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Till: Kommunstyrelsen

Ungdomsbiljett för folkbokförda elever i Båstads kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

att Båstads kommun inför ungdomsbiljett för gymnasieåldrarna under 2022.
att finansiering för 2022 sker genom en ramväxling från Utbildningsnämnden med
1 000 tkr till Kommunstyrelsen och 600 tkr finansieras av Kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter.
att helårseffekten för införandet av ungdomsbiljett för gymnasieåldrarna beaktas i
kommande Budget 2023

Bakgrund
Skånetrafiken erbjuder kommuner i Skåne att köpa ungdomsbiljetter istället för skolbiljetter.
Den befintliga skolbiljetten köps av kommunen till de elever på gymnasiet som uppfyller kraven för skolskjuts. Skolbiljetten gäller på vardagar och under skolterminerna.
Ungdomsbiljetten gäller i hela Skåne, alla dagar och tider inklusive sommarlovet och för samtliga folkbokförda ungdomar i det åldersintervall som kommunen väljer.
Erbjudandet om ungdomsbiljett ersätter inte det befintliga erbjudandet om skolbiljetter för
kommuner utan det kommer att finnas kvar med oförändrade villkor.
Kommuner ges i och med ungdomsbiljetten detta en möjlighet att köpa en tjänst som är värdefull för många kommuninvånare, dels genom att fri- och rörligheten ökar för ungdomar, men
också genom att föräldrar som är tidsmässigt eller ekonomiskt pressade kan avlastas.
Detta stämmer väl överens med kommunens inriktningsmål att Båstads kommun ska vara attraktiv att leva bo och verka i
Prissättningen baseras på den prissättning som gäller för skolbiljetten, som i sin tur är baserad
på resmönster i respektive kommun.

Ekonomi
Om Båstads kommun beslutar sig för att införa ungdomsbiljett för gymnasieåldrarna
beräknas helårskostnaden uppgå till följande, 483 folkbokförda ungdomar x 6 800 kronor ger
en totalkostnad på 3 284 tkr. En ramväxling från Utbildningsnämndens nuvarande transportkostnader till Kommunstyrelsen kan ske med motsvarande 2 085 tkr.
Från Teknik och service kan ytterligare finansiering ske från och med år 2023 med reserverade
medel för kompletteringstrafik med ca 600 tkr. Kvar för Kommunstyrelsen att finansiera är ca
600 tkr. För 2022 blir det en halvårseffekt och eftersom ingen ramväxling från teknik- och service kan göras 2022 får kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter finansiera 600 tkr
och en ramväxling göras från utbildningsnämnden med 1 mnkr finansiera den resterande delen. Under förutsättning av beslut kan samtliga folkbokförda ungdomar i åldern 16-19 år erhålla en ungdomsbiljett med möjlighet att åka med Skånetrafiken året runt, dygnet runt.
Kommunledningen
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Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Klicka eller tryck här för att ange text.
Samråd har skett med:
Klicka här för att ange text.

