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Möjlighet med taxi till Kommunfullmäktigemöten
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1.
Ärendesammanfattning
Under Demokratiberedningens sammanträde 2019-01-28 diskuterades möjligheten att det
under 2019 ska vara möjligt för invånare att boka taxi till kommunfullmäktiges möten. 201903-04 beslutade Kommunfullmäktige att ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen för
beredning.
Kostnader
Kostnader för taxiresor med Tians Taxi:
Dagtid (06.00 – 19.00), startavgift 60 kr + 12 kr per km.
Timkostnad på 399 kr/tim.

Prisexempel taxi personbil (1-4 passagerare):
Ånäset till Robertsfors, 16 km, tidsåtgång ca. 15 min:
60 kr (startavgift) + 192 (km kostnad)+ 100 kr timkostnad = 352 kr. (Tur och retur: 704 kr)

Åkullsjön till Robertsfors, 21 km, tidsåtgång ca. 19 min.
60 kr (startavgift) + 252 (km kostnad) + 125 kr timkostnad = 437 kr. (Tur och retur: 874 kr)

Bygdeå till Robertsfors, 17 km, tidsåtgång ca. 15 min.
60 kr (startavgift) + 204 (km kostnad)+ 100 kr timkostnad = 364 kr. (Tur och retur: 728 kr)
Uppskattad totalkostnad per Kommunfullmäktige vid en taxibil (personbil) från Ånäset,
Åkullsjön och Bygdeå, vid taxi båda vägarna: 2 306 kr.
1

Datum: 2019-04-29
Dnr: 9019/76.109
Samhällsbyggnadskontoret
Agnes Björk

Notera att det finns möjlighet att åka buss vissa turer, ex:
Ånäset Busstation – Robertsfors bussation, 12.20 – 12.40 (Linje 12)

Ringbil
Ett alternativ till taxibil är ringbil. En ringbil är anropsstyrd och behöver därför förbeställas
dagen före resa. En ringbil går som en buss enligt tidtabell, men måste förbeställas för att gå.
Tidtabellen för ringbilen skulle då årligen behöva anpassas utifrån kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar, med fasta avgångstider till och från Robertsfors.
Startkostnaden är 101,94 kr och hämtkostnaden per hållplats är 51,69 kr. Någon övrig
tidskostnads finns ej. Ringbil kostar endast när den nyttjas.
Kmpriset dagtid (06:00-18:59) är 10,18 kr måndag – fredag.

Exempelkostnader:
Ånäset – Robertsfors:

328 kr

Åkullsjön – Robertsfors:

388 kr

Bygdeå – Robertsfors:

360 kr

Priserna är prel.

Bokning via kommunens reception
Enligt Karin Rönnblom har receptionen i dagsläget en anstängd situation och de ser inte att
de har utrymme för ytterligare arbetsuppgifter.
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