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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-11-07 kl. 13:00-13:57

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Anders Skans (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) ersätter Andréas Schönström (S) (1:e
vice ordförande)
Bassem Nasr (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sadiye Altundal (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Charlotte Bossen (C)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Sandra Lundberg (Utvecklingssekreterare)
Karin Ringman-Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-11-14

Protokollet omfattar

§362
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362

Färdtjänst - Sjukresa inom färdtjänsten, ändring i tillämpningsanvisning

STK-2018-131
Sammanfattning

Malmö stad och Region Skåne har överenskommelse om att personer med färdtjänst får åka
sjukresa inom ramen för Malmö stads färdtjänstregler, detta trots att sjukresor är Region
Skånes ansvar. Egenavgiften för sjukresa ingår idag i färdtjänstavgiften och debiteras av
Malmö stad som en engångskostnad per resa alternativt att den ingår i månadsavgiften för
färdtjänst. För sjukresor som är utanför Malmö stad, debiteras enligt Region Skånes taxa för
sjukresor och baseras på antal åkta kilometer. De kostnaderna som Malmö stad har för själva
transporten och administrationen av sjukresan, debiteras Region Skåne. Från kostnaden görs
avdrag för egenavgiften till den enskilde.
Region Skåne har aviserat att de från den 1 februari 2019 själv kommer att debitera den
enskilde egenavgiften för sjukresa vilket medför att den inte längre kommer ingå i
färdtjänstavgiften som Malmö stad debiterar. Anledning som uppges till förändringen är att
Region Skånes beslutade taxor ska gälla för samtliga i Skåne som åker sjukresa. Förändringen
medför ökade kostnader för vissa malmöbor som åker sjukresa och har färdtjänst.
Som en följd av Region Skånes beslut behövs en justering av Malmö stads
tillämpningsanvisningar avseende regler kring möjligheten att åka sjukresa på färdtjänstavgift.
Detta för att tydliggöra Malmö stads åtagande avseende vilka avgifter som gäller för
Malmöbon som åker sjukresa respektive färdtjänst. Ändringen innebär ingen förändring av
Malmö stads färdtjänstavgifter.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige ändrar tillämpningsanvisningar för färdtjänsten på så sätt att det
inte längre är möjligt att åka sjukresa på egenavgiften för färdtjänst eftersom avgiften
kommer tas ut av Region Skåne. Ändringen börjar gälla 1 februari 2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga
17.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §608 KS AU 181029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 - Förändring av taxan avseende sjukresa inom
färdtjänsten i Malmö
Bilaga: Förslag till ny taxa Färdtjänst från 1 februari 2019
Bilaga: Tidigare taxa Färdtjänst från 1 juli 2015
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-11-07: Ärende 21. Färdtjänst - Sjukresa inom färdtjänsten, ändring i
tillämpningsanvisning

Vänsterpartiet vill påpeka att Region Skånes beslut om avgifterna för sjukresor försämrar för
många Malmöbor. Att Region Skåne inte längre vill samordna egenavgifterna mellan
färdtjänst och sjuktransport är inte bra. Då inte vi i Malmö stad kan ändra regionens beslut
måste vi motvilligt acceptera faktum, men hoppas att det ska gå att påverka Region Skåen
att ändra sig.
Malmö 2018-11-07
Emma-Lina Johansson
Med instämmande av
Sadiye Altundal

Anders Skans

