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 Kommunfullmäktige

Plats och tid Gällivare Folkets hus, Blå Forell  
Måndag 14 januari 2019 kl.13:15 – 13:45 

Utses att justera Fredric Olofsson och Marina Eriksson

Justeringens plats 
och tid

Beslutande

Övriga deltagare

Måndag 14 januari 2019, Kl. 16:00   

Enligt bifogad närvarolista.

Mats Pettersson, kommunchef
Maria Landström, kommunsekreterare

Underskrifter Sekreterare
________________________
Maria Landström

Paragraf  §11 - §11 

Ordförande
________________________
Lena Lindberg 

Justerande
________________________
Fredric Olofsson

________________________
Marina Eriksson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Paragraf  §11 - §11 

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-01-14

Anslags uppsättande 

Anslags nedtagande

2019-01-15

2019-02-06 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Maria Landström
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN

§ 11 3
Ny taxa för kollektivtrafiken, tätortstrafiken 3
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 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 11

Ny taxa för kollektivtrafiken, tätortstrafiken
KS/2018:249 - 0031

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-06 KS/2018:249 § 149,

att anta taxa för kollektivtrafiken 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Lars Alriksson (M) och Eva Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde:

Taxa för kollektivtrafiken

Fullmäktige beslutade 2018-11-06 KS/2018:249-0031 att taxan för barn 
och ungdom skulle utgå då Gällivare kommunaccepterat erbjudandet från 
Länstrafiken  att vara med i projektet 6-19 kortet där alla barn och 
ungdomar erbjuds gratis buss och tågtrafik på alla linjer i Norrbotten.

2018-12-04 meddelade Länstrafiken att projektet blir framflyttad till 
2020 på grund av att alla kommuner inte tacka ja. För de kommuner som 
inte tackat ja har det handlat om att de ä är tveksamma till 
finansieringen och att inte beräkningsmodellen varit helt transparent och 
lätt att förstå.

Länstrafiken kommer att fortsätta sitt arbetet med projektet och kommer 
under 2019 presentera en ny beräkningsmodell där ingen kommun ska få 
en ökad kostnad jämfört med den modell som legat till underlag för 
beslut. 6-19 projektet är ett viktigt och positivt projekt som bör träda i 
kraft. Målsättning med projektet har varit att få fler att åka kollektivt och 
samtidigt tänka på miljön. Utifrån att projektet har blivit framflyttat 
föreslår kollektivtrafikansvarig att man inför ”gratis busstrafik för alla 
barn och ungdomar i kollektivtrafiken. Däremot behöver alla som åker i 
busstrafiken ett kort  för att registrerar bussresan. Kommunfullmäktige 
har sedan tidigare beslutat om en kortavgift på 100 kronor.
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 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i 
styrkort och kommunplansdirektiv och inryms inom nuvarande budget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget är positivt för alla barn och ungdomar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-06 KS/2018:249 § 149,

att anta taxa för kollektivtrafiken 2019.

Underlag
1. Taxa
2. Jämförelse
3. Brev från Länstrafiken angående 6-19 kortet
4. Biljettpriser.
5. Kommunfullmäktige 2018-11-06 § 149.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-17 § 324.
7. Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 8.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S), 
Eric Palmqvist (SD), Stefan Ovrell (MP), David Väyrynen (V), Fredric 
Olofsson (MV), Margareta Henricsson (NS) och Bror Wennström (MV)

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-06 KS/2018:249 § 149,

att anta taxa för kollektivtrafiken 2019.

Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M)

att anta Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelbiljetter och 
periodkort som taxa för busstrafiken inom tätorten för 2019,

att upphöra med försäljning av hel- och halvårskort förutom barn- och 
ungdomskortet där taxan sätts till 450 kr.

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar

Enligt Jeanette Wäpplings, Birgitta Larssons, Eric Palmqvists, Stefan 
Ovrells, David Väyrynens, Fredric Olofssons, Margareta Henricssons och 
Bror Wennströms förslag

Enligt Lars Alrikssons och Eva Alrikssons förslag
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 Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Jeanette Wäpplings, Birgitta Larssons, Stefan Ovrells, Eric Palmqvists, 
David Väyrynens, Fredric Olofssons, Margareta Henricssons och Bror 
Wennströms förslag.


