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Ang Bokbussen 
Bokbussen är registrerad för 6 500kg. Vid en service- och reperationsärende 
av bokbussen upptäcktes att bokbussen vägde 7 48Dkg. Dvs l ton mer än den 
är registrerad för. 

I ett försök att göra bokbussens last lättare plockades samtliga vuxenmedia, 
handikappramp samt bokvagn ur. Då vägde bokbussen ca 6 900kg. 
Bedömningen är att det inte går att anpassa media beståndet för nå vikten 
som den är registrerad för. Därmed förlora bokbussens sin funktion. 
Bokbussen besöker 75 hållplatser, 7 skolor, 4 förskolor. 

Vi har haft en dialog med tekniska kontoret som vi hyr bokbussen av. Vi kom 
fram till att det finns ett alternativ som möjliggör fortsatt bokbuss service till 
l::ndsbygder: och skolorna. Det är att byta chassi (undsrrede) och flytta över 
befintligt skåp (biblioteksdelen) till det nya chassit. 

Chassit kan vi få i januari och sedan behövs det några veckor att flytta skåpet. 
Om allt går smidigt kan bokbussen börja rulla i mars, 2014. Detta förutsätter 
snabb handläggning av ärendet. Det som styr är tillgången till chassit. Om 
ärendet drar ut på tid kan leveransen på chassit bli upp till ett år. 

Tekniska kontoret har undersökt möjligheterna och kostnaderna för denna 
åtgärd. 

Nytt chassi 700 tkr 

Flytt av skåp 150 tkr 

Oförutsett 100 tkr 

SUMMA: 950 tkr 

Enligt Tekniska kontoret blir det inga ökade driftskostnader. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Tekniska kontoret i uppdrag att tillsammans med Kultur- och 
fritidskontoret upphandla nytt chassi till bokbussen. 

att godkänna 950 tkr kronor i investeringsmedel för täckande av kostnader 
för inköp av nytt chassi och flytt av skåp. 
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