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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.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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

