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Sammanträde Ungdomsfullmäktige  
  
Plats och tid Rådhuset, Skiensalen kl. 17:00-19.00  torsdagen den 11 november 2021  
  
Ordförande Julia Fält 
  
Sekreterare Andréa Kihl 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande och sekreterare 
Dnr KS 283886  

 

2.  Information angående valet av styrelse ungdomsfullmäktige 
Dnr KS 2021/00632  

 

3.  Beslut om upphandling av skoltrafiken i Uddevalla kommun KS 

2021/00383 
Dnr KS 315627  

 

4.  Ungdomsförslag från Mohamed Belal Iskif om fler fritidsgårdar i 

Uddevalla 
Dnr KS 2021/00349  

 

5.  Ungdomförslag från Mohamed Belal Iskif om att ungdomar som går ut 

skolan med höga betyg förtjänar något från kommunen, till exempel 

en resa 
Dnr KS 2021/00350  

 

6.  Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 

uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 
Dnr KS 2021/00368  

 

7.  Medborgarförslag från Oskar Sigurd om att skapa ett levande centrum 

i Ljungskile 
Dnr KS 2021/00531  

 

8.  Medborgarförslag från Mathias Carlsson om en Pumptrack för cykel 

och skateboard. 
Dnr KS 2021/00441  

 

9.  Avsägelse uppdrag Mary Jane Segerberg som ledamot i 

ungdomsfullmäktige och val av ny sekreterare till styrelsen 
Dnr KS 315630  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Beslut om sammanträdestider för ungdomsfullmäktige mandatperiod 

2021-2022 
Dnr KS 2021/00634  

 

11.  Diskussion om användning av ungdomsfullmäktiges budget 2021 
Dnr KS 315633  

 

12.  Besök och presentation på kommunfullmäktige 8 december 
Dnr KS 315634  

 

13.  Övrigt 
Dnr KS 307364  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-11-03 Dnr KS 2021/00632 

  

 

Handläggare 

Utredare Andréa Kihl 
Telefon  
andrea.kihl@uddevalla.se 

 

Information angående valet av styrelse i ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Förvaltningen har i efterhand upptäckt ett fel som gjordes när valet av styrelse för 

ungdomsfullmäktige genomfördes den 8 oktober 2021. Det var femton personer som 

fick möjlighet att rösta trots att sexton personer var röstberättigade. Det handlade om en 

miss där en av de närvarande ersättarna på plats var tjänstgörande ersättare, eftersom 

ordinarie ledamot inte var där. Tjänstgörande ersättare har, till skillnad från ersättare, 

samma rätt som ordinarie ledamöter att delta i omröstningar.  

 

Ungdomsfullmäktige har rätt att få information om att valet inte skedde helt korrekt, 

även om det enbart gäller en röst. Ungdomsfullmäktige får fatta beslut om de ändå 

godkänner den valda styrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Protokollsutdrag ungdomsfullmäktige 2021-10-08 

Förslag till beslut  

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att  
godkänna den valda styrelsen 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Andréa Kihl 

Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 







 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr BUN 2021/00493  

Förstudierapport inför beslut om upphandling av skoltrafiken i 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 

busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 

handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 

behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 

kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 

genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 

Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 

  

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 

för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga för-

studier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  

  

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 

upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 

möjlighet att lämna synpunkter.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 

Förstudie inför beslut om upphandling av skoltrafiken i Uddevalla kommun 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avstå att lämna synpunkter till Kommunstyrelsen inför behandling av ärendet 

huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun 

  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 96 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2021-06-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2021-06-16 

Kommunstyrelsen  

Biträdande verksamhetschef gymnasieskolan 

Handläggare Uddevalla gymnasieskola  

Samordnare Grundskolan 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 288 Dnr KS 2021/00383 

Västtrafiks upphandling av trafiktjänster i Uddevalla  

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut i juni 2024 

och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 

kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 

aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 

grundskolans elever (stängd skoltrafik).  

 

Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet 2021-09-29 § 248. Västtrafik har därefter 

återkommit med en begäran om ett förtydligade av kommunstyrelsens beslut. 

 

Ärendet tas upp som ett extraärende på dagens föredragningslista. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Västtrafik om förtydligande kring upphandlingen av trafiktjänster i 

Uddevalla 

Förstudierapport, underlag för beslut om skoltrafiken i Uddevalla kommun 2021-05-26.  

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Elving Andersson (C), Roger Ekeroos (M) och Martin 

Pettersson (SD): att meddela Västtrafik AB att kommunen önskar att Västtrafik 

upphandlar skoltrafik för kommunens räkning i förestående upphandling med trafikstart 

2024 samt att skoltrafiken i Uddevalla kommun ska hållas öppen för allmänresenärer. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) och Christer Hasslebäck (UP): att tacka nej till att upphandla 

skoltrafik via Västtrafik AB. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Jarmo Uusitalos (MP) m.fl. yrkande mot Monica 

Bang Lindbergs (L) m.fl yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Jarmo Uusitalos 

(MP) yrkande. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

 

Ja-röst för bifall till Jarmo Uusitalos (MP) m.fl. yrkande. 

Nej-röst bifall till Monica Bang Lindbergs (L) m.fl yrkande. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 288 
 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller  

Jarmo Uusitalos (MP) m.fl. yrkande. 

  

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Monica Bang Lindberg (L)  

Christer Hasslebäck (UP) Martin Pettersson (SD) 

Jarmo Uusitalo (MP) Rolf Carlson (SD) 

Paula Berger (S) Mikael Staxäng (M) 

Anna Lena Heydar (S) Roger Ekeroos (M) 

Annelie Högberg (S) Kerstin Joelsson-Wallsby (V)  

Ann-Charlott Gustafsson (UP) Elving Andersson (C) 

Kent Andreasson (UP)  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att tacka nej till att upphandla skoltrafik via Västtrafik AB. 

 

Reservation  
Liberalernas, Moderaternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets, Sverigedemokraternas och 

Moderaternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-29 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-10-29 

Västtrafik 

Kommunledningskontoret, Sven Anderson 
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1 Bakgrund 

Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun har tidigare 

ingått det så kallade Skatteväxlingsavtalet. Enligt detta avtal är regionen och 

kommunen överens om att verka för att underlätta samordning av skolskjuts och 

färdtjänst med allmän kollektivtrafik, i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar 

och fler resmöjligheter för länets invånare. Detta kan bland annat ske genom att 

Kommunen uppdrar åt Regionen – och i förlängningen åt Västtrafik – att 

upphandla kollektivtrafik för kommunens räkning.  

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den 

allmänna busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och 

behöver därför handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att 

upphandla skoltrafiken behöver denna upphandling samordnas med 

upphandlingen av den allmänna trafiken i kommunen. Därför har Västtrafik bjudit 

in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att genomföra en förstudie inför 

upphandling av skoltrafiken. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen åt 

kommunen behöver de få beslut om det senast 1 september 2021.  

Som ett underlag för att kommunen ska kunna fatta beslut om kommunen vill 

uppdrar åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken, och i så fall vilken typ av 

skoltrafik, har denna rapport arbetats fram tillsammans av tjänstemän hos 

kommunen och Västtrafik.  

Om kommunen tar beslut om att Västtrafik ska handla upp skoltrafiken åt dem 

kommer förstudiearbetet att fortgå under hösten med att ta fram 

trafikeringslösningar utifrån de förändringar som kommunen vill göra i 

skoltrafiken samt förslag till fordonstyper för att klara kapacitetsbehov och 

målsättningar om drivmedel.  

Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår en förstudie för den allmänna 

trafiken i kommunen. Båda dessa arbeten samordnats då det finns beroenden och 

kopplingar mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas, 

och där förändringar i en del av trafiken ofta leder till behov av förändringar även 

i den andra trafiken.  

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom 

ramen för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där 

samtliga förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till 

årsskiftet 2020/2021.  

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen senast den 1 

september 2021 för att kunna genomföra en upphandling av skoltrafiken är 

följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller 

’stängd’? 
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1.1  Definitioner och ansvar 

1.1.1 Samordning allmän trafik och skoltrafik 

Västra Götalandsregionen har ansvar för den allmänna kollektivtrafiken i regionen 

och det övergripande ansvaret för kollektivtrafikens utveckling. Skolskjuts för 

grundskoleelever är däremot alltid ett kommunalt ansvar. Det finns dock 

målsättningar och önskan om god samordning mellan kollektivtrafik och 

skolskjuts för att eftersträva:  

- ökad tillgänglighet för regionens invånare, främst på landsbygden 

- minskad miljöpåverkan där skoltrafik och allmänna linjer trafikerar parallellt 

- en mer samhällsekonomisk trafik genom samnyttjande av fordon, förare, depåer 

etc.  

Regionen ansvarar för att upprätthålla allmän kollektivtrafik mellan tätort och 

kommunhuvudort samt i de regionalt prioriterade stråken, vilket definieras i 

Trafikförsörjningsprogrammet respektive Landsbygdsutredningen.  

I kartan nedan visas vilka relationer som regionen ska ta ansvar för inom 

Uddevalla kommun, vilken funktion trafiken ska ha samt vilket minsta utbud som 

ska erbjudas. Det finns dock flera sätt att uppfylla funktionen på och det innebär 

inte alltid att det erbjuds en direktförbindelse i den utpekade relationen. Det kan 

även finnas kollektivtrafikförbindelser i andra relationer eller ett högre utbud om 

det finns ett större resandeunderlag och efterfrågan på resor.  

 

Relationer och tillhörande grundutbud som Västra Götalandsregionen har ansvar för enligt 

Trafikförsörjningsprogrammet och landsbygdsutredningen 
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Den allmänna kollektivtrafiken kan och bör anpassas efter grundskolebehov i de 

fall det kan ske utan negativa konsekvenser för allmänresenärernas behov, eller 

där det finns motsättningar mellan en skolanpassning och andra funktioner som 

den allmänna kollektivtrafiken behöver uppfylla. Det bör dock påpekas att i den 

allmänna kollektivtrafiken kan krav inte ställas på sittplats, bälten osv då 

skolelever i denna trafik likställs med vilken resenär som helst.  

I de relationer där kommunen kan hänvisa skolelever till den allmänna trafiken 

kan transportbehoven samordnas. Detta innebär ofta en samhällsekonomisk 

fördelaktig lösning, dels eftersom skolelevernas resor ger ett utökat underlag för 

den allmänna kollektivtrafiken, dels för att kommunens kostnad för skolskjuts kan 

minskas. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv kan ovanstående vara en god 

anledning till att detta beaktas vid bland annat utbyggnadsplanering, då en spridd 

bebyggelse utanför kollektivtrafikstråken skapar utökat behov av att ombesörja 

och finansiera skolskjuts.  

På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 

kollektivtrafikstråken saknas det generellt allmän kollektivtrafik förutom 

Närtrafik. Här är det kommunens ansvar att säkra resbehoven för 

grundskoleelever med skoltrafik. Samordning och erbjudande om fler 

kollektivtrafikförbindelser för kommuninvånarna kan dock ske på dessa platser 

om även allmänheten tillåts resa med skoltrafiken – för att kunna göra detta 

behöver denna då upphandlas genom Västtrafik som öppen skoltrafik.  

Kommunen ska enligt skollagen tillhandahålla skolskjuts för grundskolans elever. 

Kommunen ansvarar för bedömning av vem som är berättigad skolskjuts. Hänsyn 

ska tas till färdvägens längd, trafikförhållandena, individuella behov hos en elev 

eller annan särskild omständighet. Utifrån det kan det vara så att den allmänna 

kollektivtrafiken inte alltid är lämplig som skolskjuts. 

Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts, men kommunen ska enligt lag stå för 

kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen 

är minst sex kilometer. 

1.1.2 Olika typer av skoltrafik 

Om/när den allmänna trafiken inte kan tillgodose skolresebehovet behöver 

kommunen ansvara för att skolskjutsar/skollinjer upprättas. Kommunen kan 

antingen välja att handla upp trafiken själv eller ge Västtrafik i uppdrag att göra 

det. Om Västtrafik handlar upp trafiken kan den vara antingen ”stängd” eller 

”öppen” för allmänresenärer, vilket kommunen tar beslut om. 

 

1. Kommunen upphandlar själva stängd skolskjuts, trafiken är inrättad 

för elever och endast öppen för elever. 

 

2. Västtrafik upphandlar stängd skolskjuts på kommunens uppdrag. 

Trafiken är inrättad för elever och endast öppen för elever. 
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3. Västtrafik upphandlar öppen skollinjetrafik på kommunens uppdrag. 

Trafiken är inrättad för elever och därför anpassad efter skolresebehov, 

men linjen är även öppen för allmänheten. Eleverna ska ha skolkort. 

Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 

 

4. Som alternativ eller komplement kan kommunen dessutom ingå avtal med 

Västtrafik om att tillhandahålla skolkort som eleverna får använda för 

resor med det allmänna linjenätet. Gäller när kommunen anser att elever 

bor för långt från skola för att kunna gå eller cykla men att det finns 

allmän kollektivtrafik att hänvisa till, men ej specifik skollinje.  Här gäller 

då Västtrafiks allmänna resevillkor. 

 

1.2  Öppen kontra stängd skoltrafik 

Den viktigaste frågan för kommunen att ställa sig gällande om att ha ett öppet 

skollinjenät eller stängd skolskjuts är vad kommunen prioriterar.  

Om det enskilt viktigaste för kommunen är att tillgängliggöra de kommunala 

transporter som skoltrafiken utgör även för andra kommuninvånare så är öppna 

skollinjer det enda svaret. Då blir trafiken möjlig att resa med för alla och visas i 

Västtrafiks reseplanerare. Förändringar sker för öppen skollinjetrafik främst i 

samband med Västtrafiks ordinarie tidtabellsskiften, dvs i juni, augusti och 

december. Detta beror på att fordon och linjer samplaneras med den allmänna 

trafiken, varför förändringar av skollinjerna kan påverkan även de allmänna 

linjerna. Finns det från kommunens sida önskemål om förändringar mellan de 

ordinarie tidtabellsskiftena och det är praktiskt genomförbart försöker dock 

Västtrafik att tillgodose det.  

Om det enskilt viktigaste för kommunen är att trafiken ska kunna anpassas utifrån 

skolresebehovet och snabbare kunna göra förändringar efter ändrade behov är 

stängd skoltrafik att föredra. Då kan skoltrafiken köras i separata omlopp som inte 

påverkar den allmänna trafiken och därmed snabbare anpassas efter förändrade 

behov som utökade ramtider osv. Ledtiderna är kortare för förändringar än för 

motsvarade öppna skollinjer och förändringar kan göras mer löpande. Dock 

behövs det ändå vanligtvis några veckors framförhållning för att trafikföretagen 

ska kunna ta fram nya förarscheman, planera om trafiken med mera. 

Nedan finns en sammanställning och en jämförelse mellan öppen och stängd 

skoltrafik 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 

R
ES

EN
Ä

R
SP

ER
P

EK
TI

V
ET

 

Målgrupp 
Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Vilka får resa med 
Endast öppen för elever som beviljats 
skolskjuts. 

Alla som har ett giltigt Västtrafikfärdbevis. Elever 
som beviljats skolskjuts behöver skolkort. 

Landsbygdsutredningen Påverkar inte möjlighet till tex Närtrafik 

Påverkar inte möjligheten till tex Närtrafik. 
Eftersom tillgång till Närtrafik utgår ifrån ett "året 
runtutbud" av linjetrafik bör öppna skollinjer inte 
innebära att områden blir "vita" i 
närtrafikkartorna till följd av att trafiken öppnats 
upp för allmänheten.  

Tillgänglighet Påverkar inte tillgängligheten. 

Skapar (fler) resmöjligheter främst på 
landsbygden för de som inte bor längsmed det 
allmänna linjenätet, men längsmed skollinjenätet. 

Alla skolskjutsberättigade elever får dessutom ett 
skolkort som innebär att de kan välja att resa i 
hela det öppna linjenätet i kommunen/taxezonen. 

Resevillkor - Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 

Övrigt   
Tidtabeller och var bussen är blir sökbar i 
reseplaneraren. 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 
EK

O
N

O
M

I 

Förstudie- och 
upphandlingskostnad 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien. 
Självkostnadspris för upphandlingen. 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien 
och upphandlingen. 

Övriga kostnader 

Direkta trafikkostnader baserat på genomförda 
uppdragskilometer och -timmar. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på för 
närvarande 75 tkr/år. 

Kommunen betalar de direkta kostnaderna, 
där intäkter från skolkort och 
allmänresenärer dras av. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på 
för närvarande 75 tkr/år. 

SA
M

V
ER

K
A

N
 

Med trafikföretag 
Kommunen ansvarar för dialog, 
leveransuppföljning, planeringsförutsättningar 
och planering av trafiken. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Kommunen ansvarar för att trafikföretaget 
får rätt planeringsförutsättningar inför varje 
nytt trafikår. 

Med Västtrafik 
Förändringar av trafiken ska kommuniceras till 
Västtrafik för justering av beställningar och 
ekonomisk ersättning. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Västtrafik behöver involveras i samtliga 
beslut om förändringar. 

FO
R

D
O

N
 

Standard och 
utrustning 

Krav på fordon beslutas tillsammans under 
Upphandlingsprojektet, men Västtrafik har ett 
antal obligatoriska krav främst kopplat till 
trafiksäkerhet som måste följas. 

Krav enligt Västtrafiks standardkrav för 
linjebussar, tex 

- krav på låggolv och övriga 
tillgänglighetskrav 

- krav på Västtrafikdesign 

- krav på betal- och realtidssystem 

- kundräkningssystem 
 
Västtrafik tillhandahåller kostnadsfritt den 
IT-utrustning som krävs i fordonen för att de 
ska kunna nyttjas i linjetrafik.  

Miljökrav 

Euro 5-motorer eller bättre (rek) 
Enligt Västtrafiks miljöplan. Inriktningen för 
drivmedel är i urvalsordning: 
1-Biogas 
2-Eldrift 
3-Biodiesel 
4-Reduktionspliktig diesel. 

Om inte biogas eller eldrift önskas 
rekommenderas biodiesel och som lägstanivå 
reduktionspliktig diesel. 

Ålderskrav och 
fordonsreserv 

Max 13,0 år (rek) 

Enligt Västtrafiks standardkrav Inget krav på medelålder (rek) 
 
Krav på minst 10% fordonsreserv (rek) 
 

Samnyttjande 
Fordon som inte följer Västtrafik standard kan 
inte samnyttjas med den allmänna trafiken. 

Fordon som följer Västtrafiks standard kan 
samnyttjas med den allmänna trafiken. 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 

K
O

M
M

U
N

EN
S 

P
Å

V
ER

K
A

N
SM

Ö
JL

IG
H

ET
ER

 
Trafikering och 

trafikeringsvolymer 
Kommunen bestämmer. Kommunen bestämmer. 

Förändringar 

Så snart som möjligt, utifrån trafikföretags 
möjlighet att lösa ändringen. 

Ändringar i linjesträckning bör primärt 
endast ske i samband med tidtabellsskiften 

Vid samordning med allmän trafik kan ändringen 
ta längre tid. 

Kommunen kan därmed under en viss period 
tex behöva lösa nyinflyttades resbehov med 
skoltaxi. 

Merutnyttjande av 
fordon 

Möjligt för tex skolaktiviteter. Styrs främst av 
förarnas arbetstider enl. kollektivavtal. 

Det finns begränsade möjligheter till 
merutnyttjande av fordon och förare då de i 
vissa fall används till annan linjetrafik. 

Resenärer och sittplats 
Kommunen bestämmer vilka som får åka med 
och har möjlighet att garantera sittplats för alla 
elever. 

Inte möjlighet att prioritera skolbarn, neka 
allmänresenärer att resa med eller garantera 
sittplats. 

 

1.2.1 Fordon- och miljökrav 

Om kommunen väljer att handla upp skoltrafiken själv väjer kommunen själv 

vilka fordons- och miljökrav som ska ställa i upphandlingen.  

Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad stängd skoltrafik 

ska kommunen tillsammans med Västtrafik bestämma vilka fordon- och miljökrav 

som ska ställas, se tabellen ovan. 

Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad öppen skoltrafik 

kommer Västtrafiks standardkrav för linjebussar i allmän kollektivtrafik att följas. 

Enligt Västtrafiks miljö och klimatstrategi, som följer Västra Götalandsregionens 

Miljö- och klimatmål, bör de fordon som trafikerar öppna skollinjer i första hand 

drivas med biogas. Där det inte är möjligt, till exempel på grund av behov av 

mindre fordonstyper som inte finns med biogasdrift på marknaden, bör bränslet i 

första hand vara biodrivmedel och om så ej är möjligt reduktionspliktig diesel. I 

enstaka fall kan det även bli aktuellt med el om linjerna kör korta sträckor och i 

anslutning till andra linjer som drivs med el. 

Öppen skoltrafik på linjer som av infrastrukturella skäl eller beräknat 

resandeunderlag upphandlas för att köras med små fordon av klass B innebär en 

risk utifrån att kapaciteten är begränsad då denna fordonstyp inte tillåter ståenden. 

För dessa linjer behöver det finnas visst kapacitetsutrymme kvar för att kunna 

hantera eventuella allmänresenärer. Som alternativ finns även mindre fordon av 

klass II som får ta stående passagerare. 

Västtrafik kommer kunna ta beslut om vilka fordonstyper och därmed även vilka 

drivmedel som ska kravställas först efter att trafikeringsupplägg med tillhörande 

kapacitetsbehov har beslutats. Arbete med detta kommer att pågå under hösten 

2021 om kommunen ger Västtrafik upphandlingsuppdrag. 

Se även bilaga som redovisar fordonskrav för skoltrafik samt fordonskartor som 

visar vilka fordonstyper som kan väljas om Västtrafik handlar upp skoltrafiken. 
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1.2.2 Egna eller gemensamma trafikavtal 

Om en upphandling omfattar linje- och/eller öppen skoltrafik ska LUF (Lag 

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna) tillämpas då tjänsten 

tillhandahålls till allmänheten. 

Om skoltrafik handlas upp avskild från annan linjetrafik och endast omfattar 

skolelever (s.k. stängd) tillhandahålls inte tjänsten allmänheten och tjänsten ska 

därför upphandlas enligt bestämmelserna i LOU (Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling).  

Om en upphandling omfattar linjetrafik och stängd skoltrafik, det vill säga ett 

blandat kontrakt som avser flera olika slag, ska upphandlingen genomföras i 

enlighet med bestämmelserna för det slag som är huvudföremålet för kontraktet. 

Om linjetrafiken kan anses utgöra den huvudsakliga delen av trafiken ska LUF 

tillämpas. På motsvarande sätt ska LOU tillämpas om skoltrafiken utgör den 

huvudsakliga delen av trafiken. 

LUF har ett mer flexibelt regelverk än LOU. Till exempel skiljer sig avtalstiden åt 

där LUF tillåter längre avtalstider än LOU som endast tillåter fyraåriga avtal. 

Kortare avtalstider innebär till exempel kortare avskrivningstider och därmed 

ökade årliga kostnader för fordon. 

Västtrafik handlar vanligtvis upp kollektivtrafik enligt LUF då de tillhandahåller 

en transporttjänst för allmänheten.  

2 Dagens skoltrafik 

Uddevalla kommun har idag så kallad öppen skollinjetrafik, vilket innebär att 

trafiken är anpassad utifrån skolresebehovet, men att alla som har ett giltigt 

Västtrafiksfärdbevis får resa med linjerna. De elever som beviljats skolskjuts får 

skolkort, som även gäller för resor med det allmänna linjenätet. 

Skoltrafiken har varit samordnad med den allmänna linjetrafiken sedan 1994. 

Ambitionen har redan från början varit att genom effektivisering och samordning 

minska kommunens kostnader. 

2.1.1 Trafikbeskrivning 

Inom Uddevalla kommun finns det idag 24 skollinjer som i första hand 

säkerställer behovet av resor för kommunens grundskoleelever. Skollinjenätet 

kompletterar idag linjenätet för den allmänna kollektivtrafiken. De sträckor där 

näten överlappar varandra, så kallade parallellkörning, är få och kan motiveras 

främst utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektivet för de yngre skolbarnen.    
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Dagens skollinjenät i Uddevalla kommun som trafikeras av Västtrafik. 

 

Linjerna baserar sig på skolornas resandebehov utifrån var eleverna bor, vilka 

skolor eleverna skall till och utifrån skolornas start- och sluttider. 

Skoltrafiken i Uddevalla kommun är idag samplanerad med den allmänna trafiken 

i kommunen, vilket innebär att förare och fordon samnyttjas för att hålla nere 

kostnaderna för trafiken. 

 

2.1.2 Resandeuppföljning skoltrafik 

I Uddevalla är det främst linje 903, 910, 915 och 923 som har ett lite större antal 

allmänresor, men på i princip samtliga linjer finns det ett visst allmänresande med 

skollinjerna. Gymnasieresor är inräknade i ”andel med skolkort” då de inte kan 

särskiljas i statistiken då de reser med samma biljettyp som grundskoleeleverna. 

De allmänresor som genomförs kan vara av vuxna, men även dagliga skolresor av 

barn som inte är skolskjutsberättigade men där föräldrarna bekostar biljetten samt 

barn som följer med kompisar hem. 



 12 (17) 

  
Resor med dagens skoltrafik. Andel skolkort omfattar så väl grundskole- som gymnasieelever då de inte går 

att särskilja i statistiken. 

I förstudien används 2019 års statistik då framför allt det allmänna resandet, men 

även till viss del skolresandet, kan ha påverkats av Coronapandemin.  

Resandestatistik visar att ca 90 % av resorna på 900-linjer utförs med skolbiljett. 

Avvikelser finns mellan olika linjer (se tabell ovan). Andelen gymnasieelever 

bland resenärer med skolbiljetter framgår inte av resandestatistiken eftersom 

grundskoleelever och gymnasieelever reser med samma färdbevis och därmed inte 

kan särskiljas i statistiken. Fördelningen av färdbevis mellan grundskola och 

gymnasium inom kommunen ser dock ut enligt följande: 

 

Antal elever* 

inkl friskola 

och särskola 

Antal 

elever 

Antal 

skolkort 

Antal utanför 

Uddevalla tätort 

(zon C) 

Antal inom 

Uddevalla tätort 

(Mini) 

Grundskola 6 917 1 668 1 300 368 

Gymnasium 2 006 950 600 350 

Summa: 8 923 2 618 1 900 718 
Data från BUO vt2021    * Redovisar endast elever bosatta i Uddevalla kommun 

 

Linjenummer Sträckning Resor 2019

Andel 

skolkort

Allmänresor 

/år

901 Dragsmark-Skår-Bokenäs skol 5 444 99% 70

902 Börsås-Finnsland-Berg-Bokenäs 12 909 98% 294

903 UA-Eriksberg-Bokenäs-Hällebäck 27 161 90% 2 694

904 Finnsland-Utby gård-Herrestad 3 472 98% 83

905 Dragsmark-Källeviken-Herrestad 12 574 96% 555

906 Havsten Båröd-Rotvik-Herrestad 16 427 95% 788

907 Sunningen-Herrestad 3 117 48% 1 619

908 Gunneröd-Skredsvik-UA 12 167 91% 1 114

909 Gunneröd-Skredsvik-Hogstorp 3 512 88% 429

910 UA-Hogane-Kåröd-Laneryr-UA 14 835 84% 2 398

911 Nordmanneröd-Fagerhu-LaneR-UA 12 082 93% 874

912 Lönnebergshage-LaneR-Uddevalla 8 846 94% 560

913 Fagerhult-LaneR-Gräskärr-UA 2 320 89% 251

914 Övre Bräcke-Katrinedal-UA 3 202 93% 231

915 Sillered-Stenshult-Råsseröd-UA 7 977 78% 1 718

916 Ljungski-Vägeryr-Forsh sk-UA 3 355 92% 285

917 Elversröd-Resteröd-Ljunsk-UA 11 555 89% 1 222

918 Ljungsk-Ranneberg-Forshälla-UA 19 705 94% 1 155

919 Sund-Ammenäs-Forshälla-UA 21 131 92% 1 609

920 Hälgån-Forshälla skola 6 650 95% 311

921 Hässelröd-Vassbovik-Forsh-UA 8 161 84% 1 346

922 Rörbäck 949 98% 23

923 Bokenäs-Hällebäck-UA 26 414 91% 2 405

925 Uddevalla-Forshälla-Ammenäs-Ljungskile 4 743 98% 114
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Gymnasieeleverna innehar totalt ca 36 % av skolkorten. 32 % av korten avser Zon 

C och 49 % av korten tätort. Ett antagande kommunen gör utifrån detta är att 

gymnasieeleverna svarar för minst en tredjedel av alla resor som utförs med 

skolkort på skollinjerna.  

900-linjerna är idag anpassade för att möjliggöra byten vid vissa knutpunkter. 

Några av linjerna går även vidare till gymnasieskolan. Med hänvisning till antalet 

skolkort bland gymnasieeleverna och linjenätets utformning kan fastslås att de 

öppna skollinjerna har en viktig betydelse för gymnasieelevernas resor.  

Kommunen köper för närvarande skolkort till skolkortberättigade elever som 

färdbevis på skollinjerna som idag bedrivs som öppen trafik. Skolkorten räknas 

dock som biljettintäkt på skollinjerna vilket innebär att kommunen inte har någon 

kostnad för dessa skolkort. Skolkortsintäkten på skollinjerna beräknas utifrån hur 

många skolkort kommunen ”tvingas” köpa ytterligare just för att skollinjerna är 

öppna och färdbevis krävs. Antalet skolkort som köps för användning på 

skollinjer beräknas för närvarande till 825 st/läsår. Det innebär att knappt 1 800 

skolkort används för resor med det allmänna linjenätet. 

Utifrån resandet på skollinjerna år 2019 har Västtrafik beräknat att antalet resor 

per dag uppgår till ca 1 400 resor (totalt, ej endast skolkort). Om det antas att det 

görs 2 resor per person och dag innebär det att ca 700 personer gör en tur- och 

returresa/dag på dessa linjer. Differensen mellan resande och beräknade intäkter 

för skolkort i linjenätet beror troligtvis på att elever som är beviljade skolkort inte 

reser varje dag bland annat på grund av sjukdom, ledigheter eller andra orsaker.    

Resorna på skollinjerna av allmänheten i övrigt utgör genomsnittligt ca 10 %. 

Dessa resor genomförs av vuxna samt grundskole- och gymnasieelever som inte 

är berättigade skolskjuts, utan betalar sin resa själva. Dessutom ingår i denna 

statistik de elever som inte har behov av skolskjuts varje dag och som därmed får 

ett kontoladdningskort istället för ett skolkort av kommunen. Antalet allmänresor 

varierar mellan skollinjerna och 6-7 av skollinjerna förefaller av störst intresse för 

allmänna resor. Biljettintäkter på skollinjerna från allmänheten är låga och utgör 

ca 1-2 % av de totala trafikkostnaderna. 

 

2.1.3 Fordon 

Skoltrafiken omfattar idag 26 ordinarie fordon, varav hälften samnyttjas med den 

allmänna kollektivtrafiken. Därutöver tillkommer reservfordon som även de 

samnyttjas med den allmänna trafiken.  

Samtliga fordon i avtalet uppfyller Västtrafiks standardkrav och är därmed 

möjliga att samnyttja mellan allmänna linjer och skollinjer. 
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I nuvarande avtal används för skoltrafik fordon av typen Landsbygd Normalbuss 

med låggolv (LN2L) med ca 40 sittplatser eller Landsbygd Boggibuss med 

låggolv (LB2L) med ca 50 sittplatser. Linje 920 går inte att vända vid Rörbäck 

med normalstora bussar då vändplatsen är för trång, varför linjen måste trafikeras 

med en mindre fordonstyp, Landsbygd Småbuss med låggolv (LS2L) som har ca 

20 sittplatser. Samtliga fordon drivs idag med biodiesel. 

 

      

Fordonstyp som används i nuvarande avtal. 

 

2.1.4 Nuvarande trafiks omfattning 

2020 års produktion för kommunens skollinjer 901-925,  

Produktion 2020 

20 097 turer 

481 782 km 

13 265 timmar 

 

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt befolkningsökning, vilket 

bland annat är kopplat till planerat bostadsbyggande. Omfattande 

bostadsbyggnation pågår och planeras fortsätta framför allt i kommunens södra 

delar (Fräknestranden och Ljungskile). Befolkningsökningen medför betydande 

elevökningar i främst Forshällaskolan (alt. nya Skärets skola) samt 

Ljungskileskolan. 

   

2.1.5 Övrig trafik som bekostas av kommunen 

2.1.5.1 Tillköp turer på linje 821 och 822 

Uddevalla kommun köper sedan augusti 2020 till trafik på linje 821 och 822 för 

att tillgodose de skolresbehov till Ljungskileskolan och Linnéaskolan som linjerna 

inte uppfyllde i berörda stråk. Tillköpet omfattar även kostnaden för ett 

tillkommande fordon.  

På linje 821 betalar kommunen för en justering av linjesträckningen.  

På linje 822 köper kommunen till fyra turer på hela eller delar av 

linjesträckningen. 
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2.1.5.2 Skoltaxi 

Förutom skollinjerna köper kommunen även vid behov särskild skolskjuts – 

skoltaxi. Skälen till att elever i grundskolan har taxi kan vara permanenta 

funktionshinder, att allmänna kommunikationer saknas eller att tidtabeller inte på 

ett acceptabelt sätt överensstämmer med skolans start- och sluttider, 

trafikförhållanden eller andra särskilda skäl.  

Antal taxielever (ca):  

Grundskolan   111 st  

Grundsärskolan 71 st 

Gymnasiesärskolan 25 st 

Behovet av skoltaxi kan påverkas/minskas av skollinjernas linjesträckning. 

Skoltaxi ingår inte i den kommande upphandlingen av skoltrafiken, utan tillhör ett 

annat avtal.  

 

3 Vad är viktigt/alternativavgörande för 
kommunen? 

3.1  Synergier 

Skoltrafiken i Uddevalla är idag samplanerad med den allmänna trafiken. På så 

sätt har kostnaderna för trafiken kunnat hållas nere genom att fordon och förare 

har samnyttjats och därmed varit färre än om trafiken planerats var för sig. 

Idag används 26 fordon för att hantera skoltrafiken i Uddevalla. 13 av dessa 

används endast på skollinjer, medan 13 är samplanerade med den allmänna 

trafiken. Därutöver tillkommer fem reservfordon som också samnyttjas för 

skoltrafik och allmän trafik. Uddevalla kommun betalar idag en kostnad som 

motsvarar 20 fordon. 

Om kommunen väljer att handla upp trafiken själva behöver dessa skolturer brytas 

ut och trafikera i egna omlopp. Det kommer att innebära att det behövs fler fordon 

för att kunna bedriva trafiken om förutsättningar som ramtider med mera är de 

samma som idag, och därmed ökade fordonskostnader för kommunen (och 

Västtrafik). Dessutom kommer trafikeringskostnaderna att öka då förarna inte kan 

samnyttjas med den allmänna trafiken och kommunen därmed får stå för hela 

förarnas inställelsetid på tre timmar, även om en förare endast kör en tur.  

Om kommunen väljer stängd skoltrafik som Västtrafik upphandlar åt kommunen 

kan det fortfarande finnas viss möjlighet till att samnyttja förare och fordon. De 

fordon som ska samnyttjas behöver då uppfylla Västtrafiks standard när det gäller 

tillgänglighet, drivmedel och utrustning samt att de fordon som inte är det endast 

får köra skollinjer. Fördelen med att vid stängd skoltrafik snabbare kunna 

genomföra förändringar minskar i så fall då skoltrafiken ändå behöver planeras 

ihop med den allmänna trafiken.  
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3.2  Fordon – skillnader i krav och pris 

Om Uddevalla kommun ger Västtrafik i uppdrag att genomföra upphandling av 

skoltrafiken är det i grund och botten samma fordon som kan väljas och 

skillnaderna i pris är därmed inte så stora, se bilaga med fordonstyper. Det som 

främst skiljer fordonen åt och som därmed medför olika kostnader är val av 

bränsle samt krav på tillgänglighet med låggolv och rullstolsplats eller inte, vilket 

i sin tur innebär något färre sittplatser.  

Om kommunen väljer att handla upp skoltrafik i egen regi är det i stort samma 

typer av fordon som bussbolagen kommer att kunna välja mellan på marknaden 

och kostnaden bedöms därmed bli ungefär densamma som om Västtrafik 

upphandlar om nya fordon ska köpas in till avtalet.  

Där kommunen möjligen kan spara in kostnader genom att handla upp trafiken i 

egen regi är om kommunen väljer att ställa lägre krav på tillgänglighet, 

fordonsålder, miljö med mera. 

3.3  Flexibilitet att ändra trafiken under avtalstid 

Skoltrafikens anpassning till skolans verksamhet är generellt viktigt för 

kommunen/Barn- och utbildningsförvaltningen. Skolans verksamhet förändras 

över tid och anpassningar av trafiken även inom avtalsperioderna måste därför 

vara möjlig.  

Verksamhetsförändringar genom det nya strukturförslaget inom grundskolan 

kommer att påverka skoltrafiken. Förändring av upptagningsområden kommer att 

påverka elevernas behov av resor och resmål. Förändrade timplaner som innebär 

att undervisningstimmar omfördelas mellan årskurser kan påverka ramtider och 

därmed skoltrafiken. Möjligheten till anpassning av skoltrafiken och dess 

omfattning måste vara möjlig inom avtalstiden. 

3.4  Resenärsperspektivet 

En fördel med om kommunen väljer att fortsätta med öppen skoltrafik är att den 

finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Där framgår information om 

avgångstider, förseningar, var bussen befinner sig med mera, vilket är till nytta för 

så väl barn och föräldrar när resor ska ske som för skolskjutshandläggare vid 

planering och analyser av trafiken. 

Gymnasieelever räknas som allmänresenärer då de inte omfattas av skollagens 

krav om skolskjuts. Gymnasieelever utgör en betydande resenärsgrupp i 

skollinjenätet i Uddevalla. Kommunen uppskattar att andelen gymnasieelever i 

skollinjenätet uppgår till ca en tredjedel av alla skolresor. Gymnasieeleverna är 

därför en viktig målgrupp för skollinjetrafiken och det öppna skollinjenätet tillför 

troligtvis en högre servicegrad gentemot gymnasieelever än vad som skulle kunna 

erbjudas om trafiken stängs för allmänresenärer. Antalet övriga allmänresenärer 

utgör omkring 10 % av resandet och som resandegrupp är dessa antal och 

andelsmässigt få, men troligtvis är det öppna skollinjenätet viktigt på individnivå.  
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4 Sammanfattning och slutsatser 

På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 

kollektivtrafikstråken saknas generellt allmän kollektivtrafik. Kommunen 

ansvarar för att tillgodose grundskoleelevernas resbehov där resa inte kan ske med 

allmän kollektivtrafik. Detta sker med skolbussar eller med taxi. Dagens 

skollinjetrafik hålls öppen för allmänheten vilket ger andra resenärer än 

grundskolans elever tillgång till kollektivtrafik på landsbygd. Förstudien visar att 

skoltrafiken i hög grad används av gymnasieelever (drygt en tredjedel av resorna 

på skollinjerna) och av allmänheten i övrigt (ca 10 %). Stängs skoltrafiken för 

allmänheten får dessa grupper inte längre tillträde till de resmöjligheter 

skollinjerna erbjuder.  

Hälften av skoltrafikens fordon samnyttjas idag med den allmänna 

kollektivtrafiken. Detta innebär att både skoltrafiken och den allmänna 

kollektivtrafiken behöver anskaffa ett mindre antal fordon än vad som skulle varit 

nödvändigt med separerad trafik. Kommunen betalar således inte för alla fordon 

som används i skoltrafiken. Även förarna samnyttjas för de olika trafikslagen 

vilket är fördelaktigt då förare enligt gällande avtal inte kan nyttjas för korta 

arbetspass. Utan samordning av skoltrafiken och den allmänna kollektivtrafiken 

måste skolverksamhetens ramtider förändras radikalt för att minska kostnaderna 

för skoltrafiken.  

När upphandling av skoltrafik samordnas med linjetrafik kan LUF tillämpas vilket 

innebär längre upphandlingstider (10 år). Upphandlas skoltrafiken i kommunens 

regi gäller LOU vilket innebär kortare upphandlingstider (4 år). Vid stängd 

skoltrafik kan Västtrafiks krav på fordon frångås och lägre krav kan ställas på 

tillgänglighet, fordonsålder, miljö osv. Den reella skillnaden är troligen begränsad 

då fordonsmarknadens utbud av fordon inte erbjuder så stor variation.  

Öppen skoltrafik innebär att den finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Barn, 

föräldrar och handläggare får där information om avgångstider, förseningar, var 

bussen befinner sig med mera.  

Stängd skoltrafik innebär större flexibilitet genom att trafiken kan förändras 

snabbare och oftare genom att trafiken inte kopplas till den allmänna trafiken med 

sina långa processer och särskilda krav på trafiksamordning, tidtabellsändringar 

osv. Kommunen har planer för ett nytt strukturförslag inom grundskolan vilket 

kommer att påverka skoltrafiken. Nya upptagningsområden, förändrade timplaner 

i årskurserna påverkar ramtiderna vilket kan leda till behov av en trafikutredning 

och förändringar i skoltrafiken. Trafikutredningar är kommunens ansvar och 

möjligheten till anpassning av skoltrafiken är därför betydelsefull.   

De främsta skälen för kommunen att låta Västtrafik även i fortsättningen 

upphandla öppen skoltrafik torde vara minskat fordonsbehov och lägre 

trafikeringskostnader samt den stora nyttan för framför allt gymnasieeleverna 

vilka utöver grundskolan och en mindre allmänhet har stor nytta av skollinjenätet.   
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Skoltrafik i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut i juni 2024 

och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 

kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 

aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 

grundskolans elever (stängd skoltrafik). 

 
Västtrafik har tillsammans med kommunen genomfört en förstudie av skoltrafiken i 

Uddevalla som underlag för kommunens beslut. Öppen skoltrafik ger alla resenärs-

grupper möjlighet att resa och varje tur visas och kan sökas i Västtrafiks reseplanerare. 

Vid stängd skoltrafik kan endast grundskolans elever resa med och trafiken är inte 

sökbar hos Västtrafik. När den allmänna kollektivtrafiken och skoltrafiken bedrivs inom 

ramen för samma trafikavtal och med samma trafikoperatör kan fordon och förare 

används i bägge trafiktyperna vilket innebär att kommunen inte betalar för alla fordon 

som idag används i skoltrafiken. En tredjedel av resorna i skoltrafiken sker av 

gymnasieelever och utan öppen skoltrafik måste dessa elever finna andra sätt att 

transportera sig till skolan eller till de allmänna kollektiva förbindelserna i de större 

kollektivtrafikstråken.  

 

Skolskjuts ingår i barn- och utbildningsnämndens uppgifter och nämnden har lämnats 

tillfälle att yttra sig men beslutade 2021-06-11 att avstå från att lämna synpunkter till 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunledningskontoret bedömer att öppen skoltrafik i Västtrafiks regi innebär den 

mest fördelaktiga lösningen för kommunen med avseende på resenärsnytta och den 

praktiska hanteringen av skolskjutsfrågan. Trafikupphandlingar förutsätter hög 

beställarkompetens. Förstudien tydliggör nyttor med dagens öppna skoltrafik och de 

ekonomiska fördelar dagens samordning med den allmänna kollektivtrafiken innebär. 

Vill kommunen bibehålla nyttan av öppen skoltrafik är ett förnyat uppdrag till 

Västtrafik den enda möjligheten.  

Beslutsunderlag 

Förstudierapport, underlag inför beslut om skoltrafiken i Uddevalla kommun 2021-05-26. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-23. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-11. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att meddela Västtrafik AB att kommunen önskar att Västtrafik upphandlar skoltrafik för 

kommunens räkning i förestående upphandling med trafikstart 2024 samt  

 

att skoltrafiken i Uddevalla kommun ska hållas öppen för allmänresenärer.   

 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt skollagen (SFS 2010:800), om det behövs, ombesörja kostnadsfri 

skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. För elever i 

gymnasieskolan finns inte någon rätt till skolskjuts, men kommunen ska upp till en viss 

nivå stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan om 

färdvägen är minst sex kilometer. Kommunen tillhandahåller därför, då det är aktuellt, 

skolkort även till gymnasieelever.   

 

Kommunen har sedan 1994 ombesörjt skolskjuts för sina elever i Västtrafiks (tidigare 

Bohustrafikens) regi. Skoltrafiken har upphandlats och utförts av Västtrafik och därmed 

också samordnats med den allmänna linjetrafiken. Överenskommelsen med Västtrafik 

har också inneburit att skoltrafiken hållits öppen för allmänheten vilket skapat ett bättre 

trafikutbud på landsbygd än vad som annars varit fallet. Ambitionen med samordnad 

skoltrafik har redan från början varit att genom effektivisering och samordning minska 

kommunens kostnader. 

 

Dagens öppna skoltrafik innebär att trafiken är anpassad utifrån skolresebehovet men att 

alla som har ett giltigt Västtrafik färdbevis får resa med linjerna. De elever som beviljats 

skolskjuts får skolkort som även gäller för resor med det allmänna linjenätet. 

 

Ny upphandling 

Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut juni 2024 

och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 

kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 

aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 

grundskolans elever (stängd skoltrafik). Trafikavtal i Västtrafik ingås med stöd av LUF 

(Lagen om försörjningstjänster) och omfattar normalt tio år. Svar ska lämnas senast den 

1 september 2021.  

 

Om kommunen tar beslut om att Västtrafik ska upphandla skoltrafiken, kommer ett 

förstudiearbete att fortgå under hösten för att ta fram trafikeringslösningar utifrån de 

krav eller förändringar som kommunen vill göra i skoltrafiken tillsammans med förslag 

om fordonstyper för att klara kapacitetsbehov och målsättningar om drivmedel osv. 

Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår också en förstudie för den allmänna 

kollektivtrafiken i kommunen. Båda dessa arbeten samordnas då det finns beroenden 

och kopplingar mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas. 

Samtliga förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafik vid årsskiftet 2021/2022. 

 

Förstudie skoltrafik 

Västtrafiks upphandling aktualiserar frågan på vilket sätt kommunen vill lösa sin 
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skolskjuts. Västtrafik har därför tillsammans med kommunen genomfört en förstudie av 

skoltrafiken i Uddevalla som underlag för kommunens beslut (bilaga Förstudierapport). 

Förstudien ger en bild över hur skoltrafiken organiseras och hur denna fungerar idag 

och vilka alternativ eller andra typer av skoltrafik som kan bedrivas. Alternativskiljande 

är om trafiken ska vara öppen eller stängd för allmänheten. Öppen skoltrafik ger alla 

resenärsgrupper möjlighet att resa och varje tur visas och kan sökas i Västtrafiks 

reseplanerare. Vid stängd skoltrafik kan endast grundskolans elever resa med och 

trafiken är inte sökbar hos Västtrafik. Separat (stängd) skolskjuts kan utföras med 

enklare fordon och med större flexibilitet i förhållande till skolverksamheten men har 

ingen koppling till den allmänna kollektivtrafiken i övrigt. 

 

Enligt förstudien finns ekonomiska fördelar med samordnad och öppen skoltrafik. När 

den allmänna kollektivtrafiken och skoltrafiken bedrivs inom ramen för samma 

trafikavtal och med samma trafikoperatör kan fordon och förare användas i bägge 

trafiktyperna vilket innebär att kommunen inte betalar för alla fordon som idag används 

i skoltrafiken. Samordning innebär dock en begränsning i trafikens flexibilitet och att 

skoltrafiken måste planeras med längre framförhållning. Större förändringar i 

skoltrafiken på grund av ändrade undervisningstider, upptagningsområden osv. sker 

dock i praktiken relativt sällan.  

 

Barn och utbildningsnämnden 

Ansvaret för skolskjuts ingår i barn- och utbildningsnämndens uppgifter. Nämnden ska 

enligt kommunens reglemente utföra uppgifter kopplat till vad skollagen föreskriver om 

kommunernas ansvar på detta område. Nämnden har därför lämnats tillfälle att yttra sig 

över skoltrafiken. Barn- och utbildningsnämnden beslutade dock 2021-06-11 att avstå 

från att lämna synpunkter till kommunstyrelsen om huruvida Västtrafik ska ges i 

uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun. Nämnden har inte heller 

uttalat sig i frågan om skoltrafiken ska vara öppen eller stängd eller om det finns 

verksamhetsmässiga faktorer att ta hänsyn till vid valet av skoltrafik. Typen av 

skoltrafik påverkar som förstudierapporten beskriver trafikens flexibilitet, kostnader, 

fordonstyper, planeringsansvar osv. Barn- och utbildningsförvaltningen har dock 

medverkat i förstudien av skoltrafiken varför verksamhetssynpunkter som framkommit 

under utredningen har belysts i rapporten.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i andra sammanhang och vid andra tidpunkter 

framfört synpunkter på skoltrafikens höga kostnader och avsaknaden av samordning 

med annan kollektivtrafik. Av förstudien om skolstrafiken i Uddevalla framgår dock 

tydligt att trafiktyperna är väl samordnade och att kommunen på grund av detta också 

har ekonomiska fördelar av denna samordning. Kommunen betalar inte för alla fordon 

och all förartid som skoltrafiken genererar. Skoltrafikens kostnader måste därför ställas i 

relation till vad kommunen köper, dvs trafikens omfattning och värderas utifrån vad 

kommunen får, dvs den nytta för olika resenärsgrupper som uppnås. Utredningen visar 

att dagens öppna skoltrafik förutom för grundskoleeleverna är till mycket stor nytta för 

framför allt gymnasieeleverna. En tredjedel av resorna i skoltrafiken sker av 

gymnasieelever och utan denna möjlighet måste dessa elever finna andra sätt att 
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transportera sig till skolan eller till de allmänna kollektiva förbindelserna i de större 

kollektivtrafikstråken.  

 

Alternativet stängd skoltrafik (skolskjuts) i kommunal regi innebär att trafiken separeras 

från den allmänna kollektivtrafiken. Skoltrafiken har då sina egna fordon och förare och 

ingen samordning/samnyttjande kan ske med kollektivtrafiken hos Västtrafik. För att 

minska skolskjutskostnaderna måste då skolornas ramtider förändras avsevärt för att 

fordonsbehovet ska kunna minskas och därmed sänka transportkostnaderna på ett 

avgörande sätt. Skoltrafikens kostnader påverkas främst av hur skolornas verksamhet 

organiseras vilket barn- och utbildningsnämnden bestämmer. Att överföra ansvaret för 

skolskjuts till annan part som saknar inflytande över skolverksamhetens planering och 

organisering innebär ingen garanti för fördelaktigare skolskjutskostnader. Det bör dock 

framhållas att kommunen ur ett kommunekonomiskt perspektiv bör värdera även 

skolskjutskostnader vid planering nya bostäder. Bostäder med tillgång till befintlig 

kollektivtrafik minskar kommunens kostnader medan en spridd bebyggelse utanför 

kollektivtrafikstråken skapar utökat behov av att ombesörja och finansiera skolskjuts. 

Kommunens förprövning i samband med planbesked ger idag möjlighet att beskriva 

effekter av framtida bebyggelse på en rad olika områden.   

 

Även om skoltrafikens kostnader i hög grad kan kopplas till skolverksamhetens 

organisering ska en effektivisering av skoltrafiken inte uteslutas. Tackar kommunen ja 

till upphandling i Västtrafiks regi kommer trafikplanering för skoltrafiken att fortsätta 

under hösten 2021 innan förfrågningsunderlaget lämnas ut. Skoltrafik är dock i grunden 

ett kommunalt ansvar varför ansvaret för regelrätta linjeutredningar eller liknande inte 

ingår i Västtrafiks uppgifter. Det är kommunen som beställer sin skoltrafik vare sig 

trafiken upphandlas av kommunen själv eller genom Västtrafik. Västtrafiks uppdrag för 

den allmänna kollektivtrafiken grundas i kollektivtrafiknämndens (Västra Götalands-

regionens) trafikförsörjningsprogram och övriga regionala strategier. Regionens ansvar 

är att upprätthålla allmän kollektivtrafik i de regionalt prioriterade stråken och mellan 

tätorter och kommunhuvudorter vilket definieras i Trafikförsörjningsprogrammet 

respektive Landsbygdsutredningen.   

 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontorets bedömning av skoltrafiken grundar sig på vad som 

framkommit i förstudien och i viss mån på iakttagelser av verksamhetens utförande 

sedan 1994. Förstudien tydliggör nyttor med dagens öppna skoltrafik och de 

ekonomiska fördelar dagens samordning med den allmänna kollektivtrafiken innebär. 

Vill kommunen bibehålla nyttan av öppen skoltrafik är ett förnyat uppdrag till 

Västtrafik den enda möjligheten.  

 

Erfarenheten från tidigare upphandlingsperioder är i huvudsak goda och skoltrafiken har 

genomförts i en anda av att få denna att fungera så väl som möjligt. Ett av skälen kan 

vara att trafiken utförts av Uddevalla Omnibus med god lokal förankring och att bolaget 

också haft till uppgift att sköta lokaltrafiken i övrigt inom kommunen. Betydelsen av 

skoltrafik och lokal allmän kollektivtrafik i samma trafikavtal förefaller vara av mycket 
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stor betydelse vilket talar för att trafiken bör upphandlas genom Västtrafik så att samma 

trafikoperatör tilldelas trafikuppdragen.  

 

Alternativet kommunal upphandling av skolskjuts innebär att kommunen på egen hand 

upphandlar skolskjuts inom ramen för Lagen om offentlig upphandling för perioder om 

högst fyra år i taget. Egen upphandling av trafiktjänster förutsätter hög beställar-

kompetens. Kommunledningskontoret bedömer att denna kompetens f.n. saknas inom 

kommunen.  

 

Lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) innebär att det ska finna en 

kollektivtrafikmyndighet i varje län. I Västra Götaland har detta ansvar lämnats till 

regionen sedan 2012. I avtalet är regionen och kommunerna överens om att verka för en 

samordning av bl.a. skolskjuts med allmän kollektivtrafik i syfte att skapa kostnads-

effektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare.  

 

Kommunledningskontorets uppfattning är att fortsatt öppen skoltrafik är viktig för 

gymnasieeleverna och till viss del för allmänheten i kommunens landsbygd. 

Samordning av skoltrafik med den allmänna kollektivtrafiken minskar fordonsbehovet 

vilket talar för samordnad upphandling av bägge trafiktyperna i Västtrafiks regi. 

Kommunen saknar för närvarande egen upphandlingskompetens på detta område och 

stängd skoltrafik ställer stora krav på organisering av skolverksamheten för att uppnå 

större ekonomiska effekter på transportkostnaderna. Vid upphandling i Västtrafiks regi 

svarar Västtrafik för kostnaden för förstudie och upphandling. 

 

Effektivisering av skoltrafiken kan främst ske genom fortsatt engagemang från 

verksamhetsansvarig nämnd och behovet av skoltrafik överhuvudtaget kan långsiktigt 

påverkas med en genomtänkt samhällsplanering. Det är i övrigt positivt att kommunen 

fortsätter att stödja inriktning och ambitioner i överenskommelsen med Västra 

Götalandsregionen och länets övriga kommuner.   

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Västtrafik AB 

Barn- och utbildningsnämnden 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XXX Dnr KS 2021/00383  

Skoltrafik i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut i juni 2024 

och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 

kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 

aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 

grundskolans elever (stängd skoltrafik). 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen tackar nej till Västtrafiks 

erbjudande om att utföra upphandlingen av skoltrafik. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-08-17 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,  2021-07-23 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-11. 

Förstudierapport, underlag inför beslut om skoltrafiken i Uddevalla kommun 2021-05-

26. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka nej till att upphandla skoltrafik via Västtrafik AB. 

  

  

 

  



Från: no-reply@uddevalla.se 

Skickat: den 28 maj 2021 10:01 

Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige 

Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 

 

Skola/klass: 

Östrabo 1/ naturvetenskap programmet årskurs 1 

 

Lämna förslag 

Mer fritidsgårdar. I Uddevalla så finns det bara 2 ”fritidshus” som ungdomar kan gå till. Därför väljar 

jag att ta upp det som ett förslag. 



Från: no-reply@uddevalla.se 

Skickat: den 28 maj 2021 10:01 

Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige 

Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 

 

Skola/klass: 

Östrabo 1/ naturvetenskap programmet årskurs 1 

 

Lämna förslag 

 De ungdomar som går ut från skolan med höga betyg förtjänar något från kommunen som till 

exempelvis en resa. Detta kan författas som ett tack till de ungdomarna för ett hårt arbete. 



Motion: En uppgradering av konstgräsplanen vid Skarsjövallen 

Sammanfattning. 

Nu har Kultur och Fritidsförvaltningen investerat i två konstgräs ytor i Uddevalla. Herrestad 

och Thordengården.  Detta betyder oerhört mycket för föreningslivet i kommunen.  Barn o 

ungdomar får fina träningsmöjligheter.   

Nu har Uddevallapartiet tidigare lämnat in en motion att konstgräsytan i Ljungskile ska föras 

över från SBN till KULF. Detta innebär att samma förvaltning som har kompetensen har 

ansvaret för ytorna. 

Dags att investera i ny konstgräsplan i Ljungskile 

Ärende.  

Under år 2020/21 har ett antal fotbollsföreningar med konstgräsplaner fått eller ska få dessa 
utbytta.  
Föreningar har nya konstgräsplaner som Kultur och fritidsförvaltningen har budgeterat och 
investerat. Denna satsning gör att barn o ungdomar får goda träningsmöjligheter. 
 
De barn och ungdomar som tränar i Ljungskile ska också ha goda träningsmöjligheter.  
Idag är den konstgräsplanen vid Skarsjövallen utsliten och lag från Ljungskile kan inte träna 
där. 
Därför lägger Uddevallapartiet denna motion. 
 
Uddevallapartiet vill att HELA Uddevalla kommun ska leva. 
 
Uddevallapartiet vill alltså  

Att man från kommunens sida snarast ersättnings-investerar i en ny konstgräsplan i 

Ljungskile på samma premisser som för Herrestad och Thordengården.  

 

För Uddevallapartiet 

 

Lars Olsson    Kent Andreasson  



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 24 september 2021 11:09 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Skapa ett levande centrum, för alla 
 
Ditt medborgarförslag: 
Ljungskiles torg är idag väldigt outnyttjat. Genom att använda den södra delen och skapa en 
aktivitetspark likt Oljeberget i Uddevalla så hade det funnits öppen torgdel för evenemang, 
torghandel etc, platser för bänkar samt en del för barn, ungdomar, aktiva. Den aktiva delen är tänkt 
att placeras i parkens södra del. se bifogad bild. 
 
Ljungskile fritidsgård används inte längre. Där finns både en skatepark och basketkorgar. Använd 
dessa och flyta dem till torgets södra del. Skateparken ligger nära en väldigt trafikerad väg och att 
flytta denna skulle öka säkerheten för barnen. se bifogad bild 
 
Idag finns inget utegym i Ljungskile. I Badhusparken finns idag en ny jättefin lekplats, fina boulebanor 
samt en stor öppen gräsyta. Parkens södra del är väldigt outnyttjad. Där skulle ett utegym göra sig 
kanonbra. Centralt, nära parkeringar, ökar liv och rörelse i centrum, parken blir ännu mera till för 
alla. Lekplats för mindre barn, Lekplats för större barn, park med bänkar, boulebanor för äldre, 
utegym för unga, aktiva och dem som vill. En park för alla. se bifogad bild. 
 
Dagens datum: 
24/9-2021 
 
Namn: 
Oskar Sigurd 
 
 
Skicka med en bilaga 
Skapa ett mer levande centrum, för ungdomar och aktiva.jpg 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 



Medborgarförslagets ärende: 
Pumptrack för cykel och skateboard 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, jag snubblade över denna roliga cykel- och skateboardaktivitet när jag var i Örebro och tänkte 
att detta skulle vara fantastiskt att se här i Uddevalla med tanke på hur populär skate-parken i 
Skeppsviken har blivit! 
 
Dagens datum: 
15 juli 2021 
 
Namn: 
Mathias Carlsson 
 
Skicka med en bilaga 
2020_Composite_Catalog_email.pdf 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Expertly pre-engineered
& certified

Cost e�cient riding
activity solution

Resistant to vandalism
and weather  

Plywood Composite Modular Pumptracks using our proprietary
reinforced fibreglass high grip riding surface are strong enough
to be installed permanently in public spaces, yet light enough
to be transported to events.

This flexibility makes plywood composite tracks ideal for attracting
crowds to public events such as festivals, family fun days, and
fundraisers.

Parkitect’s original and most versatile product, plywood composite
structures have proven their durability in the harshest environments:
from the deserts in Dubai, to the snow of the French Alps. Top
quality timber is cut and treated to protect against water and
insects and all fasteners are rust proof.

Engineered for long life, low maintenance and high grip, our
plywood composite tracks have a proprietary non-slip riding
surface, use ecological resins and paints, and are fast and
simple to install.  

Plywood Composite

The
PARKITECT
di�erence

Key features:

•  Excellent for attracting crowds to events or 

reactivating spaces

•  Fast and simple to install by non-specialised trades

•  

infrastructure and landscaping

Super cost e�ective - install around existing

•  Proprietary reinforced fibreglass high grip 

 

riding surface

• 17mm premium exterior grade European Birch 

 

film faced plywood

• Stainless steel and galvanised strengthening 

components

•  Stainless steel and zinc anodised hardware

•  Ecological resins and paints



 

 

Guaranteed riding result
with proven geometry 

Aesthetically pleasing riding
play-space for public areas

Proven track design for
rider safety & enjoyment 

The
PARKITECT
di�erence

Smooth Edges
Our edges are smooth and round
to avoid scapes on skin and paint.

Riding Surface
Made from woven GFRP with all 
weather grip, our riding surface is
durable, repairable, and suitable
for all wheels. It is attached from
the sides and the bottom to avoid
protruding screw hazards.

Stainless Steel
We use high quality stainless
steel for all assembly hardware
and all exposed reinforcement 
components.

Hidden Hardware
All of the assembly hardware is
neatly hidden under the riding
surface for both rider safety
and security.

Rubber Feet
Every module sits on moulded
rubber pads keeping the wood
frame o� the ground and allowing
it to breath.
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Riding Surface Colours

Assembled Dimensions (metres)

8m track length extension, 4 bump modules
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Alternative Layouts

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

8m track length extension, 4 bump modules

48m
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2

1996kg
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Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets
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City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)
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2
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Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)
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Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

83m

296m
2

3180kg
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Assembled Dimensions (metres)
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Riding Surface Colours

Track length

Layout area
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Custom pallets
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Using the modular design of the system we can work with
both your available space and your budget to design an
awesome custom layout that perfectly suit you needs.

Simply provide us the details and our design team will
get to work to ensure your custom layout will deliver the
proven riding flow for all wheels and all ages.

CUSTOM DESIGNS

MODULAR
PUMPTRACK



RCUSTOM DESIGNS

MODULAR
PUMPTRACK



The Entry/Exit kit provides the modules & hardware necessary
to add an entry & exit point to any Modular Pumptrack.  

This kit is compatible with any new or existing layout.  It can be
purchased as an upgrade in conjunction with a new order
or sold seperately as an addition to an existing track.    

Entry / Exit Kit

4.0

RENTRY / EXIT KIT

MODULAR
PUMPTRACK



The X1 is a B01 shaped entry & exit 
point.

Designed to provide a dedicated entry 
& exit point for any track.  X1’s provide a 
defined start & finish point keeping the 
flow of the rider tra�c smoother & easier to
manage in any installation or location. 

They allow riders to carry their speed 
whilst entering the track with better 
momentum for a fun & safer ride.

X1’s also allow you to join a track to 
other tracks & pathways. 

X1 - Entry / Exit Module

The X5 provides a transition ramp from 
a X1 or X4 to ground level.

This transition module brings the riding 
surface of the X1 interface seemlessly 
down to ground level.

X5 - Ramp to Ground

The X6 provides a transition ramp from 
a B1 to ground level.

This transition module brings the riding 
surface of the B1 seemlessly down to 
ground level.

X6 - Ramp to Ground

The X7 connects one X1 module to 
another X1 module.

This allows one track to join to another 
track or rhythm straight.

X7 - X1 to X1 Connector

OPTIONS

MODULAR
PUMPTRACK

R



City Armour for covering the front bolts 
and recess of the T03 module.

The CA1 covers the bolts to prevent 
tampering and improves safety on the 
side of the T03 corner module.

CA1 can be permanently fixed using 
hardware provide or easily installed 
without fasterners as an excellent 
addition for events.

City Armour - CA1

City Armour for covering the back cavity 
of the T03 module.

The CA2 covers the open back cavity of 
the T03 module, it covers all bolts to 
prevent tampering and stop build up of 
trash & debri.

location for branding with logos & other 
The CA2 panels o�ers an excellent

signage.

CA2 is permanently fixed using the
tamper resistant hardware supplied
with the modules.

City Armour - CA2

Tamper resistant hardware uses
stainlesss ‘pin-hex’ button head
secuirty screws with washers and 
internal coupling nuts.

The internal pin stops the use of 
standard hex tools improving the 
tamper resistance of all hardware.

Tamper Resistant Hardware

RCITY ARMOUR

MODULAR
PUMPTRACK





ISPO AWARD GOLD
WINNER 2016/2017

ISPO BRANDNEW AWARD
WINNER 2014/2015

EUROBIKE GOLD AWARD
WINNER 2015

BUDMA GOLD AWARD
WINNER 2014

EASTERN EUROPEAN 
BUSINESS ELITE 
AWARDS 2016

Best Bike Infrastructure 
Company 2016 

- Europe

BEST BIKE INFRASTRUCTURE
COMPANY - EUROPE

WINNER 2016
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DEALER: PARKITECT AG
info@parkitect.ch
www.parkitect.ch
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Handläggare 

Utredare Andréa Kihl 
Telefon  
andrea.kihl@uddevalla.se 

 

Beslut om sammanträdestider för ungdomsfullmäktige 

mandatperiod 2021-2022 

Sammanfattning 

Styrelsen har gått igenom datum och tid för ungdomsfullmäktiges kommande 

sammanträden under mandatperioden. Följande datum föreslås:  

2021: 

(torsdag 11 november), tisdag 14 december 

 

2022: 

Torsdag 10 februari, torsdag 10 mars, tisdag 19 april, torsdag 19 maj 

 

Sammanträden föreslås till efter skoltid kl. 17-19 för att minska risken att mötena 

krockar med skolarbete. Med en ny bestämmelse i ungdomsfullmäktiges arbetsordning 

kommer ungdomsfullmäktige att kunna ha minst sex möten och max åtta möten per 

mandatperiod (läsår). Därav är antalet möten på vårterminen fyra istället för tre.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-04 

Förslag till beslut  

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att kommande sammanträden för ungdomsfullmäktige under mandatperioden 2021-

2022 sker kl. 17-19 den 14/12 (2021), 10/2, 10/3, 19/4, 19/5 

 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Andréa Kihl 

Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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