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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.
Förslag till 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.
Beslutsunderlag





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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Beslutet skickas till

Servicenämnden
Ärendet

Malmö stad och Region Skåne har överenskommelse att personer med färdtjänst får åka sjukresa
inom ramen för Malmö stads färdtjänstregler. Malmö stad är huvudman för färdtjänsten och
Region Skåne är för sjukresor. Respektive huvudmans fullmäktige beslutar om sina taxor och
avgifter. 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. Detta innebär att
den enskilde som åker sjukresa inom färdtjänsten i Malmö från den 1 februari 2019 kommer få
en räkning för resan från Region Skåne.
De kostnaderna som Malmö stad har för själva transporten och administrationen av sjukresan,
debiteras Region Skåne. Från kostnaden görs idag avdrag för egenavgiften till den enskilde. För
sjukresor som är utanför Malmö stad, debiteras enligt Region Skånes taxa för sjukresor.
Hur förändringen kommer påverka personer med färdtjänst och deras kostnader för sjukresa,
beror på vilken abonnemangsform för färdtjänst de har idag. Malmö stad har två
abonnemangsformer att välja på för den enskilde med färdtjänsttillstånd. Nedan beskrivs de två
abonnemangsformerna och hur förändringen kan komma påverka den enskilde.
Abonnemangsform 1:
Detta abonnemang är anpassat för den som gör högst 17 enkla färdtjänstresor under en månad
inom Malmö, (vid fler än 17 resor blir abonnemangsform 2 billigare). Månadskostnaden är 160
kronor (från november 2018) och i avgiften ingår fem enkelresor inom Malmö. Reser man mer
än fem resor betalar man 32 kronor för varje resa som görs med färdtjänst inom Malmö. Reser
man mycket under en månad innebär det att kostnaden kan bli hög då det inte finns något
kostnadstak.
I abonnemangsform 1, ingår fria resor med den allmänna kollektivtrafiken i Skåne det vill säga
med buss och tåg.
Ledsagare medföljer kostnadsfritt. Dessa resor behöver inte förbeställas.
Barn under 7 år betalar en abonnemangsavgift på 160 kronor per månad, och resorna är
avgiftsfria. Barn som fyllt 7 år men inte 20 år betalar en abonnemangsavgift på 160 kronor per
månad och då ingår 5 kostnadsfria resor. Från resa 6 betalas en avgift på 16 kronor per resa,
vilket motsvarar halva kostnaden för vuxna.
Den som redan har färdtjänst eller blir beviljad färdtjänst får detta alternativ per automatik om
han eller hon inte själv väljer abonnemangsform 2.
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Så här kommer personer med abonnemangsform 1 påverkas: Idag har cirka 4 440 personer
abonnemangsform 1. Det ingår 5 resor i månadsavgiften idag oavsett om resan sker som
sjukresa eller färdtjänst. Den sjätte resan debiteras alltid personen oavsett om den utförs som en
färdtjänst- eller är en sjukresa. Priset för denna resa är 32 kronor. I framtiden ingår enbart
färdtjänstresor i de fem resorna. Om personen idag åker 5 sjukresor i månaden så ingår det i de
160 kronor för abonnemanget men i framtiden kommer Region Skåne debitera personen för
varje av dessa sjukresor enligt deras taxa. Konsekvensen blir att de personer idag som åker färre
än 5 färdtjänstresor i månaden men åker mer än en sjukresa i månaden kommer att få en ökad
kostnad. Tabellen nedan beskriver merkostnaden jämfört med idag.
Merkostnad per månad för person med färdtjänstabonnemang 1. (ingen hänsyn tagen till Region Skånes
högkostnadsskydd för sjukresor på 1980 kr / år)
Antal Färdtjänstresor per månad abonnemang fastavgift 160 kr / månad och rörlig avgift på 32 kr
Antal
sjukresor /
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
månad (32 kr
/ resa)
0
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
1
32 kr
32 kr
32 kr
32 kr
32 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
2
64 kr
64 kr
64 kr
64 kr
32 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
3
96 kr
96 kr
96 kr
64 kr
32 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
4
128 kr
128 kr
96 kr
64 kr
32 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
5
160 kr
128 kr
96 kr
64 kr
32 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
6
160 kr
128 kr
96 kr
64 kr
32 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
7
160 kr
128 kr
96 kr
64 kr
32 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
8
160 kr
128 kr
96 kr
64 kr
32 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
9
160 kr
128 kr
96 kr
64 kr
32 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr

Kommentar till tabell: Tabellen visar kostnadsökning vid olika resmönster. Om exempelvis en
person åker 3 färdtjänstresor och 4 sjukresor i månaden, blir kostnadsökningen 96 kronor
jämfört med samma resmönster med dagens regler. För personer som åker 5 färdtjänstresor eller
mer i månad blir det ingen kostnadsökning jämfört med idag.
Abonnemangsform 2: Den som regelbundet reser mycket med färdtjänsten inom Malmö och
vill ha en fast avgift per månad, kan välja detta abonnemang. Månadskostnaden är 550 kronor
(samma som periodkort på stadstrafiken i Malmö). I abonnemangsform 2, ingår fria resor med
den allmänna kollektivtrafiken i Skåne det vill säga med buss och tåg.
Ledsagare medföljer kostnadsfritt. Dessa resor behöver inte förbeställas.
Barn under 7 år betalar en abonnemangsavgift på 160 kronor per månad, och resorna är
avgiftsfria. Barn som fyllt 7 år men inte 20 år betalar en abonnemangsavgift på 275 kronor per
månad, vilket motsvarar halva kostnaden för vuxna. Då ingår obegränsat antal resor.

Så här kommer personer med abonnemangsform 2 påverkas: Idag har cirka 2000 personer
abonnemangsform 2 och betalar en fast månadsavgift oavsett hur många färdtjänst- eller
sjukresor han eller hon åker under månaden. Från den 1 februari 2019 kommer Region
Skåne/Skånetrafiken att debitera den enskilde för varje sjukresa enligt deras taxa. Region Skåne
har ett högkostnadsskydd per tolvmånadersperiod på 1980 kr och som även omfattar barn i
samma hushåll. Detta innebär att samtliga personer med abonnemangsform 2 som åker sjukresa
inom färdtjänsten kommer få en ökad kostnad enligt Region Skånes taxa.
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Behov av förändring i tillämpningsanvisningar
Kommunfullmäktige fastställde 28 maj 2015 tillämpningsanvisningar för färdtjänst i ”Justering
av färdtjänsttaxa” 88 §. Här anges att Malmö stads färdtjänstregler medger att sjukresa får göras
inom ramen för kommunens regelverk för färdtjänst. Egenavgiften som Malmö stad tar ut av
kund för dessa resor är 32 kronor för resor inom Malmö stad. Resterande kostnad som Malmö
stad har för resan debiteras Region Skåne. För sjukresor som är utanför Malmö stad, debiteras
enligt Region Skånes taxa för sjukresor.
Under rubriken, sjukresor som görs inom färdtjänsten (resor med taxi eller specialfordon)
föreslås följande förändring:
Sjukresor som samordnas inom färdtjänsten (resor med taxi eller specialfordon)
Egenavgiften som patienten ska betala för sjukresa beslutas av Region Skåne. Avgiften är samma
som för övriga som åker sjukresa i Skåne. Det är Region Skåne som tar ut egenavgiften för
sjukresor även om de samordnas med Malmö stads färdtjänst. (för aktuella avgifter för sjukresa,
se Skånetrafikens hemsida).
Stadskontorets bedömning

Avgifter för sjukresor beslutas av Region Skåne för samtliga som åker sjukresa i Skåne och
avgifter för färdtjänst i Malmö beslutas av Malmö stad. När Region Skåne aviserar att inga
undantag ska göras för de som beviljas färdtjänst av Malmö stad så är det inte förhandlingsbart
precis som det inte är förhandlingsbart för Region Skåne när det gäller Malmö stads avgifter för
färdtjänst.
Detta innebär att nu gällande tillämpningsanvisningar måste ändras så att de anpassas till Region
Skånes beslut att inte längre ha särskilda regler för de som beviljas färdtjänst av Malmö stad.
Förslaget är att tillämpningsanvisningarna ändras i enlighet med förslag i ärendet.
Stadskontoret bedömer att förändringen i tillämpningsanvisningarna förtydligar för Malmöbon
vad Malmö stads respektive Region Skånes ansvar är och vilken avgift som gäller.

Ansvariga

Bertil Siöström Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

