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Ansökan om bidrag för fortsatt försöksverksamhet med
Närlinjetrafik – Luleå Lokaltrafik AB
Luleå lokaltrafik AB anhåller om kommunens besked beträffande fortsatt
trafikering av Närlinjen. I samband med 2007 års budgetarbete begärde LLT
utökning av budgetramarna med 400 kkr för fortsatt trafikering av Närlinjen
ytterligare ett år, tom 2008-03-31. Medel avsattes inte i budgeten för 2007 med
motiveringen att utvärdering av försöksverksamheten bör ske innan
ytterligare medel tillskjuts.
Luleå lokaltrafik AB har under åren 2005-2006 erhållit extra bidrag från Luleå
kommun för försöksverksamhet med Närlinjetrafik. Under första försöksåret
uppgick kommunens bidrag till 200 kkr. Bidraget uppräknades inför
försöksperiod 2 (budget 2006) till 400 kkr. Nuvarande försöksperiod sträcker
sig till 2007-03-31. Uppräkningen inför 2006 motiverades framförallt av att
antalet resande blivit betydligt lägre än kalkylerat inför uppstarten av
försöksverksamheten. Av den totala kostnaden på ca 800 kkr står LLT för 200
kkr, biljett- och övriga intäkter för 200 kkr och bidraget från Luleå kommun
för resterande 400 kkr.
Ursprungskalkylens ekonomiska beräkningar förutsatte bl a att varje tur
till/från Närlinjens ytterområden – Smedjegatan skulle nyttjas av i snitt 3
resande per tur eller 378 resor per vecka. LLT:s resestatistik för Närlinjen visar
under första försöksåret 2005 på 118 snittresande/vecka. Under 2006 beräknas
resandet uppgå till 139 snittresande/vecka en ökning jämfört med år 2005 på
18 %. Resandet har således under de två första försöksåren endast uppgått till
i snitt 1 resande per tur att jämföra med kalkylens beräkningar på 3.
Fördelningen resande under 2006 har varit pensionärer 51 %, resande med
färdtjänstbevis 44 % och övriga resenärer 5 %.
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Luleå Lokaltrafik AB vill nu ha besked senast 2007-01-31 om försöket skall
förlängas ytterligare ett år eller om Närlinjetrafiken skall läggas ner efter den
31 mars 2007. Fortsatt försöksverksamhet t o m 2008-03-31 förutsätter förlängt
kommunalt bidrag med 400 kkr. LLT har som ambition att inför den fortsatta
försöksverksamheten minska antalet turer i centrum samtidigt som man
lägger till en slinga mellan Bergviken och Stadsvikens vårdcentral. Åtgärden
förväntas innebära en utökad trafikservice och därigenom öka Närlinjens
resandeantal. Denna förändring är avstämd med pensionärsföreningarna i
Luleå kommun.
I samband med junibeslutet om 2007 års budget var fördelningen av
ägartillskottet till Länstrafiken i Norrbotten AB ännu inte fastställt. Det
definitiva beloppet för Luleå kommun på 13 820 kkr ligger 630 kkr lägre än
budgeterat anslag vilket innebär att motsvarande belopp kan omfördelas till
annan verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att försöksverksamheten förlängs
t o m 2007-06-30 eller den tidpunkt som LLT beslutar samt att 100 000 kr
anvisas genom omfördelning av motsvarade belopp från budgeterat anslag
för ägartillskott till Länstrafiken i Norrbotten AB.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Bertil Bartholdsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jonas Grafström yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar att
-

försöksverksamheten förlängs t o m 2007-06-30 eller den tidpunkt som
LLT beslutar samt

-

100 000 kr anvisas genom omfördelning av motsvarade belopp från
budgeterat anslag för ägartillskott till Länstrafiken i Norrbotten AB.

_____
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