Protokollsutdrag

1 (6)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-03-25

KS 2019/140

Plats och tid

Parken kl. 18.00–22.30

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Patrik Holmberg (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S), t.o.m. punkt 24
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S), t.o.m. punkt 20
Fredrik Karlsson (SD)
Mariann Sjöström (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS), t.o.m. punkt 21
Mats Andersson (SD)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Layal Chidiac (S), t.o.m. punkt 24
Thomas Malmqvist (SD)
Ola Olsson (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)
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Tjänstgörande ersättare

Paul Lövdahl (S), Ersätter Andreas Persson (S) från punkt 21
Lizian Kyreus (S), Ersätter Veronica Larsson (S) från punkt 25
Anitha Lata (S), Ersätter Layal Chidiac (S) från punkt 25
Mårten Bönnemark (M)
Gunnar Hedin (M)
Eric Samuelsson (M)
Britta Brinck-Nehlin (M)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Sven Tilly (SÖS), Ersätter Ann-Marie Flink (SÖS) från punkt 22

Ersättare

Oliver Weiland (SD)
Anna Holst (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Magnus Isgren (SD)
Tomas Olsson (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Hans Björklund (S)
Mats Sjöslätt (C)
Mette Hansson (C)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Larsson Lindstrii (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

60-87

Sekreterare
Daniel Vagland
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Justerares signaturer

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-05

Datum då anslaget tas ned

2019-04-26

Förvaringsplats
Underskrift
Daniel Vagland

Justerares signaturer
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§ 79 Avgiftsfri kollektivtrafik
Dnr KS 2017/431

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06 om utredning av avgiftsfri kollektivtrafik
innefattande:
Avgiftsfri kollektivtrafik för 70 år och äldre, för 70 år och äldre under lågtrafik, för
75 år och äldre samt för 75 år och äldre under lågtrafik. Utredningen ska
även omfatta avgiftsfri kollektivtrafik för alla medborgare under lågtrafik.
Lågtrafik inom kollektivtrafiken är vardagar kl. 9-14 respektive efter kl. 18
samt lördag och söndag.
Avgiftsfri kollektivtrafik gäller resor inom Trelleborgs kommun. Avgiftsfritt på
Pågatågen blir därför inte aktuellt.
Avgiftsfri kollektivtrafik omfattar personer folkbokförda i Trelleborgs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-09 att återremittera ärendet för att tydliggöra
konsekvenser gällande kostnaden för färdtjänstberättigade samt eventuella
konsekvenser för den enskilde, samt att ärendet återrapporteras till
kommunstyrelsen december 2018.
I utredningen till kommunstyrelsen beräknades kostnaden för avgiftsfritt från 70 år
till 3,6 mkr under 2019 och 3,7 mkr 2022, från 75 år beräknades motsvarande
kostnader till 2,3 respektive 2,5 mkr.
Utredningen föreslog att från 1 januari 2019 införa avgiftsfri kollektivtrafik för
resor inom Trelleborgs kommun för kommuninvånare som är 75 år och äldre, samt
att finansieringen beaktas i kommunstyrelsens förslag till budget för 2019-2021.
Kommunstyrelsens ordförande kompletterade utredningsdirektiven 2019-01-02
med beräkning av kostnaderna för invånare från 65, 67 respektive 69 år samt för
färdtjänstberättigade gällande resor inom den allmänna kollektivtrafiken. Avgiftsfri
kollektivtrafik kan gälla från 1 maj 2019.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för utredningens alternativ. Utredningen föreslår
att avgiftsfri kollektivtrafik införs för invånare 75 år och äldre från 2019-05-01.
Kostnaden för detta beräknas till 2,5 mkr för helåret och för den aktuella
tidsperioden, maj-december 2019, till totalt 1,7 mkr.

Yrkande
Lennart Höckert (S), Erik Lundström (KD), Helmuth Petersén (SD), Mikael Rubin
(M) och Anders Ahvander (SÖS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Holmberg (C) och Henrik Silverstolpe (L) yrkar avslag till
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kommunstyrelsens förslag.
Emil Samnegård (MP) yrkar i första hand:
att införa avgiftsfri kollektivtrafik för resor inom Trelleborgs kommun för
kommuninvånarna som är 67 år och äldre när finansiering är på plats,
att införa avgiftsfrihet i den allmänna kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade i
Trelleborgs kommun när finansiering är på plats,
att finansiera detta genom införande av p-avgifter på de kommunala
parkeringsplatserna i centrum, och påbörja detta arbete snarast möjligt, samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur de invånare som inte
har kollektivtrafik kan tillgodoses.
I andra hand yrkar Emil Samnegård (MP) avslag tillkommunstyrelsens förslag.
Mikael Rubin (M) yrkar avslag på Emil Samnegård (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden föreslår en komplettering av att-sats 4 - att anslå 5.780 tkr till
kommunstyrelsens driftbudget per helår from år 2020 vilket finansieras från
kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag inklusive komplettering av att-sats
4 under proposition, bifall mot avslag, och finner på acklamation att
kommunfullmäktige bifallit förslaget.
Votering begärs.
Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag mot Emil Samnegård (MP) förslag
och finner på acklamation att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.

Omröstning
Voteringsproposition 1
”Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som önskar avslå
det samma röstar nej”
I omröstningen avges 44 ja-röster och 5 nej-röster, medan 2 ledamöter avstår.
Voteringslista 4, enligt bilaga.
Voteringsproposition 2
”Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som önskar
bifalla Emil Samnegård (MP) förslag röstar nej”
I omröstningen avges 44 ja-röster och 2 nej-röster, medan 5 ledamöter avstår.
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Voteringslista 5, enligt bilaga.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att från 1 maj 2019 införa avgiftsfri kollektivtrafik för resor inom Trelleborgs
kommun för kommuninvånare som är 67 år och äldre,
att från 1 maj 2019 införa avgiftsfrihet i den allmänna kollektivtrafiken för
färdtjänstberättigade i Trelleborgs kommun,
att anslå 3.860 tkr till kommunstyrelsens driftbudget för 2019 vilket finansieras
genom omdisponering från kommunfullmäktiges budgetmarginal,
att anslå 5.780 tkr till kommunstyrelsens driftbudget per helår from år 2020 vilket
finansieras från kommunfullmäktiges budgetmarginal, samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur de invånare som inte
har kollektivtrafik kan tillgodoses.

Reservation
Miljöpartiet anmäler reservation till fördel för eget förslag.
Liberalerna och Centerpartiet anmäler reservation.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

