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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/503

§ 325 Rekommendation från
Kommunförbundet Skåne ersättningsmodell för färdtjänst
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Tilläggsavtal - ersättning färdtjänst 2018 godkänns. Budget för verksamhet 8320 är
utökad med 1 100 000 kr.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna tilläggsavtalet.

Ärendebeskrivning
2014 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt avtal om finansiering av färdtjänsten då
för få kommuner i Skåne överlåtet färdtjänsten vilket inte gör skatteväxling möjlig. Enligt
finansieringsavtalet skall kommunerna och Region Skåne före 2018 ha kommit överens
om en ny finansieringsmodell för färdtjänsten.
Beslutsmotivering
En partssammansatt arbetsgrupp ledd av Kommunförbundet Skåne har sedan 2015
arbetat med att hitta en ny finansieringsmodell enligt avtalet. Arbetsgruppens
förutsättningar har varit att ersättningen för färdtjänsten skall spegla de kostnader Region
Skåne har för resp kommuns färdtjänst, resor och handläggning. Ersättningen för 2018
skall baseras på utfallet för 2016. Skånetrafiken fick under hösten 2017 nya direktiv från
Nämnden för kollektivtrafik som omöjliggjort en långsiktig överenskommelse om
ersättningen. Arbetsgruppen har därför enats om en ersättningsmodell för 2018 samt
fortsätter att arbeta för en långsiktig överenskommelse.
Skånetrafiken och Kommunförbundet Skåne har vid flera tillfällen under 2016/2017 kallat
till information om arbetet med ny ersättningsmodell. Undertecknad (som också ingår i
den partssammansatta arbetsgruppen) och ekonomichef Linda Andersson har deltagit för
Höörs kommun.
Ersättningen för Höörs kommun höjs från 2611 kkr till 3841 kkr. Budget 2018 för verk
8320 är utökad med 1100 kkr (som var den preliminära höjningen beräknad på 2015-års
resor).
Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar att 1:a beslutssatsen utökas så att texten ”Budget 2018 för
verksamhet 8320 är utökad med 1 100 kkr” läggs till.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen
arbetsutskott. Anna Palm (M) yrkar ett tillägg i första beslutsmeningen med ”Budget 2018
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för verksamhet 8320 är utökad med 1 100 kkr” läggs till.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan godkänna kommunstyrelsens
arbettsutskott förslag med tillägg enligt Anna Palms (M) tillägg.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med
tillägg av Anna Palms (M) förslag.

Beslutsunderlag
1. KSF 2014/130 Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.pdf
2. Följebrev Skånetrafiken.pdf
3. Tillägg ök forts finans färdtjänst.pdf
4. KFSK protokoll 2017-09-22.pdf
5. Komplettering, Tillägg till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riskfärdtjänstlag.pdf
6. Tjänsteskrivelse_Ök_forts_finansiering_färdtjänst171102.docx
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §372).doc
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