3. Avståndsreglering 

Det finns även vissa fördelar med en mer generös reglering av färdvägen mellan hem och hållplats, d.v.s. 

att eleven endast behöver gå en kortare sträcka. Exempelvis minskar ofta diskussioner om trafiksäkerhet 

då många elever åker skolskjuts med hållplatser i nära anslutning till hemmet. Det framkom under 

intervjutillfället att de allra flesta eleverna i Båstads kommun endast har korta gångavstånd till sina 

hållplatser just på grund av trafiksäkerhetsregleringar. 

Vid revision av reglementet kan diskussion med fördel föras kring om avståndsregleringen i reglementet 

ska justeras för att bättre spegla verkligheten i kommunen.   

8.1.2  Ansvarsfördelning och informationsdelning 

I paragraf 5, 6, 7 och 11 behandlas ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, kommun och entreprenör 

samt hur informationsdelningen går till. Dessa paragrafer fyller en tydlig funktion i reglementet men är i 

behov av revidering då det under intervjuerna framkom att flera rutiner förändrats.  

Exempelvis anges det i paragraf 6 att ”Tidtabellerna (…) meddelas skriftligen till berörda målsmän” och 

att ”Information om anvisad skolskjutshållplats lämnas senast vid läsårets början av rektor eller den rektor 
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utser”. Enligt de uppgifter Optiplan tog del av under intervjutillfället skickas ingen skriftlig information till 

vårdnadshavare, tidtabeller återfinns istället på kommunens webbplats samt i lokaltidningen. Information 

angående tilldelad hållplats finns inte att tillgå utan detta hanteras utifrån erfarenhet, det vill säga att 

eleverna går till samma hållplats som de, alternativt deras äldre syskon eller grannar, haft tidigare.  

Optiplans rekommendation är att dessa kapitel i reglementet revideras för att spegla verkligheten, oavsett 

hur kommunen väljer att hantera informationsdelning och ansvarsfördelning.  

8.1.3  Ansökan och bedömning 

Under paragraf 8 återfinns instruktioner för ansökan om skolskjuts. Det bör tydliggöras om samtliga elever 

som önskar skolskjuts ska ansöka hos kommunen eller om det bara gäller elever med särskilda skäl. Under 

intervjutillfället framgick att kommunen berättigar samtliga elever som har rätt till skolskjuts enligt 

kriteriet avstånd utan att eleverna behöver ansöka. De elever som önskar skolskjuts på grund av 

trafiksituationen, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter behöver dock ansöka hos 

kommunen första året de önskar skolskjuts. Om förhållandena som ligger till grund för beslutet inte 

förändras löper beslutet kvar årsvis.   

Under paragraf 2 i ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ behandlas sammanhållna bostadsområden, i vilka 

det anges att elever behandlas lika oavsett individens faktiska avstånd till skolan. Vid intervjutillfället 

framkom att Båstads kommun inte längre arbetar efter sammanhållna bostadsområden utan varje enskild 

elev bedöms individuellt. Detta är positivt då skollagen säger att varje elev ska hanteras individuellt, 

avsnittet bör dock revideras för att spegla verkligheten. Diskussion bör vid revideringstillfället även föras 

kring om tillvägagångssätt för avståndsmätningen ska redovisas i reglementet.   

8.1.4 Båstads kommuns skolskjutsreglemente saknar: 

• Information om väntetider och restider 

• Hänvisning till trafiksäkerhetsmodell 

• Information om förfarandet kring skolskjuts i mån av plats 

8.1.4.1  Restid och väntetid 

Reglementet reglerar i nuläget inte begreppen ’väntetid4’ och ’restid i fordon5’. Dessa begrepp kan, om 

de regleras, erbjuda kommunen goda möjligheter att styra mot en kostnadseffektiv skolskjutsplanering. 

Av Optiplan genomförda simulerings- och optimeringsuppdrag pekar entydigt i den riktningen.  

                                                           
4 Med ’väntetid´ avses tid som eleven väntar på att skolan ska börja på morgonen eller väntar på skolskjutsen efter 

skolans sluttid 

5 Med ’restid i fordon’ avses den tid eleven spenderar i fordonet 
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Servicenivån i Båstads kommun framgår av tabell 1 nedan. 

Båstads kommuns servicenivå  

Färdväg mellan hem och skola som berättigar skolskjuts 

F-klass >2 km 

Årskurs 1 till 3 >2 km 

Årskurs 4 till 6 >3 km 

Årskurs 7 till 9 >4 km 

Maximal färdväg mellan hem och hållplats  

F-klass 2 km 

Årskurs 1 till 3 2 km 

Årskurs 4 till 6 3 km 

Årskurs 7 till 9 4 km 

Maximal restid i fordon  

F-klass Anges ej 

Årskurs 1 till 3 Anges ej 

Årskurs 4 till 6 Anges ej 

Årskurs 7 till 9 Anges ej 

Maximal väntetid  

F-klass Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 1 till 3 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 4 till 6 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 7 till 9 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Minimal väntetid/Anslutningstid  

F-klass Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 1 till 3 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 4 till 6 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 7 till 9 Bör ej understiga 10 min 

Tidsramar  

Tidigast hämtning vid hållplats Anges ej 

Senast avlämning vid hållplats Anges ej 

  Tabell 1. Servicenivån i Båstads kommun 

I reglementet saknas reglering av maximal restid mellan hem och skola samt maximal väntetid. Vid 

intervjutillfället framkom dock att planeringsriktlinjer för detta finns. Maximal restid i Båstads kommun är 

60 minuter/resa, i dagsläget är det dock endast ett fåtal elever som har en längre restid än 45 

minuter/resa. Planeringsriktlinjerna för maximal väntetid på skolan är 30 minuter. I dag tillämpas detta 

endast på ett fåtal platser, till exempel för några av högstadieeleverna i Förslöv som har ca 30 minuters 

väntetid på morgonen. Ingen elev har någon längre väntetid på eftermiddagen, skolbussen avgår alltid 10 

minuter efter skoldagens slut. 

Genom att reglera väntetiden och restiden i reglementet ges större utrymme för Båstads kommun att 

nyttja dessa parametrar i skolskjutsplaneringen. Vid högre nyttjande av väntetid kan bussarna ofta köra 
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fler vändor och genom att nyttja den fulla resetiden går det ofta att förlänga rutter och därigenom 

kostnadseffektivisera skolskjutsplaneringen. 60 minuter restid och 30 minuter väntetid är vanligt 

förekommande servicenivåer bland de kommuner Optiplan arbetat med.  

Reglering av avstånd, restider och väntetider är alltså avgörande för skolskjutsrutternas karaktär samt för 

antalet fordon som är nödvändiga för att täcka skolskjutsbehovet. När justeringar görs i någon del av 

servicenivån rekommenderar Optiplan att en simulering genomförs och används som konsekvensanalys 

samt underlag för beslut. 

8.1.4.2 Trafiksäkerhetsmodell 

Det är också fördelaktigt att i reglementet tydligt redogöra för kommunens trafiksäkerhetsmodell, 

alternativt att hänvisa till en separat trafiksäkerhetsmodell i de fall trafiksäkerhetsmodellen är omfattande 

eller om trafiksäkerhetsmodellen revideras ofta. Att redovisa trafiksäkerhetsmodellen ökar transparensen 

i skolskjutsbesluten och tydliggör för kommuninvånarna vilka vägavsnitt som, av kommunen, anses 

trafikfarliga.    

8.1.4.3 I mån av plats 

Vid intervjutillfället framkom att kommunen vid några tillfällen har tillåtit elever som bor utanför 

kommunen och elever som har valt en annan skola än den av kommunen anvisade skolan att åka med i 

skolskjutsen i mån av plats. Eleven tar sig då på egen hand till en befintlig hållplats inom kommunen och 

reser med skolbussen därifrån. I reglementet bör ett avsnitt som reglerar detta finnas med. 

8.2 Rekommendation 

Optiplan rekommenderar att hela reglementet revideras för att bättre spegla den verklighet som gäller 

idag. Utifrån vår erfarenhet har vi listat de punkter vi anser fördelaktigt att skolskjutsreglementet 

innehåller. Dessa är: 
 

 1. Bakgrund, lagar och förordningar 

 2. Generella krav för skolskjutsar 

  2.1. Rätten till skolskjuts enligt färdvägens längd 

  2.2. Väntetider 

  2.3 Restider 

  2.4 Linjetrafiken 

 3. Generell information 

  3.1. Ansökan om skolskjuts 

  3.2. Information om hållplatser och avgångstider 

  3.3. Information gällande överklagan 

  3.4. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och externa intressenter 
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 4. Skolskjuts p.g.a. särskilda skäl 

  4.1. Trafiksituationen (Farlig väg)  

  4.2. Elever i behov av särskilt stöd 

  4.3. Tillfälliga fysiska begränsningar (funktionsnedsättning) 

 5. Rutin för prövning av elevsociala skäl 

 6. Särskolan 

 7. Övrigt 

  7.1 Regler vid val av skola 

  7.2 Regler vid flytt under läsåret 

  7.3 Regler vid gemensam vårdnad och växelvis boende 

 8. Rutiner för skolskjutsärenden som överklagas 
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9 Trafiksäkerhet 
I Båstads kommun bedöms majoriteten av trafiksäkerhetsklassningarna av skolexperten, vilket är 

fördelaktigt då bedömningarna blir mer likställda när de genomförs av samma person. Skolexperten har 

en checklista innehållande bland annat vägens skick, vägens bredd, belysning, hastighet och sikten på 

vägen. Denna checklista är dock inte dokumenterad. Inte heller finns kriterier för bedömning av de olika 

parametrarna nedtecknade. Detta är enligt Optiplans erfarenhet negativt då bedömningen tenderar att 

bli mer subjektiv om nedtecknade kriterier inte finns att följa.  

När skolexperten känner osäkerhet i trafikbedömningen avslås ansökan i regel. Om överklagan lämnas in 

görs en okulärbesiktning och anser skolexperten inte att anledning finns att ändra beslutet går det vidare 

till Förvaltningsrätten som avgör fallet. Skolexperten tycker att det är bra att få sina bedömningar prövade 

då och då för att säkerställa att bedömningarna är korrekta.  

Kommunen har fem trafikfarliga vägar dokumenterade. Dock menar skolexperten under intervjutillfället 

att en mängd trafikfarliga vägavsnitt finns i kommunen vilket leder till att avståndsregleringen mellan hem 

och hållplats sällan nyttjas i kommunen. Det är endast på ett fåtal platser eleverna kan gå 3 km eller mer 

till hållplats utan att hindras av ett trafikfarligt vägavsnitt.  Enligt Optiplans erfarenhet är det ovanligt att 

trafiksäkerheten är så pass låg att endast ett fåtal elever kan gå den reglerade sträckan mellan hem och 

hållplats.  Frågan är om det beror på sämre vägstandard, en mer generös bedömning av trafiksäkerheten 

eller en kombination av de två.  

9.1 Rekommendationer 

Optiplan rekommenderar att kommunen tar fram en fullständig trafiksäkerhetsmodell där alla vägar, 

avsnitt av vägar eller hållplatser som av någon anledning diskvalificerats för skolskjuts för samtliga eller 

några åldersintervaller nedtecknas, se 9.1.1. för mer information.  

Vidare rekommenderar Optiplan att kommunen arbetar med säkerhetsgenomgångar och 

vidareutbildning, se 9.1.2 och 9.1.3. 

9.1.1 Trafiksäkerhetsmodell 

I trafiksäkerhetsmodellen beskrivs de trafikförhållanden som påverkar skolskjutsen i kommunen. Den 

ligger som beslutsunderlag gällande skolskjutsberättigande där avsteg från avståndskriterierna görs med 

hänsyn till trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsmodellen bör vara ett levande dokument som uppdateras i 

takt med att trafiksituationen i kommunen förändras. De undantag som i dagsläget finns baserat på 

trafiksituation bör nedtecknas och även utvärderas för att avgöra om situationen fortsatt ska bedömas 

likadant. 

Trafiksäkerhetsmodellen kan till exempel reglera att elever måste hämtas på rätt sida av vägen eller att 

lågstadieelever inte får stå eller gå längs med vägen. Om en väg, enligt trafiksäkerhetsmodellen, inte får 
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korsas kan det bli så att alla elever bortom vägen blir skolskjutsberättigade trots att avståndskravet inte 

uppfylls. I en förlängning är även en säkerhetsbedömning av samtliga hållplatser som används i den 

upphandlade skjutsen att sträva efter. 

Optiplan rekommenderar även att visualisera trafiksäkerhetsmodellen i en kartbild, dels för att få en tydlig 

överblick över trafiksituationen men också för att underlätta en överlämning om det skulle behövas.  

 

 

Figur 4. Trafikfarliga vägar har rödmarkerats i en kartbild över trafiksäkerhetsmodellen. 

9.1.2 Säkerhetsgenomgång 

9.1.2.1 Bussen  

Inför varje läsår bör en säkerhetskontroll av bussens utrustning göras. En kontroll genomförs enligt en 

förberedd checklista för att se att all säkerhetsutrustning är på plats i bussen, tex handbrandsläckare, 

utrymningshammare, markerade utrymningsvägar, uppdaterad passagerarlista och utrymningsplan. Om 

kommunen äger egna bussar kontrolleras detta av kommunen och om upphandlad skolskjuts används kan 

detta regleras i avtalet.  
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9.1.2.2 Eleverna 

I Båstads Kommun genomförs en säkerhets- och utrymningsövning tillsammans med eleverna under 

inledningen av varje hösttermin, vilket är mycket bra ur ett säkerhetsperspektiv.  

9.1.3 Kunskapsökning 

Bussens förare är en naturlig och viktig del i trafiksäkerhetssituationen. Om kommunen ytterligare vill 

utöka arbetet kring trafiksäkerheten och förarnas kunskap, både de egna förarna och entreprenörens 

förare, är kontinuerlig viderutbildning alltid fördelaktigt. Till exempel anordnar Jönköpings kommun 

vartannat år utbildningsdagar med säkerhetstema där förarna utbildas att hantera olika situationer. Det 

kan vara både situationer som är direkt kopplade till föraryrket men också andra situationer som kan 

uppstå där föraren får en central roll, till exempel barnolycksfall, första hjälpen, utrymningsövningar och 

att släcka mindre bränder. Utöver det genomförs en grundlig besiktning av samtliga fordon, där bland 

annat bromsarna kontrolleras. Polis är på plats för att informera om de senaste regeländringarna i trafiken 

och kommunens kontaktperson informerar övergripande om skolskjutsen, kommunikationskanaler och 

eventuella förändringar. 

Detta bidrar både till den faktiska trafiksäkerheten och den upplevda trafiksäkerheten då förarna känner 

sig tryggare i sin uppgift samt att det signalerar ett ökat ansvarstagande gentemot vårdnadshavare och 

elever.  
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10 Kostnadsnivå 
Båstads kommun har, enligt intervjutillfället, generellt sett en relativt ansträngd ekonomi. Budgeten för 

skolskjutsen har dock varit stabil de senaste åren och legat på drygt 6 Mkr. 

2016 var kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6 423 000 kronor, vilket även inkluderar bl.a. 

lönekostnader på ca 2,1 Mkr för skolbussarna i egen regi. Det är kostnaderna 2016 som används i samtliga 

nedanstående resonemang. För komplett fördelning av samtliga kostnader se tabellen nedan. 

Ordinarie skolskjuts regleras av skolskjutsreglementet och servicenivån är avgörande för kostnadsnivån. 

Skolskjuts med större bussfordon anordnas med skolbussar i egen regi, Bergkvarabuss samt med allmän 

linjetrafik. Skolskjuts med mindre fordon anordnas med personbilar i form av upphandlad taxi och endast 

i undantagsfall. I och med att kommunen erbjuder invånarna skolskjuts med både upphandlade fordon 

samt agerar leverantör av skolskjutstrafik med skolbussarna i egen regi följer kommande avsnitt 

fördelningen enligt följande; extern upphandlad skolskjuts, extern linjetrafik samt skolskjuts i egen regi. 

641 elever reser i skolskjutsverksamheten fördelat på de olika skolskjutsslagen. För att få kontroll på de 

kostnadsdrivande faktorerna inom skolskjutsverksamheten redovisas nedan kostnaderna och antalet 

elever i olika skolskjutsslag. Tabell 2 åskådliggör totala kostnader och antalet elever per skolskjutsslag och 

tabell 3 åskådliggör genomsnittskostnaderna per skolskjutsslag. Varje kostnad redovisas därefter i avsnitt 

unika för varje skolskjutsslag, se 10.1 t.o.m. 10.3. 

Skolskjutsslag                                                                                    Kostnad                           Antal elever 

Samtlig trafik         6 422 678 kr 316 kr 641 

    

Extern upphandlad skolskjuts 2 134 711 kr  75 

a. Bergkvarabuss 1 842 510 kr  72 

b. Taxi           292 201 kr  3 

    

Extern linjetrafik 1 056 253 kr  157 

a. Skolkort Skånetrafiken 703 253 kr   

b. Tillköp Skånetrafiken 353 000 kr   

    

Skolskjuts i egen regi totalt 3 584 713 kr   409 

a. Reparation och underhåll 687 000 kr   

b. Drivmedel 471 000 kr   

c. Arbetskraft 2 130 000 kr   

d. Lokaler och markhyror 94 000 kr   

e. Övrigt 202 713 kr   
Tabell 2. Total kostnad och antalet elever per skolskjutsslag 
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Skolskjutsslag                                                                                                   Genomsnittskostnad/elev 

Samtlig trafik   10 020 kr 

    

Extern upphandlad skolskjuts   28 463 kr 

a. Bergkvarabuss   25 590 kr 

b. Taxi   97 400 kr 

    

Extern linjetrafik   6 728 kr 

    

Skolskjuts i egen regi totalt   8 765 kr 
Tabell 3. Genomsnittskostnad per elev och skolskjutsslag 

Tilldelningen av färdsätt som skolskjutssamordnaren beslutar är helt avgörande för 

genomsnittskostnaden per elev. Resultatet av att den största andelen elever tilldelas skolskjuts med 

skolbussarna i egen regi är att genomsnittskostnaden per elev på skolbussar i egen regi är väldigt låg 

samtidigt som motsvarande kostnad för Bergkvarabuss är hög. 

10.1 Extern linjetrafik 

157 elever reser med linjetrafiken. Den totala ersättningen till Skånetrafiken är 1 056 253 kr. 

Genomsnittskostnaden för Båstads kommuns linjetrafik per skolskjutselev är således 6 728 kr. För 

jämförelse med andra län, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom linjetrafik 
Län Länstrafikbolag Kostnad per elev och år 

Sörmlands län, Flen Sörmlands länstrafik 10 152 kr 

Gävleborgs län X-trafik 8 900 kr 

Sörmlands län, Nyköping Sörmlands länstrafik 7 780 kr 

Skånes län Skånetrafiken, Båstad 6 728 kr 

Västernorrlands län Västernorrlands länstrafik 6 906 kr 

Jönköpings län Jönköpings länstrafik 5 500 kr 

Östergötlands län Östgötatrafiken 5 500 kr 

Västmanlands län, Västerås Västmanlands Lokaltrafik 4 165 kr 

Hallands län Hallands länstrafik 4 100 kr 

Kronobergs län Länstrafiken Kronoberg 4 100 kr 

Skånes län Skånetrafiken 3 173 kr 

Västergötlands län Västtrafik 3 170 kr 

Stockholms län SL 1 300 kr 
Tabell 4. Kostnad för linjetrafiken per elev 

 

202



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

34 

10.2 Extern upphandlad skolskjuts 

10.2.1 Bergkvarabuss 

72 skolskjutsberättigade elever reser med Bergkvarabuss tre fordon. Kostnaden för dessa fordon är 

1 842 510 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 25 590 kr, vilket är en hög kostnad för stora 

fordon. 

Prismodellen i avtalet med Bergkvarabuss är fast pris baserat på i anbudsunderlaget specificerade rutter, 

för dessa rutter ersätts entreprenören med 1 675 000 kr/läsår. Vid förändringar justeras ersättningen med 

ett pris per kilometer för tillkommande eller avgående kilometer för de olika fordonstyperna i 

anbudsunderlaget. I det fall en ny rutt införs tillkommer kostnader i form av uppstartkostnad och ett pris 

per kilometer och fordonstyp som är högre än tillkommande eller avgående kilometer vid förändring av i 

förfrågningsunderlaget redovisade turer. Med priserna angivna i avtalet kommer nya rutter vara mycket 

kostsamma. Kostnaden minskar inte avsevärt med bortfallande rutt men ökar alltså markant med ny 

tillkommande rutt.  

10.2.2 Taxi 

Av de skolskjutsberättigade eleverna är det endast tre elever som åker med taxi. Resorna kostar 292 201 
kronor årligen. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 97 400 kronor per år, en hög kostnad. Vid 
höstterminens start 2017 var det dock inga elever som reste med taxi varpå problematiken med höga 
taxikostnader anses vara försummande liten i sammanhanget. 

10.3 Skolskjuts i egen regi 

Den största andelen skolskjutsberättigade elever, hela 409 av 641 elever, reser med skolbussarna i egen 
regi. Kostnaden för dessa fordon är totalt 3 584 713 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 8 
765 kr, vilket är en väldigt låg kostnad oavsett fordonsstorlek. 
 
För jämförelse av genomsnittskostnader för skolskjutstrafik med stora fordon i ett urval av andra 

kommuner, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom upphandlad skolsbusstrafik 

Län Kommun Kostnad per elev och år 

Sörmlands län Nyköping 28 600 kr 

Hallands län Hylte 27 850 kr 

Jönköpings län Vaggeryd 26 500 kr 

Västra Götalands län Bengtsfors  26 200 kr 

Skåne län Båstads kommun, 
Bergkvarabuss 

25 590 kr 

Västernorrlands län Kramfors  24 614 kr 

Västmanlands län Västerås 24 000 kr 

Jönköpings län Värnamo  23 800 kr 
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Skånes län Osby 23 600 kr 

Västra Götalands län Vänersborg 21 800 kr 

Uppsala län Heby kommun 20 780 kr 

Hallands län Laholm  20 225 kr 

Västra Götalands län Orust 20 150 kr 

Jönköpings län Vetlanda 19 300 kr 

Kronobergs län Älmhult  18 500 kr 

Sörmlands län Flen  17 700 kr 

Jönköpings län Nässjö  17 400 kr 

Gotlands län Gotland 16 750 kr 

Hallands län Falkenberg 16 685 kr 

Jönköpings län Gislaved 16 400 kr 

Gävleborgs län Hudiksvall 15 800 kr 

Jönköpings län Eksjö 15 500 kr 

Värmlands län Karlstad kommun 15 120 kr 

Gävleborgs län Gävle kommun 14 300 kr 

Västra Götalands län Trollhättan stad 14 100 kr 

Skåne län Eslövs kommun 10 225 kr 

Skåne län Båstads kommun bussar 
i egen regi 

8 765 kr 

Tabell 5. Kostnad för upphandlad trafik per elev från förstudier 

Optiplan har erfarenhet av kommuner som genomgått kapacitetsoptimering och effektivisering av 
skolskjutsplaneringen som beroende på vald servicenivå har genomsnittskostnad på ca 10 000-15 000 kr 
per elev med en skolskjutstrafik som utförs med fordon i senaste miljöklass. Med vald servicenivå menas 
t. ex avståndsreglering, restid och väntetid.   

10.4 Fordon 

Antalet och storleken på fordon och dess chaufförer avgör kostnaden för en skolskjutsplanering. En 

kostnadseffektiv planering använder fordonskapacitet som är väl anpassad efter dess behov.  

Kostnaden för ett fordons skolskjutsrutter härrörs med ca 85% till fordonet och dess chaufför. Generellt 

sett så är skillnaden mellan kostnaden för en stor buss (ca 800 000-850 000 kr per år) och en liten buss (ca 

600 000 kr per år) ca 200 000 kr. Om en kommun av någon anledning väljer två mindre fordon istället för 

ett större för att skjutsa exempelvis 35 elever så hamnar kostnaden på uppskattningsvis ca 1,2 Mkr istället 

för ca 800 000 kr. 

Vägarnas beskaffenhet och elevantalet (i kombination med elevernas bostadsadresser och skolornas 

placering) avgör behovet av fordonskapacitet, utmaningen för kommuner är därmed att matcha behovet 

och fordonsflottan. Det är viktigt till kommande upphandling att dokumentera de eventuella vägar som 
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har begränsad framkomlighet enligt tydliga kriterier så att kommunen är säker på bedömningen då fler 

mindre fordon leder till ökade kostnader. 

Nedan redovisas nuvarande fordonsflotta. 

 Antal fordon     Inköpsår              Miljöklass            Antal sittplatser       Notering         

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 33 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1                                    2006 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1 - Euro V 30 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 

8   235  
Tabell 6. Fordon och dess sittplatser 

En ändamålsenlig indikation erhålls genom att jämföra leverantörens intäkt per fordon för de stora 

skolbussfordonen. Genom att dividera den totala kostnaden med antalet fordon för Bergkvarabuss 

respektive kommunens egna fordon erhålls genomsnittskostnaden per fordon.  

Transportör Kostnad Antal fordon Kostnad/fordon 

Bergkvarabuss 1 842 510 kr 3 614 170 kr 

Båstads kommun 3 584 713 kr  5 716 943 kr 
Tabell 7. Genomsnittskostnad per fordon och transportör 

De åtta fordonen är av olika storlek, dock är de medel till stora fordon även om inget fordon har fler än 

35 sittplatser. Genomsnittskostnaden per fordon i Båstads kommun är lägre än de schablonmässiga 

kostnaderna per fordon som beskrivs i tabell 9. Detta är dock inte jämförbart då de befintliga fordonen är 

av en mycket lägre standard jämfört med de nya fordonen enligt senaste miljöklass som omfattas av de 

schablonmässiga priserna i tabell 9.  

Notera att Bergkvarabuss i genomsnitt är ca 100 000 kr lägre per fordon jämfört med Båstads kommuns 

skolbussfordon i egen regi. Jämförelsen kan aldrig bli helt korrekt eftersom fordonen är av olika storlek, 

miljöklass och ålder, men en enkel jämförelse visar att Bergkvarabuss fordon med 30 platser är ca 100 000 

kr billigare än Båstads kommuns egna bussar i samma storlekskategori. Bergkvarabuss två andra bussar 

tillhör den lägre storlekskategorin, 17-22 platser, och bör om man ser till de schablonmässiga priserna 

vara ca 100 000kr/fordon billigare än de större fordonen som kommunen kör i egen regi.  Detta stämmer 

ganska väl överens med situationen i Båstads kommun. Dock är mellanskillnaden i de schablonmässiga 

priserna framräknade på fordon med Euroklass 6 och inköpsår 2016 medan Båstads kommuns bussar är 

både äldre och med lägre miljöklass än bussarna som körs av Bergkvarabuss. 
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Det ska tilläggas att Båstads kommuns bussar i egen regi även kör språk-, bad-  hemkunskap- och 

utflyktsresor, vilket ökar bränsleförbrukningen. Dock härrörs ca 85% av ett fordons totala kostnad 

generellt sett till fordonet och dess chaufför vilket gör att den ökade kostanden för drivmedel är av relativt 

liten betydelse i sammanhanget, sett endast ur ett ekonomiskt perspektiv.   

Jämförelsen tar inte hänsyn till att kommunens egna förare genomför andra arbetsuppgifter utöver sitt 

skolskjutsuppdrag, då Optiplan är av uppfattningen att förarna är anställda för skolskjutsuppdraget och 

lönekostnaden för förarna hör till skolskjutsbudgeten. Att förarna finns tillgängliga för andra uppdrag 

under viss tid beräknas därför som ett mervärde för skolorganisationen men inte en kostnadsreducering 

för skolskjutsen. Tillgänglighet och flexibilitet i nyttjande av bussarna för utflyktsresor betraktas i 

jämförelsen som ett mervärde för kommunen men inte en faktor i den ekonomiska jämförelsen. 

I de upphandlade fordonen finns totalt 235 säten som används för att skjutsa 481 elever, nyttjandegraden 

är därmed ca 2,05 elev per säte. Detta är en mycket hög nyttjandegrad jämfört med andra kommuner. 

Det är intressant att få fram motsvarande nyckeltal fördelat på extern buss, Bergkvarabuss, respektive 

Båstads kommuns skolbussar i egen regi, se tabell nedan. 

Transportör Antal elever Antal säten Nyttjandegrad 

Bergkvarabuss 72 74 0,97 

Båstads kommun 409 161 2,54 

Totalt 481 235 2,05 
Tabell 8. Nyttjandegrad per säte och transportör 

Det är stor skillnad på nyttjandegraden mellan Bergkvarabuss och Båstads kommuns bussar i egen regi.  

Nyttjandegraden på de egna bussarna är mycket hög. Skillnaden i nyttjandegraden är en följd av att flest 

elever tilldelas skolskjuts med bussarna i egen regi.  

10.4.1 Uppskattad fordonskostnad vid ny fordonsflotta 

Den nuvarande fordonsflottan behöver bytas ut då fordonen är för gamla. Det är intressant att estimera 

årskostnaden för fordonskapaciteten med ny fordonsflotta. Beräkningarna nedan är baserad på 

fordonsstorlekarna i den nuvarande fordonsflottan. 

Inför en upphandling av ny fordonsflotta, då vetskapen om de faktiska priserna för respektive 

fordonsstorlek inte kan finnas, använder Optiplan schablonmässiga priser för respektive fordonsstorlek 

för att kalkylera den estimerade totala kostnaden. Nedanstående priser har enligt Optiplans erfarenhet 

stämt väl överens med marknadsmässiga priser i flertalet upphandlingar, där tillräcklig konkurrens finns, 

och tillämpas i fortsatta resonemang i denna rapport. 
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Fordonsstorlek Inköpsår Miljöklass Schablonmässig kostnad 

4-16 sittplatser 2016 Euro VI 600,000 kr/år 

17-22 sittplatser 2016 Euro VI 700,000 kr/år 

23-55 sittplatser 2016 Euro VI 800,000 kr/år 
Tabell 9. Schablonmässiga priser per fordonsstorlek 

Den estimerade kostnaden för nuvarande fordonsflotta beräknas således till följande: 

Antal fordon Fordonsstorlek Schablonmässig kr/fordon Estimerad kr totalt 

2 17-22 sittplatser 700,000 kr 1,400,000 kr 

6 23-55 sittplatser 800,000 kr 4,800,000 kr 

Totalt   6,200,000 kr 
Tabell 10. Estimerad kostnad för nuvarande fordonsflotta 

Den estimerade kostnaden på 6 200 000 kr ska jämföras med den nuvarande kostnaden för de åtta stora 

fordonen (kommuns fem egna och Bergkvarabuss tre) på 5 427 223 kr. Observera dock att den estimerade 

kostnaden tar i beaktning fordon av senaste miljöklass medan de nuvarande fordonen har lägre till mycket 

lägre miljöklass och standard. 

10.5 Analys 

Det är värt att notera att dagens prioriteringsordning för tilldelning av färdsätt; 1. Skolbuss i egen regi, 2. 

Bergkvarabuss, 3. Linjetrafik och 4. Taxi, beror på att skolbussarna i egen regi samt Bergkvarabuss fordon 

redan finns och är fasta kostnader medan kostnad för linjetrafiken tillkommer för varje elev som reser.  

Optiplan har aldrig stött på en kommun med så låg genomsnittskostnad per elev som Båstads kommun 

har gällande skolbussarna i egen regi, dock har inte heller Optiplan stött på en kommun vars fordon som 

används för skolskjuts är så gamla och av så låg miljöklass. Dessutom är det otroligt många elever, 409 

elever, som reser med kommunens fem egna fordon, en nyttjandegrad på 2,5. Det är en otroligt hög 

nyttjandegrad som även, enligt kommunen, vanligtvis sker utan vidare hög väntetid. 

Bergkvarabuss har en mycket hög genomsnittskostnad per elev, vilket är ett resultat av tilldelningen av 

färdsätt.  

Miljöklassen är högre för Bergkvarabuss fordon för en genomsnittskostnad per fordon på ca 614 000 kr 

per fordon. Motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 717 000 kr per fordon, vilket innebär att 

Bergkvarabuss har ca 100 000 kr lägre kostnad trots högre miljöklass. Den totala kostnaden som 

Bergkvarabuss tre fordon representerar nyttjas därmed inte effektivt. 

Kostnaden på ca 5,4 Mkr för de nuvarande åtta fordonen med den genomsnittligt sett låga standarden är 

relativt hög jämfört med den estimerade kostnaden för motsvarande åtta fordon med hög miljöklass på 

ca 6,2 Mkr. 
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Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten, dock är miljöklassen för fordonen som utför skolskjutsarna genomgående mycket låg. 

10.6 Rekommendation 

Då linjetrafiken är ett billigt färdsätt redan i dagsläget och förmodligen färdsättet till lägst kostnad per 
elev efter kommande upphandling rekommenderas Båstads kommun att se över prioriteringsordningen 
för tilldelningen av färdsätt för de skolskjutsberättigade eleverna. Detta för att se om fler elever kan resa 
med linjetrafiken och därefter upphandla skolskjutskapacitet som matchar behovet för de elever som 
måste resa med upphandlad skolskjuts.  
 
Vid nästa upphandling rekommenderar Optiplan kommunen att genomföra kapacitetsoptimering för de 

skolbussresande eleverna för att ta ett nytt grepp om skolskjutsplaneringen och framställa en 

kostnadseffektiv skolskjuts enligt de nya miljökraven som kommunen beslutar om. 

 

Sett endast ur ett kostnadsperspektiv torde upphandlad skolskjuts via en extern entreprenör vara det 

bästa alternativet vid anskaffning av nya fordon. Ur ett helhetsperspektiv finns dock andra parametrar så 

som flexibilitet, upplevd service och trygghet att ta hänsyn till.  Jämförelsen tar heller inte hänsyn till det 

personalansvar kommunen har för de 5 anställda chaufförerna. 

 

Skolbussarna i egen regi används idag även för resor till bad, språk, slöjd och utflykter. Bokning av 

framförallt utflykter kan troligen ske med större flexibilitet då trafiken körs med bussar i egen regi än med 

upphandlad trafik. Mervärdet att ha föraren tillgänglig som extraresurs vid badundervisning uppnås 

endast genom trafik i egen regi. Däremot är skillnaderna mellan trafik i egen regi och upphandlad trafik 

för resor till bad, språk, slöjd och utflykter små ur ett ekonomiskt perspektiv, då det utifrån Optiplans 

erfarenhet finns goda möjligheter att avtala fram förmånliga priser genom en extern entreprenör.  

 

Kostnadsjämförelsen tar endast hänsyn till skolskjutsbudgeten, vill man lyfta blicken högre och titta på 

budgeten för hela skolorganisationen kan det vara så att de övriga arbetsuppgifter som utförs av förarna, 

bl.a. vaktmästare och resurs vid olika aktiviteter, kan behöva ersättas om förarna försvinner och då 

påverka andra kostnadsposter i den totala budgeten. 

 

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har dock stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Eftersom Båstads kommun har väldigt hög nyttjandegrad uppskattas 

besparingspotentialen vara ca 10%. Detta förutsatt att avståndsreglering från hem till hållplats 

genomlyses och en optimering genomförs. Det krävs också att kommunen använder 

kapacitetsoptimerade rutter i förfrågningsunderlaget vid nästa upphandling. 
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11  Miljö 
Övergripande miljömål i kommunen är enligt intervju att vara topp 50 bland Sveriges kommuner i 

”miljöligan”. Som ett led i detta har kommunen exempelvis elbilar som tjänstebilar. Det saknas dock 

tydliga miljöriktlinjer för skolskjutsen. Kommunen beskriver skolbussarna i egen regi som gamla, slitna 

bussar som inte är miljövänliga och snart måste bytas ut. Just nu är bussarna billiga eftersom de är så 

gamla, på bekostnad av miljöeffekten av fordonen.  

Närliggande kommuner har höga miljökrav vilket begränsar kommunens resande till exempelvis Malmö 

och Helsingborg i samband med utflykter i och med att Båstads skolbussar i egen regi är av så pass låg 

miljöklass. 

11.1 Fordon 

Kommunens egna bussar håller miljöklass Euro III vilket är lågt. Nya bussar som säljs i Sverige måste hålla 

Euro VI. 

11.1.1 Fordonens ålder 

I det fall kommunen väljer att köpa in nya bussar och fortsätta köra stora delar av skolskjutsen med 

skolbussar i egen regi finns risk att vartefter hamna i dagens situation med för gamla fordon som har en 

mycket negativ effekt på miljön. Även om bussarna som köps in håller de senaste miljökraven går 

utvecklingen snabbt framåt och kommunen riskerar att bli ”fast” med bussarna under en lång period 

under vilken de med stor sannolikhet hinner bli omoderna ur miljösynpunkt. För att undvika att hamna i 

dagens situation med miljömässigt dåliga fordon kan kommunen med fördel titta på hur 

andrahandsmarknaden ser ut och möjligheten att sälja bussarna efter ett antal år om nya miljöriktlinjer 

behöver upprättas i kommunen.  Genom att upphandla kapacitet från en extern entreprenör finns 

möjlighet att ställa nya miljökrav vid avtalets slut och begränsa sig till en avtalslängd på 6-8 år. 

11.1.2 Antal fordon 

Stor eftertänksamhet krävs vid upphandling av nya fordon, oavsett om egna fordon köps in eller om 

trafiken upphandlas av extern entreprenör. Ett större fordon har en sämre inverkan på miljön jämfört 

med ett mindre fordon, även trafikmiljön för eleverna är sämre kring en stor buss än en lite buss. En stor 

buss är dock, ur miljöperspektiv, bättre än två mindre bussar för att skjutsa samma antal elever eftersom 

man även behöver ta hänsyn till tillverkningsprocessen. Fordonens antal och storlek blir därmed en 

avvägning vid upphandling av skolskjutskapacitet. 

11.1.3 Buller 

Äldre fordon bidrar till mer buller. Effekterna av buller bidrar till en sämre miljö kring vägar. Även olika 

typer av drivmedel orsakar olika mycket buller vilket är fördelaktigt att ta hänsyn till vid nyförvärv.  
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11.1.4 Tvätthall 

Något annat att ta hänsyn till vid diskussion kring skolskjuts med skolbussar i egen regi eller via 

upphandlad trafik är kommunens tvätthall. Om det är så att tvätthallen inte har genomgått större 

förändringar sedan byggnationen är det dags att se över detta. En ombyggnation kan vara nödvändig för 

att möta riktlinjer gällande till exempel slam- och oljeavskiljare, vilket inte är ett krav idag men som bör 

finnas med i beräkningen om kommunen vill ligga i framkant miljömässigt. Sannolikt är att det inom en 

busslivslängd kommer att ställas allt högre krav även på tvätthallar och tvättkemikalier. 

Fler parametrar att ta hänsyn till vid miljöanalys är t.ex. drivmedel, körteknik och däcktryck. Detta är 

parametrar som kommunen har större kontroll över i egen regi men som går att avtala om med en extern 

entreprenör. 

11.2 Avtal med Bergkvarabuss AB 

I avtalet med Bergkvarabuss AB saknas ålderskrav eller åldersättande miljökrav på fordonen. Fordonen 

kommer alltså kunna användas under hela avtalstiden förutsatt att fordonen uppfyller gällande lagar och 

förordningar samt utrustningskrav som anges i anbudsunderlaget. Konsekvensen är att den upphandlade 

skolskjutsen kan köras med gamla fordon med stor negativ miljöpåverkan. 

Beaktat att Båstads kommun ämnar vara en föregångare gällande att minska den negativa miljöpåverkan 

från sin verksamhet är skrivningen gällande drivmedel bra då den innebär att aktuella fordon idag ska 

framföras med fossilfritt drivmedel. Det saknas dock koppling mellan drivmedel och fordonens motorer. 

Det lämnar utrymme för leverantören att komma med invändningar mot denna tolkning av avtalet och 

istället hävda att drivmedlet ska vara det bästa miljöalternativet givet deras fordonspark.  

Optiplan rekommenderar att prismodell, fordonskrav, förarkrav och miljökrav ses över till nästa 

upphandling och att krav ställs i relation till service och förväntad kostnad. 

11.3 Resande i mån av plats 

Kompisåkning och syskonåkning har generellt sett möjligtvis en positiv övergripande effekt på miljön om 

man inte bestämmer fordonskapaciteten utifrån det utan endast fyller de befintliga fordonen och tänker 

att föräldrar slipper använda egna fordon för hämtning av barn vid skolan. Det är dock viktigt vid ny 

upphandling att upphandla en fordonskapacitet som endast ska motsvara behovet för de 

skolskjutsberättigade som reser med färdsättet skolbuss.  

Samtidigt är det i en miljömedveten kommun viktigt att aktivt kommunicera fördelarna för elever, 

föräldrar och miljön att cykla och gå eller att använda linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser 

med linjetrafiken även reser mer frekvent med linjetrafiken som vuxna. 
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Politikerna har under 2017 beslutat i kommunfullmäktige att ha kompisåkning och syskonåkning med 

skolbussarna i egen regi. 

11.4 Linjetrafiken 

I Båstads kommun är linjetrafiken ett låg-prioriterat färdsätt. Ur ett miljöperspektiv är det dock 

fördelaktigt att nyttja linjetrafiken i större utsträckning då de bussarna ändå körs samt uppfyller höga 

miljökrav. Genom att nyttja linjetrafiken ytterligare kanske kommunen kan minska det totala antalet 

bussar i kommunen.  

11.5 Tilldelning av hållplatser 

Det är fördelaktigt att nyttja skolskjutsreglementets avståndsreglering och låta eleverna gå sina tillåtna 

kilometrar till hållplats. Det leder många gånger till att rutterna kan undvika att ledas in på mindre vägar 

och därmed behöver köra färre antal kilometrar. 
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12 Miljö kontra trafiksäkerhet och kostnad 
I tidigare kapitel har rapporten kartlagt kommunens skolskjutssituation med hänsyn till miljö, 

trafiksäkerhet och kostnad. I följande avsnitt beskrivs relationen dem emellan. Ökad hänsyn till miljön 

samt upprätthållande av hög trafiksäkerhet är ofta kopplat till höga kostnader. Höga kostnader i sig 

betyder dock inte automatiskt hög miljöstandard och hög trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att utgå från 

en beslutad ambition gällande miljö och trafiksäkerhet och därefter utvärdera kostnaderna som 

ambitionen genererar. 

En ny nivå på ambition gällande miljö och trafiksäkerhet kan för en kommun vara överväldigande. Med 

fördel hanteras detta ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv med hjälp av mål och delmål. Ett exempel 

kan vara att det långsiktiga målet är en komplett trafiksäkerhetsmodell och ett delmål kan vara att 

besiktiga vägar under ett budgetår och besiktiga hållplatser och sätta ut hållplatsskyltar under 

nästföljande.  

12.1 Tillämpa avståndsregleringen  

Vid intervjutillfället framkom att avståndsregleringen mellan hem och hållplats sällan nyttjas till sin fulla 

kapacitet. Skulle avståndsregleringen tillämpas i högre grad är det möjligt att trafiksäkerheten sjunker 

desto fler elever som får gå längre sträckor till hållplatsen. Det är dock möjligt att eleverna utvecklar högre 

förståelse för trafiken desto mer de vistas i den, vilket är nyttigt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Positiva effekter av att tillämpa avståndsregleringen går att se både ekonomiskt och miljömässigt i och 

med att antal körda kilometer ofta minskar när eleverna går längre. Detta kan i sin tur leda till att färre 

fordon krävs vid ett nytt omtag av skolskjutsverksamheten. Det är samtidigt fördelaktigt för barn att röra 

på sig vilket uppnås genom att gå eller cykla till hållplatsen istället för att bli hämtade nära hemmet.  

För att öka nyttjandet av avståndsregleringen krävs att kommunen gör en genomlysning av vägarna i 

kommunen för att säkerställa att avståndsregleringen tillämpas på rätt platser. Detta kommer att kräva 

resurser och medför därmed en kostnad för kommunen. Dock kommer tillämpandet av 

avståndregleringen generera ekonomiska besparingar på sikt och en utvecklad trafiksäkerhetsmodell, 

som är resultatet av en genomlysning, kommer att öka kontrollen och likställdheten samt minska det 

löpande resursbehovet för trafiksäkerhetsbedömningar.  

Om kommunen inför nästa upphandling önskar att genomföra en kapacitetsoptimering av 

skolskjutsverksamheten är tillämningen av avståndsregleringen starkt bidragande till ett bättre resultat, 

det vill säga färre fordon vilket är helt avgörande för den totala kostnaden. 
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12.2 Ökat nyttjande av linjetrafiken 

Idag nyttjas linjetrafiken endast i viss utsträckning då kommunen prioriterar skolbussarna i egen regi samt 

Bergkvarabuss. Att nyttja bussarna i egen regi samt Bergkvarabuss är idag fördelaktigt eftersom fordonen 

finns i kommunen och är en fast kostnad.  

Inför förärvning av ny fordonsflotta rekommenderas kommunen att ta ny kontakt med Skånetrafiken för 

att se vilka möjligheter som finns. Idag finns, enligt den administrativa chefen, redan ett gott samarbete, 

till exempel har några avgångar anpassats till skolans verksamhet. Ett första steg är att bibehålla det 

samarbete som finns idag och nästa steg är att titta på om det går att nyttja linjetrafiken även på andra 

platser i kommunen. Kanske kan avgångstiderna anpassas även på andra linjer eller kanske går det att 

påverka skolornas schemaläggning så att ramtiderna passar linjetrafikens avgångar i högre utsträckning. 

En utredning av möjligheterna att nyttja linjetrafiken kräver resurser men är på längre sikt en god 

investering då linjetrafiken är ett billigt färdmedel beräknat på genomsnittskostnad per elev.  

Genom att undersöka möjligheterna med linjetrafik först kan de elever som tilldelas linjetrafik undantas 

beräkningen när ny fordonskapacitet ska upphandlas. Fordonskapacitet upphandlas alltså endast för de 

skolskjutsberättigade elever som inte kan nyttja linjetrafik. Detta får en positiv miljöeffekt om det 

resulterar i att kommunen behöver förvärva färre bussar, vilket i så fall leder till färre antal bussar i 

kommunen totalt sett. Skånetrafiken, som svarar för linjetrafiken i Båstads kommun, är ur miljöhänsyn 

ett bra alternativ då de är certifierade enligt ISO 14001 och Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval 

och trafiken körs med fossilfria drivmedel. Att förvärva ett färre antal bussar är även positivt ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Eftersom Båstads kommun idag erbjuder hög service är det möjligt att invånarna reagerar negativt på att 

nyttja linjetrafiken ytterligare istället för att resa med skolbussar i egen regi. Det är möjligt att eleverna 

upplever lägre trygghet och lägre service. Optiplans erfarenhet är dock att i många kommuner upplever 

framförallt de äldre eleverna en högre servicegrad med linjetrafikkort än med skolbuss då linjetrafiken 

kan nyttjas friare och vid fler tidpunkter på dagen. Positivt är också att eleverna blir självständiga och lär 

sig att hantera linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser med linjetrafiken även reser mer frekvent 

med linjetrafiken som vuxna, vilket är mycket fördelaktigt ur ett miljöperspektiv. 

12.3 Högre miljökrav på fordon och drivmedel 

För att nå de miljöambitioner som finns i kommunen bör det ställas högre krav på fordon och drivmedel, 

vilket innebär förvärv av nya fordon. Detta medför en högre kostnad initialt vid förvärv av fordonen men 

många av de fossilfria drivmedlen är billigare än konventionella drivmedel. Läs mer om fordon och 

drivmedel under avsnitt 12.5. Förvärv av nya fordon innebär även förbättrad trafikmiljö för eleverna 

gällande komfort, buller och närmiljö. 
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12.4 Avtal med entreprenör 

Avtalet som idag finns med Bergkvarabuss innehåller få och låga miljökrav. Inför kommande upphandling 

bör tydliga miljökrav specificeras. Beroende på ambition kan detta medföra en ökad kostnad jämfört med 

nuvarande avtal men samtidigt går många lägre krav att ställa utan förändrad kostnad. När det gäller 

trafiksäkerhet finns möjlighet för kommunen att ställa krav på vidareutbildning för chaufförerna samt 

regelbundna hälsokontroller. Exempelvis kräver vissa kommuner att entreprenören kostnadsfritt deltar i 

utbildningsdagar med polis och räddningstjänst.   

12.5 Förvärv av bussar 

Båstads kommun har fört diskussioner om att nuvarande bussar som körs i egen regi inom kort måste 

bytas ut. Om de ska ersättas med nya skolbussar att köra i egen regi eller om ytterligare kapacitet ska 

upphandlas av extern entreprenör är i dagsläget inte fastslaget. 

Ur ett kostnads- och miljöperspektiv finns många parametrar att ta hänsyn till. Båstads kommun har höga 

miljöambitioner, bland annat en topp 50-placering i ’miljöligan’ bland Sveriges kommuner. Samtidigt har 

kommunen haft väldigt låga kostnader för skolskjutsen under de senaste åren vilket kommer att bli 

ekonomiskt kännbart oavsett om kommunen väljer att köpa nya fordon eller upphandla skolskjutsen 

framöver.  

Optiplan ser tre alternativ för kommunen; att köpa in egna helt nya bussar, att köpa in några år gamla 

bussar eller att upphandla skolskjutsen av en extern entreprenör. 

12.5.1 Köpa in nya bussar 

Att köpa in helt nya bussar av Euroklass 6 är en stor investering och en relativt stor ekonomisk risk. Under 

de första åren kommer bussarna att hålla en hög miljöstandard vilket ligger i linje med kommunens 

ambitioner. Dock utvecklas både teknik och miljökrav snabbt och risken finns att bussarna blir omoderna 

långt innan de är avskrivna ekonomiskt. Kommunen måste då välja mellan att behålla bussarna och sänka 

sina miljöambitioner eller att försöka sälja bussarna på andrahandsmarknaden, till exempel i Sydeuropa 

där miljökraven är lägre. 

Ett annat alternativ är att köpa in bussar som drivs med biogas, vilket är ett helt förnybart drivmedel. Med 

biogasbussar kommer kommunen att ligga i framkant ur ett miljöperspektiv då till exempel av CO2-

utsläppen är mycket lägre än vid konventionella drivmedel. Dessutom produceras färre partikelformiga 

ämnen vid förbränningen vilket gör att även partikelutsläppen minskar drastiskt. En annan fördel är att 

bullernivån vid förbränning minskar jämfört med dieselmotorfordon. Enligt Stockholm Vatten och Avfall 

minskar bullernivån med 5-10 dB vilket örat uppfattar som ungefär hälften så bullrigt som ett dieseldrivet 

fordon. Kostnaden för skolskjutsen kommer dock att stiga markant jämfört med idag då det är en stor 

investering att köpa in biogasbussar. Dock är drivmedlet billigare och subventioner för biogas finns. Just 

214



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

46 

nu pågår en diskussion om hur länge biogas bör vara subventionerat vilket är värt att följa om kommunen 

är intresserade av det här alternativet.  

12.5.2 Köpa in bussar från andrahandsmarknaden 

I och med att utvecklingen går snabbt framåt finns alternativet för kommunen att köpa in begagnade 

bussar som håller högre standard än nuvarande bussar, till exempel Euro IV- eller Euro V-klass. På så sätt 

köper sig kommunen lite tid att se var utvecklingen tar vägen de närmsta åren. Dock krävs resurser av 

kommunen att hantera förvärv med implementering etc. vid två tillfällen inom en relativt kort period. 

Ett annat alternativ som upprätthåller högre miljöstandard är att köpa in begagnade Euro IV-bussar men 

låta konvertera dem till RME-drivna fordon. RME (rapsmetylester) som är en slags biodiesel, tillverkas av 

raps och är ett fossilfritt drivmedel. RME har framförallt en lägre miljöpåverkan jämfört med fossila 

bränslen genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som bildas vid förbränningen samt 

att RME inte ger några utsläpp av fossil koldioxid. Miljöskillnaderna mellan RME och dieselolja är i övrigt 

ganska små. 

Även dessa bussar skulle behöva bytas ut inom en relativ kort period. Kostnaden för att konvertera 

bussarna till RME är enligt Optiplans erfarenhet relativt låga i sammanhanget men ur ett miljöperspektiv 

är det ett bättre alternativ än att endast köpa in Euro IV-bussar. Kostnaden för drivmedlet är billigare än 

diesel men det finns inte så många tankställen. Har kommunen en egen tank är detta dock ett mindre 

problem. 

12.5.3 Upphandla skolskjuts  

Om kommunen väljer att upphandla skolskjutsen kan miljökrav ställas i avtalet. Det är då entreprenören 

som står för den ekonomiska risken om miljökraven ändras. Det vill säga, entreprenören kan komma att 

behöva byta ut sina fordon igen efter avtalets slut och är då beroende av andrahandsmarknaden på det 

sätt som kommunen själv skulle varit om man valt att köpa in egna bussar. 

En fördel med att upphandla skolskjuts är att kommunen inte behöver agera entreprenör och stå för risker 

gällande till exempel personalansvar, fordon, tvätthall och reparationer.  

Kommunen förlorar dock viss kontroll över verksamheten samt den trygghet som organisationen upplever 

att kommuninvånarna känner i att skolbussarna körs i kommunens regi. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 1 

 

 

KS § 205  Dnr KS 001344/2017 - 900 

Reglemente för ny överförmyndarorganisation 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att överförmyndar-

verksamheten från och med mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av 
gemensam nämnd. Samtidigt bestlutades att lämna framställan till 
Överförmyndare i samverkan att ingå i deras organisation och att 
organisationen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i kommunens lokaler. 
Förvaltningen gavs i uppdrag att underteckna avtal om samverkan i gemensam 
nämnd. Avtal har nu förhandlats fram och reglemente tagits fram tillsammans 
med övriga kommuner i Överförmyndare i samverkan. Övriga 
samverkanskommuner - Halmstad, Hylte och Laholm - har också på 
ägarsamråd och nämndsammanträde godkänt samverkansavtal samt 
reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-08-28, med 

tillhörande bilaga. 
Förvaltningens 
förslag   Förslag till reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan 

godkänns.  
 
Föredragande Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Förslag till reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan 

godkänns.  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-28 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001344/2017-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Reglemente och avtal för ny överförmyndarorganisation 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslaget reglemente för nämnden för Överförmyndare 
i samverkan. 

Bakgrund 
Båstads kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att överförmyndarverksamheten från och 
med mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. Samtidigt bestlutades 
att lämna framställan till Överförmyndare i samverkan att ingå i deras organisation och att or
ganisationen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i kommunens lokaler. Förvaltningen 
gavs i uppdrag att underteckna avtal om samverkan i gemensam nämnd. 

Avtal har nu förhandlats fram och reglemente tagits fram tillsammans med övriga kommuner i 
Överförmyndare i samverkan. Övriga samverkanskommuner Halmstads-, Hylte- och Laholms 
kommuner har också på ägarsamråd och nämndsammanträde godkänt samverkansavtal samt 
reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan. 

Aktuellt 
Det avtal som förhandlats fram tillsammans med övriga samverkanskommuner har säkerställt 
att bokade besök kan ske i kommunens lokaler en gång per vecka, se § 7 Administration. Loka
len ska upplåtas kostnadsritt till nämnden för Överförmyndare i samverkan. 

Av avtalet§ 12 Kostnadsfördelning, framgår också att nämnden fattat beslut om delvis ny 
finansiering. I tjänsteskrivelse inför fullmäktiges beslut i juni var verksamheten för ensam
kommande barn egenfinansierad och övrig verksamhet anslagsfinansierad. Nu har beslutats 
att all verksamhet ska vara anslagsfinansierad. Kostnad per invånare är efter beslutet 45,03 
kronor per invånare jämfört med tidigare kostnad om 36,4 kronor per ärende. Kostanden per 
invånare 2016 var i Båstad 62,94 kronor. I den nya kostnaden ingår alltså numera även kost
nad för ensamkommande barn. 

Avtalet,§ 4 Nämndens sammansättning, anger också att en ledamot och en ersättare ska väljas 
från varje kommun. Viceordförandekapen är ambulerande. Under nästa mandatperiod kom
mer Båstads kommun enligt uppgift inneha andre vice ordförande. 

Även reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan har tagits fram. Detta ska an
tas av Båstads kommunfullmäktige. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom det ökade antalet anställda i verksamheten, ges bättre möjligheter till specialisering. 
Detta bör innebära minskad risk för rättsförluster för huvudmän, vilka har förordnad eller 
legal ställföreträdare. 

Verksamhet 
Verksamheten kommer förläggas huvudsakligen till Halmstads kommun, vilken är värdkom
mun. Genom avtalet har Båstads kommun försäkrat sig om att överförmyndarnämnden ger 
möjlighet till bokade besök i kommunens lokaler en gång per vecka. 

Ekonomi 
Ny beräknad besparing är 266 289 kronor per år jämfört med nuvarande organisation. 

Barnkonsekvensanalys 
Förvaltninges bedömning är att samverkansnämndens specialinriktade kompetens på 
förmyndarfrågor, kommer att gynna de barn vilka är föremål för ärende hos 
överförmyndarverksamhet. 

Beslutet ska expedieras till: 
Nämnden för Överförmyndare i samverkan 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms 
kommuner. 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
Protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkan, daterat 2018-08-28 
Preliminär budget 2019 avseende samverkan 
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e Överförmyndare ee i samverkan 
Halmstad I Hylte I Laholm 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, 
Halmstads, Hylte och Laholms kommuner 

Antaget av kommunfullmäktige i Båstad 2018-xx-xx, § xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Halmstad 2018-xx-xx, § xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Hylte 2018-xx-xx, § xx 
Antaget av kommunfullmälctige i Laholm 2018-xx-xx, § xx 

Båstads-, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner har i avtal kommit överens om att från 
och med 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Detta 
görs i enlighet med 3 kap. 9 § kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelser i 
gällande speciallagar inom området. 

Nämnden kallas "Nämnden för Överförmyndare i samverkan. 

Halmstads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett av kommunerna ingånget avtal 
för den gemensamma nämnden. 

§ 1 Uppgifter 

Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller 
författning åligger överförmyndaren. Nämndens uppgift är att besluta i strategiska och 
övergripande frågor samt sådana beslut som ej kan delegeras till tjänsteman. 

§2 Ekonomisk förvaltning 

Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för 
den för nämndens fastställda budget. 

§ 3 Mandatperiod 

Ledamöterna och ersättarna i nämnden ska enligt lag väljas för fyra år, räknat från och med 
den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

••• Halmstad 

Överförmyndare 
i samverkan 

~HYLTE 

Box 153, 301 05 Halmstad 
Besöksadress: Rådhuset 

035-13 73 01 
overformyndaren@halmstad.se 
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§ 4 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 
värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

Sammanträdesplanerna ska lämnas över till kommunstyrelsen senast den 1 december med 
undantag för mandatperiodens förstå år då sammanträdesplanerna skall inlämnas senast den 
15 januari. 

§5 Val av ledamöter och ersättare 

Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Samverkanskommunerna utser 
vardera en ledamot och en ersättare. 
Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste vice ordförande och en vara 
andre vice ordförande. Värdkommunen utser ordförande. 
Parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum 
mellan Båstads-, Hylte och Laholms kommuners företrädare i nämnden. Andre vice 
ordförande är vice ordförande nästkommande mandatperiod. 

§ 6 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 

För beslutsförhet krävs att ordföranden eller förste vice ordföranden, alternativt andre vice 
ordföranden, samt ytterligare en ledamot samtidigt är närvarande. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om 
ersättarna inte välts proportionerligt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda 
ordningen. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt i ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 
sedan ärendet har handlagts. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

§ 7 Anmälan av förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

§8 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas vaije ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara på sammanträdet, senast fem dagar för sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten gör det. 

§ 9 Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska anslås på vaije samverkande kommuns anslagstavla. 

§ 10 Reservation 

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska göra 
detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av 
protokollet. 

§ 11 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

§ 12 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska unde1iecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 13 Delegation av beslutanderätt 

Omfattningen av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enigt 
kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den gemensamma 
nämnden i särskild delegationsordning. 

§ 14 Revision 

Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Frågan 
om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna. 

Det är enbaii fullmäktige i den kommun som valt personen ifråga som vid vägrad 
ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 
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§ 15 Talerätt med mera 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden rätt att träffa överenskommelser 
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal. 
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e Överförmyndare 

e e i samverkan 
Halmstad I Hylte I Laholm 

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Halmstads, Hylte och Laholms kommuner inrättade I januari 2015 en gemensam nämnd. Från 
och med I januari 2019 ansluter sig även Båstads kommun genom detta avtal till nämnden för 
samverkan inom överförmyndarverksamheten (nedan samverkanskommunerna). 

Nämnden benämns Nämnden för Överförmyndare i samverkan (nedan nämnden). 

§ 1 Inledning 

Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som 
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens 
verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, 
kvalitet, rättssäkerhet och uppnå kostnadseffektivitet. 

§ 2 Värdkommun 

Halmstads kommun är värdkommun (nedan värdkommunen) och nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. 

§ 3 Nämndens uppgifter 

Nämnden ska fullgöra samverkanskommunernas uppgifter som enligt lag eller författning 
åligger överförmyndaren. Nämndens uppgift är att besluta i strategiska och övergripande 
frågor samt sådana beslut som ej kan delegeras till tjänsteman. 

Närmare föreskrifter om nämndens verksamhet och arbetsformer finns i ett särskilt 
reglemente för nämnden. 

••• Halmstad 

Överförmyndare 
i samverkan 

~~HYLTE 

Box 153, 301 05 Halmstad 
Besöksadress: Rådhuset 

035-13 70 00 
overformyndaren@halmstad.se 
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§ 4 Nämndens sammansättning 

Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Samverkanskommunerna utser 
vardera en ledamot och en ersättare. 
Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste vice ordförande och en vara 
andre vice ordförande. Värdkommunen utser ordförande. 

2(6) 

Parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum 
mellan Båstads-, Hylte och Laholms kommuners företrädare i nämnden. Andre vice 
ordförande är vice ordförande nästkommande mandatperiod. 

§ 5 Nämndens mandattid 

Ledamöterna och ersättarna i nämnden ska enligt lag väljas för fyra år, räknat från och med 
den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

§ 6 Ekonomiska förmåner till nämndens förtroendevalda 

Nämndens ledamöter och ersättare har enligt lag rätt till arvode och andra ekonomiska 
förmåner från den kommun som valt dem enligt respektive kommuns 
ersättnings bestämmelser. 

§ 7 Administration 

Värdkommunen är arbetsgivare för nämndens kansli (nedan överförmyndarkansliet) som 
ingår som en enhet i kommunens förvaltningsorganisation. 

Överförmyndarkansliet ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 
har hand om planering och administration av nämndens verksamhet. 

Överförmyndarkansliet tar emot bokade besök en gång per vecka i samtliga 
samverkanskommuner. Samverkanskommunerna ska kostnadsfritt tillhandahålla lämplig 
lokal för ändamålet. 

§ 8 Äganderätt till egendom samt försäkring 

Värdkommunen tillhandahåller och äger den egendom som används i nämndens verksamhet 
samt tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för verksamheten. 

§ 9 Verksamhetsplan och budget 

Värdkommunen ska enligt lag upprätta verksamhetsplan med budget för nämndens 
verksamhet och ekonomin under budgetåret i samråd med övriga samverkanskommuner. 
Förslag till verksamhetsplan med budget inkl. kostnadsfördelning och internkontroll ska 
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tillställas de övriga samverkanskommunerna enligt värdkommunens tidsplan för arbetet, 
vanligtvis senast den 31 mars året innan verksamhetsåret. 

3(6) 

Inför nämndens arbete och beslut om verksamhetsplan med budget arbetar en referensgrupp 
med en tjänsteman per kommun samt verksamhetschef för överförmyndarkansliet 
(sammankallande) med underlag inför beslut. Referensgruppens uppdrag är att förbereda 
underlag inför beslut, vilket förutsätter arbete med att följa upp verksamhetens ekonomi, 
resultat och förutsättningar. 

§ 10 Ägarsamråd 

Kommunstyrelsernas ordföranden i samverkanskommunerna ska utöva ägarsamråd där syftet 
är att medlemmarna ska verka för att följa samverkansavtalets genomförande och behov av 
utveckling. Formerna för ägarsamråd utvecklas i samverkan mellan kommunstyrelserna 
ordföranden. 

§ 11 Verksamhetschefen 

Verksamhetschefen för överförmyndarkansliet leder och fördelar arbetet inom kansliet och 
har personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. 

§ 12 Kostnadsfördelning 

Nettokostnaderna (totala faktiska kostnader för personal, lokaler, administration, nämnd, 
rekrytering) för nämndens verksamhet ska fördelas mellan samverkanskommunerna efter 
antalet invånare i respektive kommun per den 1 januari året före verksamhetsåret. Även 
eventuella över- eller underskott ska fördelas utifrån denna fördelningsmodell. 

Underlag för kostnadsfördelning redovisas i bilaga I. Denna nivå bildar utgångspunkt för att 
budgeten för år 2019 ska kunna räknas fram. 

§ 13 Ersättning till värdkommunen 

Budgeterad ersättning enligt kostnadsfördelningen ska av övriga samverkanskommuner 
betalas till värdkommunen halvårsvis, den 31 mars och den 30 september för innevarande 
verksamhetsår. Värdkommunen fakturerar ersättningen. 

§ 14 Ekonomisk redovisning 

Värdkommunen ska senast den 30 januari året efter verksamhetsåret redovisa föregående års 
räkenskaper. Av denna redovisning ska framgå uppkommet över- eller underskott i 
förhållande till budgeterade kostnader. Sådana avvikelser ska därefter regleras den 31 mars. 
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§ 15 Uppföljning och utvärdering 

Värdkommunen ska efter de två första tertialen redovisa prognos över beräknat ekonomiskt 
utfall för helåret kompletterat med andra uppgifter som är av betydelse för uppföljningen. 
Efter vaije år ska värdkommunen tillställa övriga samverkanskommuner en 
verksamhets berättelse. 

§ 16 Omförhandling 

Omförhandling av avtalet hanteras och beslutas av ägarsamrådet. Ändring eller tillägg till 
avtalet kan beslutas endast av samtliga samverkanskommuner gemensamt och efter samråd 
dem emellan. 

Om ägarsamrådet efter omförhandling inte kan enas om ändring/ tillägg gäller avtalet på 
oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samverkanskommun enligt vad som 
stadgas i § 19 om uppsägning. 

§ 17 Ersättningsanspråk 

För eventuella krav på ersättning för fel eller försummelse i verksamheten, som kan komma 
att riktas mot nämnden svarar samverkanskommunerna solidariskt avseende skador som är 
hänförliga för tiden efter den l januari 2019 och som inte täcks av värdkommunens 
ansvarsförsäkring. 

§ 18 Tvist 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom 
förhandlingar i ägarsamrådet. Kan parterna inte enas ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

§ 19 Avtalstid och uppsägning 

Detta avtal gäller från och med den l januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
Uppsägning ska göras skriftligen senast 15 månader före avtalstidens utgång. Sker inte 
uppsägning är avtalet förlängt med fyra år va1je gång. 

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samverkanskommun som säger upp avtalet. För 
övriga fo1isätter samverkansavtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att 
samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta. 

Uppsägningstiden om 15 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få rimlig 
tid för anpassning av sina personalresurser. 

230



5(6) 

§ 20 Samarbetets upphörande 

För det fall samverkan enligt detta avtal upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader 
på motsvarande sätt som anges i § 12. 

Nämndens personal är anställd av värdkommunen. Vid avtalets upphörande ska övriga 
samverkanskommuner, om de avser att anställa egen personal för handläggning av sin 
överförmyndarverksamhet, erbjuda handläggare i överförmyndarkansliet anställning. 

Personakter och register ska överlämnas till den kommun med vilken samverkan upphör. 

§ 21 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i Båstads, 
Halmstads, Hylte och Laholms kommuner. 

§ 22 Tidigare samverkansavtal 

Detta avtal ersätter tidigare samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet mellan parterna. 

Detta avtal har upprättats i fyra exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Datum 2018- Datum 2018-

Ort: Ort: 

Datum 2018- Datum 2018-

Ort: Ort: 
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Datum 2018-

0ii: 

Datum 2018-

0ii: 

Datum 2018-

0ii: 

Datum 2018-

0rt: 
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NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE 
I SAMVERKAN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sid 14av16 

Halmstad, Hylte, Laholm 

ÖIS § 75 

Sammanträdesdatum 
2018-08-28 

Förslag till ny organisation för nämnden för 
överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm 

Beslut 
Nämnden för överförmyndare i samverkan förslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd för Båstads-, 
Halmstads-, Hylte och Laholms kommuner samt reglemente för gemensam 
överförmyndarnämnd i Båstads-, Halmstads-, Hylte och Laholms kommuner. 

Ärendet 
Båstads kommun har framställt en förfrågan till nämnden för överförmyndare i samverkan -
Halmstad, Hylte, Laholm, om att ingå i den gemensamma nämnden och organisationen. 

Ägarsamrådet bestående av samverkanskommunernas kommunstyrelseordföranden och 
kommunchefer är positiva till utökad samverkan. 

Nämnden för överförmyndare i samverkan är positiv till utökad samverkan. 
under förutsättning att ytterligare en heltidsanställd handläggare anställs. 

Nämnden för överförmyndare i samverkan är positiv till utökad samverkan. 

Utökad samverkan ska inte resultera i ökade kostnader för nuvarande samverkanskommuner. 
Inför utökad samverkan med Båstads kommun behöver nuvarande samverksavtal uppdateras 
på så sätt att Båstads kommun läggs in i avtalet. Motsvarande ändring behöver göras i 
reglementet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av överförmyndarkansliet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-16 
Sammanträdesprotokoll Båstads kommun 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd inkl bilaga 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads-, Halmstads-, Hylte och Laholms 
kommuner 

Juslerandes sign 

a( fe--
U tel ragsbestyrkande ' 
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NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE 
I SAMVERKAN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Halmstad, Hylte, Laholm 

Förslag till beslut 

Sammanträdesdatum 
2018-08-28 

Nämnden för överförmyndare i samverkan förslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd för Båstads-, 
Halmstads-, Hylte och Laholms kommuner samt reglemente för gemensam 
överförmyndarnämnd i Båstads-, Halmstads-, Hylte och Laholms kommuner. 

Beslutsgång 

Sid 15 av 16 

Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Jus terandes sign U tel ragsbeslyrka ncl e 
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PRELIMINÄR BUDGET 2019 avseende samverkan 

Nettobudget stadskontoret - vht 031 (tkr) 
varav överförmyndarkansliet 

Att fördela - 25 % (tkr) 

Barn- och ungdomsförvaltningen 
Byggnadskontoret 
Fastighetskontoret 
Hemvårdsförvaltningen 
Kulturförvaltningen 
Miljöförvaltningen 
Räddningstjänsten 
Servicekontoret 
Socialförvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
Stadskontoret 
varav överförmyndarkansliet 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Laholmsbuktens VA 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

108 514 
4 461 

104 053 
26 013 

Antal tillsvidareanställda* 
2 599 

51 
51 

1 854 
129 

35 
88 

648 
915 

49 
114 

9 •• 

156 
89 

723 

7 501 

Överförmyndarkansliets andel av gemensam administration I ~ ---31 212] 

Halmstad 
Hylte 

Laholm 

Överförmyndarkansliet (exkl arvoden mm) 
Gemensam fördelad budget stadskontoret 

OH ledning, styrning, stöd (enligt konkurrensriktlinjer) 

Kostnad/invånare 

Hylte 
Laholm 

·2017-12-31 
.. Antal 2018-01-01 

Antal invånare 2017-12-31 
99 752 
10 990 
25 147 

Preliminär Budget 2018 
3 903 950 

556 642 
31 212 

4 491 804173% 

45,03 

Att debitera 
494 87718% 

1 132 362 19% 

I den preliminära budgeten är medräknat två tjänster som tidigare finansierats med 
administrativ avgift ensamkommande barn. 

Konto Konto (T) 
3635 Försäljning av personaltjänster 
4024 Inköp av möbler, textilier 

453 Bidrag till föreningar, företag m fl 
4715 Köp av personaltjänster 

502 Löner till arbetstagare 
509 PO-pålägg arbetad tid 
552 Bilersättningar 
581 Avgift för kurser m m 
S87 Personalrepresentation 
643 Böcker, tidningar, facklitteratur 
6Sl Kontorsmaterial 
6SS Trycksaker 
674 IT-program mm I Datasystem och dataarbete 
679 Övriga främmande tjänster 

67901 Konferensarrangemang 
681 Tele- och IT-kommunikation 
68S Porto 
70S Resekostnader 
710 Representation 
723 Reklam och information 
761 Avgifter 

Konto Konto (T) 
601 Lokalhyror 
605 Fastighetsservice 

6121 Hyra kopieringsmaskin (bör ej användas) 
651 Kontorsmaterial 
679 Övriga främmande tjänster 

67901 Konferensarrangemang 
6791 Budgång Komac 

685 Porto 
701 Transporter 
793 Avskrivning maskiner och inventarier 
799 Kapitaltjänstkostnader 

Objekt Objekt (T) 
2051 
2051 
2051 
2051 

2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 
2051 

Objekt 
2401 
2401 
2401 
2401 
2401 
2401 
2401 
2401 
2401 
2401 
2401 

Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
överförmyndaren 

Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren 

Objekt (T) 
Stadskontor gemensamt 
Stadskontor gemensamt 
Stadskontor gemensamt 
Stadskontor gemensamt 
Stadskontor gemensamt 
Stadskontor gemensamt 
Stadskontor gemensamt 
Stadskontor gemensamt 
Stads kontor gemensamt 
Stadskontor gemensamt 
Stadskontor gemensamt 

***Rådhusets reception, verksamhetsservice, posthantering 
25018 IT-drift stadskontoret 

Att fördela (5/99) 
(antal tillsvidareanställda) 

Årsbudget 2018 
~1557 721 Samv-1329721,nyatj-228' ekbO 

30 000 
30 000 

138160 

3 258 700 minus MÖ 408 200, ingQr tvO ckbfin lön 596 000 

1 253 300 minus MÖ 157 000, ingi'.lr t~ ekblin lön 267 700 

3100 
140 000 

11000 
3S soo 
s 100 

20 000 
70 000 
so 000 
35 000 
so 000 
so 000 
83 300 

7 000 
186 Sll 

5 000 

3 903 950,00 

Årsbudget 2018 
3 792 800,00 

150 000,00 
115 000,00 

90 000,00 
724 000,00 ••• 

30 000,00 
125 000,00 
105 000,00 
20 000,00 
46 000,00 

2 000,00 
5 199 800 

1 851 000 

7 050 800 
I ·-s5s 642) 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 2 

 

 

KS § 196  Dnr KS 000996/2017 - 902 

Svar på motion - Förmånscykel 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om införande av förmånscykel till 

anställda. Insamling av information från andra kommuner och regioner som 
infört förmånscykel har gjorts. Av underlaget framkommer ett högt intresse 
från anställda som tackat ja till erbjudandet. I slutet av 2017 beslutade 
regeringen om att införa bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cykel, 
moped eller motorcykel med 25 % av inköpspriset. Bidraget ansöks och 
hanteras av Naturvårdsverket. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare Taina Virmalainen, daterad 2018-07-02, med 

tillhörande bilaga. 
Arbetsutskottets 
förslag  Bifall till motionen.  
 
Yrkanden Uno Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 Inge Henriksson (BP): Avslag.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen avslagit motionen. Omröstning begärs.       
 
 Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 JA - Motionen bifalls. 
 NEJ - Motionen avslås.      
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster. Ordföranden  

finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla motionen.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 2 av 2 

 

 

 
 
 

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Inge Henriksson (BP)  X  

Helena Stridh (BP)  X  

Eddie Grankvist (BP)  X  

Ingela Stefansson (S) X   

Jessica Andersson (S) X   

Claes Sjögren (BP)  X  

Ib Nilsson (C) X   

Uno Johansson (C) X   

Kerstin Gustafsson (M) X   

Christer de la Motte (M) X   

Johan Olsson Swanstein (M) X   

Thomas Andersson (L) X   

Ordförande Bo Wendt (BP)  X  

Summa: 8 5  

         
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Motionen bifalls.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180323\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-07-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: KS 000996/2017 – 902 
 
 

Svar på motion - Förmånscykel 
 
Förslag till beslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion om införande av förmånscykel till anställda. In-
samling av information från andra kommuner och regioner som infört förmånscykel har gjorts. 
Av underlaget framkommer ett högt intresse från anställda som tackat ja till erbjudandet. I 
slutet av 2017 beslutade regeringen om att införa bidrag till privatpersoner för inköp av el-
drivna cykel, moped eller motorcykel med 25 % av inköpspriset. Bidraget ansöks och hanteras 
av Naturvårdsverket. 
 

Bakgrund 
Centerpartiet har inkommit med en motion om införandet av förmånscykel. Fullmäktiges pre-
sidium har beslutat att skicka motionen till förvaltningen för beredning 2017-10-11. Center-
partiet framför i sin motion att införande av förmånscykel gynnar såväl folkhälsan men även 
att det anses vara i linje för ett aktivt miljöarbete och minskat beroende av fossila bränslen. 
Centerpartiet föreslår en löneväxlingsmodell där cykeln hyrs och betalas av under tre år ge-
nom ett bruttolöneavdrag. Efter tre år är det valfritt att köpa cykeln till då gällande marknads-
pris eller att lämna tillbaka den.  
 

Aktuellt 
Insamling av information har bland annat gjorts av kommunens HR-avdelning som fått inform-
ation från andra kommuner som infört förmånscykel. Flera kommuner har framfört ett stort 
intresse bland de anställda och har även lämnat en del synpunkter och förbättringsförslag. Ett 
antal anställda i kommunen har också efterfrågat om införande av förmånscykel.  
 
Sedan 2017-12-18 finns förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av 
eldrivna cyklar, mopeder och motorcyklar.  Det innebär att från och med 1 februari kan alla 
privatpersoner ansöka om bidrag till högst 25 % av inköpskostnaden, dock högst 10 000 kr, för 
inköp av nya eldrivna cyklar, eldrivna mopeder eller eldrivna motorcyklar.  Förordningen tillå-
ter retroaktivt bidrag av köp efter den 20 september 2017. Naturvårdsverket hanterar ansö-
kan och beslutar om bidraget. De kommer även att följa upp om satsningen lett till ändrade och 
mer hållbara resvanor. För att söka bidraget krävs att man står för inköpskostnaden och inne-
bär att man äger sin cykel redan vid inköpet. 
 
Jönköpings kommun inne på tredje året med förmånscyklar och har precis haft en ny omgång 
av erbjudande av förmånscyklar. De kan se ett nedåtgående intresse för nya avtal. Det är för 
tidigt att avgöra om intresset sjunkit genom Naturvårdsverkets bidrag som påverkat eller om 
behovet är mättat genom tidigare ingångna avtal om förmånscykel. Enligt uppgiftslämnaren 
från Jönköpings kommun medför de flesta ingångna avtal fördelaktigare garantier och ett tryg-
gare köp för den anställde.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Elcykel bidrar till minskat beroende av fossila bränslen och gynnar folkhälsan.  
Genom ett bifall till motionen kan anställda få möjlighet att införskaffa en elcykel. Det finns ett 
positivt intresse bland anställda att få utökad möjlighet att införskaffa en elcykel. Vidare är 
beslut om införande av förmånscykel i rätt riktning mot kommunens miljömål om att vara en 
av de 10 bästa miljökommunerna.  
Det som talar emot ett bifall är att staten redan idag har gett privatpersoner att söka bidrag hos 
Naturvårdsverket vid inköp av ny elcykel med 25 %. Subventionen är till viss del tidsbegrän-
sad. 
 
Verksamhet 
Kommunens HR-avdelning har redan erfarenheter kring bruttolöneavdrag i och med införan-
det av miljöbil och synfels- och fertilitetsbehandlingar.  
Ett bifall av motionen ger ett positivt signalvärde att ha tillgång till denna förmån till arbetsta-
garna. Verksamheten behöver ge information till de anställda om vilka som kan omfattas men 
också att tydliggöra avtalet och dess innebörd. Det kommer att krävas ett visst förberedelsear-
bete och uppstart med upphandling. Förutom detta behöver man även ha en organisation i 
förvaltningen om vem som ska ansvara och hantera införandet. Viss administrativt arbete och 
hanteringskostnad tillkommer men arbetsgivare har ofta kompenserat det genom att lägga till 
viss administrationskostnad gentemot den som utnyttjat förmånen. Vissa avtal kan innebära 
att kommunen står som både arbetsgivare och cykeluthyrare gentemot de anställda. 
 
Det som talar emot införandet av förmånscykel är att Båstads kommun är en förhållandevis 
liten kommun och det är osäkert hur många anställda som berörs och som är intresserad av 
införandet av förmånscykel. Det tillkommer ändå viss hantering av införandet i både tid och 
hantering av löneavdrag. Troligen kommer intresset sjunka efter varje omgång som erbjudan-
det aktualiseras. Incitamentet för införandet av förmånscyklar kan ha urholkats trots allmänt 
positivt värde på att ha tillgång till elcykel på sin fritid. 
 
Ekonomi 
Ett avtal om bruttolöneavdrag avser oftast en tidsperiod om tre år och har sin utgångspunkt att 
den anställde dels är anställd under hela perioden men också att det inte finns någon längre 
tids frånvaro som tjänstledighet. Rent ekonomiskt ger ett bruttolöneavdrag inga stora ekono-
miska fördelar i kronor men däremot blir kostnaden fördelad under en längre period som en 
avbetalning. Om avtalet behöver sägas upp i förtid riskerar Båstads kommun att ta över kost-
naden för elcykeln för den återstående perioden vilket medför att projektet har svårt att bli 
kostnadsneutral och den ekonomiska fördelen med bruttolön för den anställde försvinner. 
 
 
Taina Virmalainen, utredare  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Centerpartiet, Kommunkontorets kansli, HR-avdelning och ekonomiavdelning 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion om förmånscykel från Centerpartiet genom Uno Johansson och Gösta Gebauer 
 
Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson, kanslichef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 157  Dnr KS 000634/2017 - 500 

Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 

 
Beskrivning av ärendet Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, 

tillsammans med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i 
kommunen. Efter samråd med ansvariga i förvaltningen framkommer att ett 
det redan pågår ett projekt som hanterar frågeställningarna från motionärerna. 
Därmed kan motionen anses vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-14.  
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Motionen anses besvarad.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180416\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000634/2017 – 500 
 
 

Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans 
med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i kommunen. Efter samråd med 
ansvariga i förvaltningen framkommer att ett det redan pågår ett projekt som hanterar fråge-
ställningarna från motionärerna. Därmed kan motionen anses vara besvarad. 
 
Aktuellt 
Thomas Anderson (L) och Mats Lundberg (L) motionerade 2017-06-05 om att kommunen ska 
ta fram två handlingsplaner för ÅVC-verksamheten i Båstads kommun. Den ena handlingspla-
nen ska omfatta hur servicen och säkerheten kan bibehållas på anläggningen i Svensstad efter 
sommaren 2018. Den andra handlingsplanen ska omfatta hur ÅVC-verksamheten ska upprätt-
hållas om en ny anläggning inte är klar när den nuvarande ska stänga 2020. 
 
Efter samråd med verksamhetsområdet Teknik och service framkommer att kommunen har 
ett pågående projekt med NSRs kontaktperson i frågeställningarna. Ett arbete pågår med att ta 
fram provisoriska lösningar, som sedan kommer att kommuniceras ut. I det pågående arbetet 
kommer även frågeställningen om handlingsplanerna att hanteras. 
 
Eftersom ett arbete är påbörjat av förvaltningen som omfattar motionens frågeställningar kan 
den därmed anses vara besvarad. 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 151  Dnr KS 001166/2017 - 903 

Svar på motion - Avgiftsfria resor för seniorer 70+  
för kollektivresande 

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för 

seniorer. Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). I dialog 
med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner 
som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav fyra kommuner har 
begränsat det till vissa tider ”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för 
åldersurvalet. Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär 
att seniorerna i dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen.  Upplägget 
för Båstads kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ 
åker gratis.   Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det 
ska skötas både administrativt och praktiskt. Konceptet heter jojo-kort för 
seniorer. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Alexander E Johanzon, daterad 

2018-06-05, med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag  Motionen anses besvarad. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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 Tjänsteskrivelse 
 

 

 
Datum: 2018-06-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Alexander E Johanzon 

Dnr: KS 001166/2017-903 

 
 

Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande 

 

 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för seniorer. 
Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L).   
 
I dialog med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner som 
erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav 4 kommuner har begränsat det till vissa tider 
”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för ålders urvalet. 
 
Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i dessa 
kommuner kan åka gratis inom kommunen.  Upplägget för Båstads kommun skulle kunna vara 
att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis.   Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har 
rutiner för hur det ska skötas både administrativt och praktiskt. Konceptet heter jojo kort för 
seniorer (se bilaga 3). 
 
 
Bakgrund 
 
Möjligheten att erbjuda seniorer avgiftsfria resor inom kommunen med buss är något positivt 
och öppnar upp för att använda kollektivtrafiken mer än vi gör idag. Seniorer kan lättare åka 
till/från centrum med mera.   
 
Skånetrafiken har idag avtal med 13 stycken kommuner som erbjuder avgiftsfria resor för 
seniorer. Några av kommunerna är Hässleholm, Kristianstad, Lomma, Helsingborg, Landskrona 
och Lund.  Responsen man fått från de som använder erbjudandet är god enligt Skånetrafiken.  
Det normala upplägget är att man skickar ut resekort till alla seniorer över beslutade 
åldersgränsen. Utav de som får kortet är det 40 % som använder det.  Den genomsnittlige 
resenären gör ca 75 resor per år. De flesta av resorna sker under ”lågtrafik” fastän att det är 
möjligt för de äldre i flertalet kommuner att resa utanför ”lågtrafik”. Erbjudandet från 
Skånetrafiken gäller för alla bussresor och ev. tågresor inom hemkommunen. Det gäller också 
för närtrafikresor. 
 
Det är hemkommunen som bestämmer vem som får kortet då det är de som skickar en lista 
med namnuppgifter till Skånetrafiken för vem som ska ha kortet. Om någon fyller år i skarven 
mellan utskick får de nästa gång Skånetrafiken skickar ut en ny sändning kort efter 
uppdateringlista från hemkommunen.  Om man vill så kan man skicka uppdateringslista varje 
vecka så får man ut korten snabbare till den som ska ha kortet.   
Kollektivtrafiken för de Skånska kommunerna ser olika ut både med antalet avgångar och 
antalet destinationer.  
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Seniorkortet kostar endast pengar då det används och därmed så skulle en person samtidigt 
kunna ha rätt till färdtjänst, och inneha service kort(se bilaga 4).    
 

Aktuellt 
 
Enligt färska siffror från mars 2018 finns det idag 3322 personer som är 70+ i Båstads 
kommun.  2043 stycken av dessa personer är 75+.  
 
 Ersättning till Skånetrafiken består av: 
 

● Uppstartskostnad vid tecknande av avtalet. 
● Kostnad för varje nytt kort som utfärdas av Skånetrafiken. 
● Kostnad för varje överföring av information (ca 1-4 ggr i månaden) om de som 

tillkommer resp. utgår ur systemet som t.ex. in- och utflyttning. 
● Kostnad för varje resa i den allmän kollektivtrafik som görs där Skånetrafiken ger 30 % 

rabatt per resa. 
 
Skånetrafiken förordar att vi skickar ut till alla som är berättigade enligt urvalsgruppen 
seniorer. Däremot är det inget krav. 
 
 
 

 
 
Konsekvenser av beslut 

 
 
Samhälle 
 
Att vi som kommun ska bidra och skapa förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande är 
viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den hållbara utvecklingen. En 
långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för att kunna skapa 
resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 
 
Enligt naturvårdverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-
luft/Luftfororeningar/ 
orsakar utsläpp från bland annat bilar tusentals människors förtidiga död i Sverige.  Det leder 
även till ökade kostnader inom sjukvården. Barn är mer sårbara  för förorening enligt WHO.  
http://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/en/ 

 
Kollektivtrafiken kan ha en positiv verkan för att kunna minska utsläppen av bilavgaser i vår 
närmiljö.  
 
 

Verksamhet 

 
Om man väljer att öppna upp för denna möjlighet för seniorer, minskar man viss biltrafik och 
parkeringsbehov.  
 
 

Ekonomi 
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Kostnaderna för denna förmån till seniorerna kan sammanfattas enligt nedan:   
 

 Kostnad per resa är 25 kr varav Skånetrafiken tar 30 % av kostnaden. Detta innebär en 
kostnad 17,50 kr per resa för Båstads kommun. 

 Uppstartskostnad för kommunen vid tecknandet av avtalet är 10 000 kr. 
 Varje kort som skickas ut kostar 20 kr. I denna kostnad ingår utskick, administrering av 

kort samt hantering vid förlust av kort. 
 Överföring av lista med personuppgifter över seniorer kostar 300 kr per gång. Man 

rekommenderar att detta görs 1-4 ggr per månad. 
  
 
Avtal med Skånetrafiken kan tecknas på 1 till 3 år.  Från det att ett avtal tecknas med 
Skånetrafiken tar det normalt 3 månader innan avtalet träder i kraft och att korten kan 
levereras ut första gången till de som ska ha korten. När väl avtalet trätt i kraft så kan man göra 
t.ex. 4 stycken överföringar per månad. Från det att Skånetrafiken får namnlista tillverka de 
kortet och därefter skickas det ut till den senior som ska ha den.  
 
Exempel på avtal är Hörbys kommun avtal med Skånetrafiken om jojo kort för seniorer(se 
bilaga 2).  
 
Befolkningsdata för kommunerna bilaga 1a, 1b och 1c. 
 
Information från ref kommuner om senior resor: 
 
Hörbys kommun: 

 Seniorer 70+ får kortet. 
 Antalet seniorresor i Hörby kommun för de första 6 månaderna är 1464 st 

  
Ängelholms kommun 

 Seniorer 75+ får kortet. 
 Antalet seniorresor i Ängelholms kommun under 2017 är 96 726 st 

 
Örkelljungas kommun 

 Seniorer 70+ får kortet. 
 Antalet seniorresor i Örkelljungas kommun under 2017 är 1844 st 

 
 
Om man utgår från de data vi har i Båstads kommun får vi följande räkneexempel. 
Troligtvis blir siffrorna lägre då utbudet av kollektivtrafiken är mindre utbyggt i vår kommun 
än genomsnittet. Siffrorna vi har fått från Skånetrafiken är genomsnittet och som vi ser på 
ovanstående ref. kommuner så har de lägre antalet resor än genomsnittet. 
 
 
Beräknings exempel 1: 
 
Om man utgår från Skånetrafiken erfarenhet skulle kostnad för Båstads kommun kunna bli 
följande per år: 
 
Det finns 3322 personer som är 70+.  Om vi utgår från att 40 % använder kortet blir antalet 
1328 personer.  
 
Varje person reser i genomsnitt 75 gånger per år. 
 
Kostnad för att starta upp avtalet är 10 000 kr. 
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Kostnaden för varje överföring av information till Skånetrafiken är 300kr per gång. Om vi 
uppdaterar 2 ggr per månad blir kostnaden 300kr * 2*12=7200 kr. 
 
Om det tillkommer ca 30 personer per år blir kostnaden för nya kort för dessa 30*20kr= 600 
kr. 
 
 
Summering: 
 
Kortkostnad: 3322 *20 kr =66 440 kr. 
Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr. 
Reskostnad per år: 75 * 1328 * 17,50 kr=1 743 000 kr. 
Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 
 
Totalkostnaden enligt beräkningsexempel 1 ovan: 1 820 040 kr. 
 
 
Beräknings exempel 2: 
 
Om vi endast ger kortet till de som är 75+ blir kostnaden: 
 
Summering: 
 
Kortkostnad: 2043 *20 kr= 40 860 kr 

Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr 

Reskostnad per år: 75 * 817 * 17,5 kr =1 072 312 kr 

Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 
 
Totalkostnad enligt beräkningsexempel 2 ovan: 1 123 772 kr. 
 

 

Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör  
Teknik och Service 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Alexander Ejwertz Johanzon 
 
 

 
Bilagor:  
Bilaga 1a: Hörby kommun befolkningssiffror 70+ SCB 2017 
Bilaga 1b: Ängelholms kommun befolkningssiffror 70+ SCB 2017 
Bilaga 1c: Örkelljungas kommun befolkningssiffror 70+ SCB 2017 
Bilaga 2: Hörbys kommuns avtal med ST=Skånetrafiken senior resor 
Bilaga 3: Skånetrafiken jojo Senior(kort) 
Bilaga 4: Skånetrafiken jojo Service resor(kort)  
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Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och år

2017
1266 Hörby ogifta 70-74 år män 71

kvinnor 34
75-79 år män 30

kvinnor 16
80-84 år män 20

kvinnor 7
85-89 år män 15

kvinnor 11
90-94 år män 5

kvinnor 4
95-99 år män 1

kvinnor 0
100+ år män 0

kvinnor 0
gifta 70-74 år män 284

kvinnor 227
75-79 år män 186

kvinnor 164
80-84 år män 125

kvinnor 85
85-89 år män 66

kvinnor 41
90-94 år män 18

kvinnor 9
95-99 år män 5

kvinnor 1
100+ år män 0

kvinnor 0
skilda 70-74 år män 84

kvinnor 94
75-79 år män 63

kvinnor 41
80-84 år män 32

kvinnor 34
85-89 år män 5

kvinnor 19
90-94 år män 5

kvinnor 9
95-99 år män 1

kvinnor 1
100+ år män 0

kvinnor 0
änkor/änklingar 70-74 år män 36

kvinnor 78
75-79 år män 26

kvinnor 84
80-84 år män 21

kvinnor 115

2018-05-31 

Dnr: KS 001166/2017-903
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85-89 år män 30
kvinnor 101

90-94 år män 12
kvinnor 79

95-99 år män 4
kvinnor 31

100+ år män 0
kvinnor 1

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från 
Västmanlands län till Uppsala län. Hebys 
kommunkod ändras från 1917 till 0331. 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 
december för valt/valda år enligt den regionala 
indelning som gäller den 1 januari året efter.
Registrerat partnerskap reglerade 
parförhållanden mellan personer av samma kön 
och fanns från 1995 till 2009. Registrerade 
partners räknas som Gifta, Separerade partners 
som Skilda och Efterlevande partners som 
Änka/änklingar.

Senaste uppdatering:
20180221 09:30

Källa:
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46 
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46 
e-post: information@scb.se

Sort:
antal

Datatyp:
Stock

Referenstid:
31 december respektive år
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Officiell statistik

Databas:
Statistikdatabasen 

Intern referenskod:
BE0101N1
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Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och år

2017
1292 Ängelholm ogifta 75-79 år män 65

kvinnor 51
80-84 år män 26

kvinnor 41
85-89 år män 23

kvinnor 26
90-94 år män 4

kvinnor 14
95-99 år män 2

kvinnor 6
100+ år män 1

kvinnor 0
gifta 75-79 år män 542

kvinnor 459
80-84 år män 348

kvinnor 255
85-89 år män 177

kvinnor 97
90-94 år män 76

kvinnor 33
95-99 år män 5

kvinnor 1
100+ år män 1

kvinnor 0
skilda 75-79 år män 147

kvinnor 202
80-84 år män 79

kvinnor 123
85-89 år män 34

kvinnor 58
90-94 år män 11

kvinnor 23
95-99 år män 2

kvinnor 5
100+ år män 0

kvinnor 2
änkor/änklingar 75-79 år män 84

kvinnor 269
80-84 år män 83

kvinnor 345
85-89 år män 96

kvinnor 377
90-94 år män 52

kvinnor 242
95-99 år män 16
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kvinnor 67
100+ år män 0

kvinnor 6

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från 
Västmanlands län till Uppsala län. Hebys 
kommunkod ändras från 1917 till 0331. 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 
december för valt/valda år enligt den regionala 
indelning som gäller den 1 januari året efter.

Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden 
mellan personer av samma kön och fanns från 
1995 till 2009. Registrerade partners räknas som 
Gifta, Separerade partners som Skilda och 
Efterlevande partners som Änka/änklingar.

Senaste uppdatering:
20180221 09:30

Källa:
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46 
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46 
e-post: information@scb.se

Sort:
antal

Datatyp:
Stock

Referenstid:
31 december respektive år

254



Officiell statistik

Databas:
Statistikdatabasen 

Intern referenskod:
BE0101N1
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Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön och år

2017
1257 Örkelljunga ogifta 70-74 år män 39

kvinnor 25
75-79 år män 22

kvinnor 16
80-84 år män 14

kvinnor 3
85-89 år män 4

kvinnor 6
90-94 år män 1

kvinnor 3
95-99 år män 2

kvinnor 2
100+ år män 1

kvinnor 0
gifta 70-74 år män 212

kvinnor 179
75-79 år män 150

kvinnor 121
80-84 år män 78

kvinnor 55
85-89 år män 44

kvinnor 19
90-94 år män 12

kvinnor 3
95-99 år män 2

kvinnor 0
100+ år män 0

kvinnor 0
skilda 70-74 år män 62

kvinnor 74
75-79 år män 48

kvinnor 42
80-84 år män 27

kvinnor 14
85-89 år män 8

kvinnor 14
90-94 år män 4

kvinnor 4
95-99 år män 0

kvinnor 1
100+ år män 0

kvinnor 0
änkor/änklingar 70-74 år män 26

kvinnor 66
75-79 år män 21
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kvinnor 66
80-84 år män 21

kvinnor 59
85-89 år män 26

kvinnor 88
90-94 år män 14

kvinnor 58
95-99 år män 2

kvinnor 18
100+ år män 1

kvinnor 4

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från 
Västmanlands län till Uppsala län. Hebys 
kommunkod ändras från 1917 till 0331. 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 
december för valt/valda år enligt den regionala 
indelning som gäller den 1 januari året efter.

Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden 
mellan personer av samma kön och fanns från 
1995 till 2009. Registrerade partners räknas som 
Gifta, Separerade partners som Skilda och 
Efterlevande partners som Änka/änklingar.

Senaste uppdatering:
20180221 09:30

Källa:
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:
Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 64 26
Fax: +46 
e-post: tomas.johansson@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
 Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46 
e-post: information@scb.se

Sort:
antal

Datatyp:
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Stock

Referenstid:
31 december respektive år

Officiell statistik

Databas:
Statistikdatabasen 

Intern referenskod:
BE0101N1
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‹  Jojo-kort 

Jojo Senior
Flera skånska kommuner erbjuder dig som är över 70 
år att resa fritt med kortet Jojo Senior. Du reser med 
våra bussar och tåg inom din hemkommun.

Så här gör du när du reser
• När du går ombord på bussen håller du fram ditt kort mot kortläsaren.

• När du ska resa med tåg i kommunen behöver du registrera din resa i 

biljettautomaten på stationen innan du stiger ombord. På tåget behöver du bara visa 

fram ditt kort för tågvärden.

• Kortet är personligt, därför måste du kunna visa en legitimation.

Om du vill resa utanför kommunen
• Om du vill resa med Jojo Senior utanför kommunen köper du tilläggsbiljett. Den 

gäller mellan det sista området eller den sista stationen i din kommun och till 

stationen dit du vill resa. För resan tillbaka köper du tillägg till första 

stationen/området i din kommun.

• Jojo Senior går inte att ladda. Ladda ett Jojo Reskassa eller använd bank- eller 

 kreditkort för att betala resor utanför din kommun.

Problem med kortet
Om du inte fått ditt kort eller har problem att få det att fungera, kontakta Skånetrafikens 

kundtjänst på telefon 0771 - 77 77 77 eller besök något av våra kundcenter.

Jojo Senior finns flera skånska kommuner
Helsingborg (75 år), Hässleholm (70 år), Höganäs (75 år), Kristianstad (75 år), Lomma (75 

år), Lund (75 år), Osby (70 år), Ängelholm (75 år), Örkelljunga (70 år) och Ystad (75 år), 

Landskrona 70 år) och Hörby (70 år).

Giltighet för Lund, Helsingborg, Landskrona och 
Lomma
I Lund, Helsingborg, Landskrona och Lomma gäller Jojo Senior endast mellan vissa tider. 

Tiderna är vardagar mellan klockan 9 och 15 samt mellan 18 och 04. Sista bytet måste 

göras inom dessa tider. På lördagar, söndagar och helgdagar samt midsommar-, jul- och 

nyårsafton gäller kortet hela dagen. 

Meny
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‹  Färdtjänst 

Jojo Serviceresor - fria resor
Jojo Serviceresor får du som är beviljad färdtjänst. Jojo 
Serviceresor gäller både för resor med färdtjänst och 
för resor i den allmänna kollektivtrafiken.

Jojo Serviceresor med fria resor i den allmänna 
kollektivtrafiken gäller dig som bor i dessa kommuner
Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, 

Höör, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lund, Lomma, Malmö, 

Osby, Perstorp, Simrishamn, Staffanstorp, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, 

Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

Så reser du med Jojo Serviceresor, fria resor
Jojo är Skånetrafikens betalsystem och reskort.

• Du använder Jojo Serviceresor för att resa både med färdtjänst och med 

Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.

• När du reser med bussar och tåg fungerar det som ett reskort som ger dig fria resor 

inom Skåne.

• Kortet är personligt. Du får inte överlåta det till någon annan. Tänk på att du alltid 

måste kunna legitimera dig när reser med kortet.

• När du reser med färdtjänst fungerar kortet som ett färdbevis som du visar upp för 

föraren.

• Du som har Jojo Serviceresor har alltid rätt att ta med dig en ledsagare utan kostnad 

på bussar och tåg, oavsett om du betalar din resa med kortet eller med något av våra 

andra kort eller biljetter.

• Du som vill kan köpa ett tillägg för att få åka 1a klass på Öresundstågen.

• Om du förlorar ditt kort, kontakta oss så spärrar vi kortet och ordnar ett nytt till dig. 

Ring telefon 0771-77 77 77 och säg "tappat kort".

• Om du blir försenad kan du inte få prisavdrag men du har rätt till taxi eller 

milersättning. Läs mer om Ersättning vid försening.

Ventrafiken och resor med Jojo Serviceresekort
• Om du reser med Jojo Serviceresekort ska du alltid boka biljett i förväg innan du 

reser med Venbåten. Biljett bokar du hos Ventrafikens biljettkontor. Biljetten kan 

därefter e-postas till dig, hämtas ut på biljettkontoret eller i rederiets biljettautomater.

• När du går ombord visar du upp både biljetten och giltigt Jojo Serviceresekort.

Meny
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Jag behöver: Information för:

• Behöver du ledsagare? Precis som i kollektivtrafiken kan du ta med dig en 

ledsagare/medresenär utan kostnad. Ledsagaren ska också ha en giltig biljett. 

Biljetten bokas och hämtas i förväg på samma sätt som när du köper din egen biljett.

• Om du inte hämtat ut din och/eller din ledsagares biljett i förväg gäller 

Ventrafikens ordinarie taxa.

• Läs mer om att Resa med Ventrafiken

Ledsagare utan extra kostnad
Jojo Serviceresor ger dig rätt att kostnadsfritt ta med dig en ledsagare när du reser med 

Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne och med Öresundståg till Danmark. 

Färdtjänstresenärer i Skåne kan även ta med sig en ledsagare kostnadsfritt inom hela 

Hallandstrafikens allmänna kollektivtrafik. Det som krävs är att resenären visar upp sitt 

serviceresekort. 

Vi anpassar trafiken för dig med funktionsnedsättning
Vi har kommit långt i arbetet med att anpassa vår trafik så att fler kan välja att resa i 

den allmänna kollektivtrafiken. Har du ett giltigt färdtjänstbevis - Jojo serviceresor? Då 

kan alltid ta med dig en ledsagare utan kostnad på våra bussar och tåg. 

Läs mer om vår tillgängliga trafik 

Information för dig som har synskada
Om du på grund av synskada vill ha uppläst information om hur du använder Jojo 

Serviceresor, kontakta oss så får du hjälp.

Resor utanför Skåne
Jojo Serviceresor gäller inte utanför Skåne, så för resor utanför länet köper du biljett på 

vanligt sätt.

Banarbeten ›

Ladda ner våra appar ›

Tidtabeller ›

Kartor ›

Företag ›

Skolpersonal ›

Ombud ›

Färdtjänst ›
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 159  Dnr KS 000290/2017 - 900 

Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

 
Beskrivning av ärendet Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt 

nuvarande kvalitets- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa 
att invånarna får rätt information och känner sig delaktiga i den politiska och 
kommunala verksamheten. Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas 
och kommunstyrelsens ansvar, att redan idag öppna upp för ytterligare 
kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i kombination 
med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att 
motionen kan anses vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-15. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Motionen anses besvarad.  
 
Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Kerstin Gustafsson (M) och Christer  

de la Motte (M): Bifall till motionen.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.  
      
 Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 JA – Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 NEJ – Bifall till Johan Olsson Swansteins m fl yrkande.      
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 5 JA-röster, 5 NEJ-röster samt 3 som avstår. 

Ordförandens röst fäller avgörandet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.     

 
       
      Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 2 av 2 

 

 

 
 
 

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Claes Sjögren (BP) X   

Helena Stridh (BP) X   

Eddie Grankvist (BP) X   

Ingela Stefansson (S)   X 

Jessica Andersson (S)   X 

Hans Grönqvist (BP) X   

Gösta Gebauer (C)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)  X  

Christer de la Motte (M)  X  

Johan Olsson Swanstein (M)  X  

Thomas Andersson (L)   X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 5 3 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180912\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-09-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000290/2017 -900  
 
 

Svar på motion – Verksamhets- och kvalitetssystem 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt nuvarande kvalitet-
s- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa att invånarna får rätt information 
och känner sig delaktiga i den politiska och kommunala verksamheten. 
 
Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas och kommunstyrelsens ansvar, att redan 
idag öppna upp för ytterligare kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i 
kombination med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att motionen 
kan anses vara besvarad. 
 
Aktuellt 
Göran Brauer (M) m.fl. motionerade 2017-02-27 om att Båstads kommun ska revidera sitt nu-
varande kvalitets- och verksamhetssystem, för att på så vis säkerställa att invånarna får rätt 
information i rätt tid och att man känner sig delaktig i den politiska och kommunala verksam-
heten. Vidare inleds motionen med frågeställningar om varför verksamheterna inte klarar att 
uppfylla målen eller inte håller budget. 
 
Kommunen har en målstyrningsmodell där kommunfullmäktiges vision bryts ned till fullmäk-
tigemål och specifika nämndsmål. Målen utgör underlag för nämndernas och kommunstyrel-
sens antagna nämndsplaner. Planerna ska sedan omvandlas till avdelnings- och individmål, 
som tillsammans ska åstadkomma det som nämnderna och kommunfullmäktige beslutat. För 
att följa upp finns en rad olika instrument – såsom sevicedeklarationer, interna kontrollplaner, 
beslutsloggar, årsredovisning med mera. 
 
Politiken kan, med dagens verktyg, arbeta för att öka kvaliteten och medborgarnas inflytande i 
linje med motionärens intention. Detta görs med stöd av exempelvis 8 kap. 3 § kommunallagen 
om att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Baserat 
på det kan nämnder och kommunstyrelse arbeta mer med sina interna kontrollplaner för upp-
följning, eller ställa krav på att medborgardialog genomförs i viktiga frågor. Det finns alltså 
inga hinder idag för att genomföra det som motionärerna önskar. 
 
Utöver vad som kan göras idag, så har kan nämnas att kommunrevisionen har ett uppdrag se-
dan 2017 att granska kommunens styrmodell. Den granskningen ska bland annat besvara föl-
jande frågeställningar: 

 Är kommunens styrmodell tydligt dokumenterad och kommunicerad? 
 Finns det ett tydligt motiv bakom valet av styrmodell? 
 Är modellerna för resursfördelning tydliga och ändamålsenliga? 
 Är ansvar och roller tydliga i styrmodellen? 
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2 (2) 

 

 Är styrmodellen ändamålsenlig i relation till effektivitet och kvalitet? 
 
I februari meddelade även kommunrevisionen, genom skrivelse, till kommunfullmäktige att: 
 

Det är oroande att [styr]modellen inte verkar vara förankrad, inte ger rätt incitament för att 
styra verksamheten på nämnds- och förvaltningsnivå eller ger befogenheter i centrala frågor. 
Utifrån ett revisionellt perspektiv vill vi understryka att en styrmodell som inte uppfattas ge be-
fogenheter i relation till ansvaret, gör att vår ansvarsprövning av nämnderna riskeras att ur-
vattnas. 

 
Kommunrevisionens arbete med granskningen inväntar för närvarande utredningarna om 
nivåerna för pengar för skola och omsorg.  Sett utifrån motionärernas intention, om över-
syn/revidering, kommer granskningsrapportens utredning att ge svar på motionärernas fråge-
ställningar. 
 
Eftersom en utredning är nära förestående om styrmodellen, och möjligheter finns för att sä-
kerställa kvalitet och medborgardialog, föreslås att motionen därmed anses vara besvarad. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Om motionen bifalls, att en revidering ska ske, innebär det ett omfattande arbete för förvalt-
ningen. Ifall kommunfullmäktiges vilja är att bifalla motionen bör man istället besluta att frå-
gan, med dess konsekvenser, får utredas vidare inför slutgiltigt beslut. I en sådan utredning får 
exempelvis avstämning ske med kommunrevisionen om deras utredning. 
 
  
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 171  Dnr KS 001043/2017 - 600 

Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård 
stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

 
Beskrivning av ärendet Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta 

arbetsmarknadsinsatser till Boarps hembygdsgårdsförening. Regeringen hade 
beslutat om att extratjänster får tillsättas inom kommunal verksamhet och 
inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell verksamhet eller 
verksamhet för bevarande av kulturarv. Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet 
att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen personer med utländsk 
bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden 19 januari 
2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med 
erfarenhet från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil 
och väveri anställda i extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade 
av staten. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Ritva Veeborn, daterad 2018-05-24. 
 
Förvaltningens förslag  Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade 

arbetsmarknadsinsatser redan används för att stötta upp Boarps 
Hembygdsgård.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade 

arbetsmarknadsinsatser redan används för att stötta upp Boarps 
Hembygdsgård.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-24 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ritva Veeborn 

Dnr: KS 001043/2017 - 600 

 
 

Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård  
stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

 
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade arbetsmarknadsinsatser redan 
används för att stötta upp Boarps Hembygdsgård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta arbetsmarknadsinsatser till 
Boarps Hembygds gårdsförening. Regeringen hade beslutat om att extratjänster får tillsättas 
inom kommunal verksamhet och inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell  
verksamhet eller verksamhet för bevarande av kulturarv. 
 
Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen  
personer med utländsk bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden  
19 januari 2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med erfarenhet 
från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil och väveri anställda i  
extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade av staten. 
 

Bakgrund 
Boarps Hembygdsgård är en viktig kulturbärare av hur det såg ut i Sverige förr i tiden.  
Föreningen anordnar även olika evenemang. Byggnaderna kräver en hel del underhåll som är 
kostsamt samt arbetskrävande. Föreningen har påtalat för kommunen att föreningen har få 
medlemmar som kan bidra till renovering och målningsarbete mm. Även att deras ekonomi är 
kärv att klara detta uppdrag. Ingela Stefansson (S) yrkar att: Förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda om arbetsmarknadsinsatser kan användas för att stötta upp hembygdsföreningen.  
 
 

 
Ritva Veeborn 
Avdelningschef, Bildning och arbete 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ingela Stefansson (S) 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 173  Dnr KS 000747/2017 - 600 

Svar på motion - Ökning av antalet SFI-timmar 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars 

undervisnings i svenska för invandrare. Socialdemokraterna har lämnat en 
motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att man gärna ser att 
detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. I det beslut som 
fullmäktige tog avseende användande av de överskott som integrations-
verksamheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår ett projekt 
med förstärkt SFI-undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid men också på 
ett flexiblare sätt så att fler kan kombinera svenska och praktik. Ansvaret för 
projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning, budgeten är 1 miljoner kr 
under tre år. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2018-05-21. 
 
Förvaltningens förslag  Motionen anses besvarad. 
 
Arbetsutskottets förslag  Motionen anses bifallen.  
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
  Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag.           
       
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-21 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: 000747/2017 -600 

 
 

Motion om fler SFI-timmar 
 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Bakgrund 
Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars undervisnings i 
svenska för invandrare.  
  

Aktuellt 
Socialdemokraterna har lämnat en motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att 
man gärna ser att detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. 
I det beslut som fullmäktige tog avseende användande av de överskott som integrationsverk-
samheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår ett projekt med förstärkt SFI-
undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid men också på ett flexiblare sätt så att fler kan 
kombinera svenska och praktik. Ansvaret för projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning , 
budgeten är 1 miljoner kr under tre år. 
 

Konsekvenser av beslut 
Avsikten är att påskynda etablering och väg till fortsatta studier och/eller arbete för nyanlända 
i Båstads kommun. 
 
 
Bildning och arbete 
Henrik Andersson, Bildningschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Motionärerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
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Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 174  Dnr KS 000997/2017 - 600 

Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion som avser frågan om att 

kunna ge våra barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang 
och kulturkurser i syfte att bland annat bidra till en flerkulturell och 
innehållsrik utveckling.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2018-05-21. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att 

ge våra unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för 
målgruppen anpassat kulturkort. I utredningen ska redovisas samverkans-
möjligheter liksom ekonomiska, personella och andras förutsättningar  
som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga. 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att  

ge våra unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för 
målgruppen anpassat kulturkort. I utredningen ska redovisas samverkans-
möjligheter liksom ekonomiska, personella och andras förutsättningar  
som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180912\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-09-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000997/2015 – 600 
 
 

Svar på motion – Kulturkort för barn och ungdomar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäkte  ger kulturavdelningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ge våra 
unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för målgruppen anpassat kul-
turkort. I utredningen ska redovisas samverkansmöjligheter liksom ekonomiska, personella 
och andra förutsättningar som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för  unga.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Båstad har inkommit med en motion som avser frågan om att kunna ge våra 
barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang och kulturkurser i syfte att bland 
annat bidra till en flerkulturell och innehållsrik utveckling.  
 

Bakgrund 
Uno Johansson (C) motionerade 2017-09-20 om att kommunen ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att söka samarbetspartners för ett kulturkort.  
 
Aktuellt 
I det av kommunfullmäktige beslutade ”Kulturprogrammet för Båstads kommun” finns ett mål 
som lyder ”Alla människor har lika rättigheter och möjligheter att uppleva och skapa kultur, 
med ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter, inte minst för barn, unga och äldre”. De 
nationella kulturmålen liksom de regionala lyfter fram barns och ungas rätt till möjligheter att 
producera och konsumera kultur på olika sätt. I Båstads kommun finns en plan för hur kultur-
avdelningen i samverkan med kulturskolan, grundskolan, förskolan och biblioteket, arbetar  
med kultur för barn och unga ”Kultur för lärande”. Men det är positivt att utveckla arbetssätt 
och möjligheter att nå våra barn och unga på andra sätt till exempel genom ett kulturkort.  
Rent praktiskt innebär ett kulturkort ett kreativt tänk, administration och ekonomi.  I dagsläget 
är bedömningen att det inte finns ekonomiska eller personella resurser vid kulturarvdelningen 
att ombesörja verkställande och handhavande av ett kulturkort. Men det är av intresse att un-
dersöka möjligheterna att genomföra ett kulturkort för unga.   
 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg och kulturskolechef  
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KS § 158  Dnr KS 000883/2017 - 100 

Svar på medborgarförslag - Vänort Vidin i Bulgarien 

 
Beskrivning av ärendet Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i 

Bulgarien. Baserat på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, 
föreslås att medborgarförslaget avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett 
plats, är ej att rekommendera om förutsättningarna ej finns för att driva ett 
aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas ekonomiska och 
personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-04-12. 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avslås.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Medborgarförslaget avslås.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180412\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000883/2017 – 100 
 
 

Svar på medborgarförslag - vänort Vidin, Bulgarien 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i Bulgarien. Baserat 
på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, föreslås att medborgarförslaget 
avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett plats, är ej att rekommendera om förutsättning-
arna ej finns för att driva ett aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas eko-
nomiska och personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt. 
 

Aktuellt 
I medborgarförslaget framförs förslag om att kommunen ska ingå vänortsavtal med staden 
Vidin i Bulgarien. Kommunen har inget att erinra om syftet, val av ort eller nation – utan istället 
kring formerna för vänortssamarbete. 
 
Genom beslut i kommunfullmäktige 2010-10-27 (§ 169) ingick kommunen i ett vänortsavtal 
med staden Mielno i Polen. Det har initialt varit ett aktivt samarbete, men över åren övergått 
till en mer passiv samverkan. Anledningen till det är inte av ointresse utan istället för att kom-
munens kärnverksamheter måste prioriteras ekonomiskt och personellt. Att ingå i ytterligare 
ett vänortsavtal utan ytterligare ekonomiska och personella resurser kommer ej att leda till de 
positiva samverkansvinster som samarbetet syftar till. På basis av det rekommenderas att 
medborgarförslaget avslås.  
 
Om det råder en vilja att bifalla medborgarförslaget bör kommunfullmäktige i sådana fall före-
slå att en utredning får göras kring konsekvenser för den kommunala ekonomin och verksam-
heterna. Alltså hur finansiering ska ske och vilka personella resurser som krävs för ett aktivt 
samarbete. 
 
Verksamhetsområde 
Olof Nilsson, Kommunarkivarie 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag. 
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Båstads kommun 
 
Kommunkontor 
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bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

 

1 (1) 

 
Datum  
2018-06-14  
 
Vårt dnr  
000504/2018 -100 

 

Svar på interpellation från Marianne Mjöberg angående avskedande av kom-
mundirektör 
 
Marianne Mjöberg skriver: När man frågar folk om alla älskar chefen på deras arbetsplats 
brukar de le och svara nej. Ibland påpekar de att en chefs uppgift är ofta är att förändra och 
det är inte populärt. En chef måste fatta obekväma beslut. Det är vanligt att chefen kritise-
ras i medarbetarnas enkäter. Det plötsliga avskedandet av på vaga grunder av Kristina Gei-
ger efter en omdiskuterad arbetsmiljöenkät förvånar mig och många andra. 
 
Marianne frågar: 
 

1. Har avskedandet av kommundirektören skett i enlighet med kommunens kärnvär-
den? 

2. Underlättar det den framtida chefsrekryteringen? 
 

  
Svar 1: Frågan är lite svår att besvara utifrån kommunens kärnvärden men jag väljer att 
utveckla den mer under punkt 2. Helt klart anser jag att oppositionens agerander strider 
mot en punkt i våra kärnvärden genom att vi skall agera med ansvar, öppenhet och tydlig-
het samt ge förutsättningar för förståelse, delaktighet och feedback. Processen saknade allt 
vad öppenhet, tydlighet och feedback enligt min uppfattning. 
 
Svar 2: Personligen tror jag det försvårar framtida rekrytering då det uppfattas negativt att 
det är oppositionen som går samman och avskedar kommundirektören mot det styrande 
partiets vilja. Arbetsmiljöenkäten gjordes vid sämsta tänkbara läge strax efter en omorga-
nisation och lönerevision. Vid sådana tillfällen finns alltid utrymme för missnöje och man 
får inget representativt svar. Frågor som har du förtroende för kommundirektören och har 
du det senaste året eller halvåret funderat på att byta jobb var olyckliga att ställa.  
 
 
 
Bo Wendt (BP) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Enkel fråga till KSO

Från: Claes Sundin <sundin@bjarenet.com>
Till: Olof Nilsson <Olof.Nilsson@bastad.se>
Datum: måndag den 18 juni 2018 22:04
Ärende:  Enkel fråga till KSO
Bifogade filer: Mime.822

Hej Olof,

Med tanke på vår statsministers uttalade i nyheterna om det beslut som togs i Eskilstunas KF om tiggerifrågan, vill jag ställa en
enkel fråga till Bosse Wendt (KSO) på det kommande KF nu på onsdag, den 20 juni.

Skulle du kunna tänka dig att införa en ändring av ordningsstadgan, så som de gjorde i Eskilstuna, så att man måste kräva
tillstånd för att tillåtas tigga?

Claes Sundin
(Partilös - fast förankrad borgerlig)

Enkel fråga till KSO https://gw.bastad.se/gw/webacc?User.context=9f441349804614592da...

1 av 1 2018-06-19 11:30
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsty~lsen 

2018 -07- 0 5 
" ' .. Onr/:CS.(#2.c>~f {0. ... .. 

Fråga till kommunstyrelsens ordforande.::k.QL-G .. :: .. 1.0..~ ....... .. .. 
Policyn arbetskläder. 

Socialdemokraterna fick bifall till sitt yrkande att en kommungemensam 
policy skulle tas fram för att säkerställa att arbetskläder fördelades efter 
behov och på ett rättvist sätt. 
Policyn är antagen av kommunfullmäktige. 

Men nu undrar (S) hur det går med efterlevnaden av policyn ? 

Hur fördelas arbetskläderna i den olika yrkesgrupperna som har behov av 
arbetskläder? 

(S) kommunfullmäktigegrupp. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande. Fordonspolicy. 

(c ) och (S) har lämnat in en motion om en fordonspolicy. 
policyn gäl ler trafiksäkerhets- och miljöaspekter på resor i tjänsten. 

Vi anser att kommunen borde prioritera att ta fram en sådan. 

Fråga. När beräknas en sådan policy vara klar? 

(S) kommunfullmäktigegrupp. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande. 2018.07.04 

(s) har fått bifall till att försköna rondellerna på södra sidan. 

Fråga. När kommer det att bli lika fint i rondellen vid Åkagårdens golfklubb 
och nedfarten till nya stationen i Förslöv, som det brukar vara i rondellen vid 
Prästgårdsparkeringen ? 

(S) kommunfullmäktigegrupp. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171213\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-09-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000603/2018 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i Demokratiberedningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Håkan Mörnstad (BP) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska uppdrag 
som ledamot och ordförande i Demokratiberedningen. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Håkan Mörnstad (BP), förtroendemannaregistret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180912\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-09-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000834/2018 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i demokratibered-
ningen 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Håkan Philipsson(BP) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska uppdrag 
som ledamot och vice ordförande i Demokratiberedningen. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Håkan Mörnstad (BP), förtroendemannaregistret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse. 
 
 
 

291



292



293



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -07- 0 5 

' ~~~~f Off /. 
Motion Säkerhet, kris och beredskaps samordnare. 2018.07.04 ......... tt. ................. . 

Under denna mandatperiod har säkerhetsarbetet bantats ned. 
- tjänsten som kommunens säkerhets, kris och beredskaps-ansvarige togs bort. 
- Fältsekreterare har avvecklats - de som gjorde ett viktigt arbete kvällar och nätter och 

har ett förebyggande arbete främst mot ungdomar och andra som rör sig ute på kvällar 
och nätter. Men även samverkar med skolan, ungdomsgårdar mfl. 

-Brottsförebyggande rådet har avvecklats = Välbefinnanderådet. 
Här ingick trygghet, hälso- och brottsförebyggande arbete. 

Oppositionen har högljutt påtalat vikten att prioritera upp detta arbete, för att Båstads 
kommun skall fortsätta att vara en trygg plats där alla tillsammans kan trivas och känna sig 
t~ygga . 

Dna-projektet som kommunen drivit tillsammans med Stiftelsen Gripen är däremot ett 
lyckosamt nytt projekt. 

Men som sagt vi behöver ha en anställd med kompetens i dessa frågor som driver arbetet 
framåt. 

Alla partier verkar nu överens att tjänsten skall tillbaka och även förvaltningens 
budgetförslag har denna tjänst som högsta prioritering inför höstens reviderade budget 2019. 

(S) yrkar att förvaltningen undersöker hur mycket pengar som finns att söka till denna 
tjänst? 

• Överenskommelserna omfattar ekonomisk ersättning för de uppgifter som 
kommuner och landsting åläggs i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). 
Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och landsting ska få ersättning av 
staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH. 

Vidare vill vi att förvaltningen undersöker om det skall vara en 1 OOo/o tjänst 
eller om det går att dela tjänsten med en närliggande kommun? 

/~~ 
För (S) Ingela Stefansson. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180613\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000568/2018 – 200 
 
 

Väckt medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma - för pollinerarnas 
välmående och vårt njutning! 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2018-06-20, ska godkännas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag. 
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