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Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid-19
TN-2020-1292
Sammanfattning

I syfte att skydda en samhällskritisk och utsatt verksamhet föreslås Tekniska nämnden fatta
beslut om att fortsatt möjliggöra ensamresor i färdtjänsten, detta med anledning av covid-19.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att färdtjänstresenärer från och med 2021-06-30 till och med 2021-12-31, med avvikelse från
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö kommun, får möjlighet att beställa ensamresor med
färdtjänst, samt
att Serviceförvaltningen, i enlighet med sitt ansvar utifrån Servicenämndens reglemente, ges
möjlighet att besluta om tidigare återgång till samordnande resor, om förändrade
rekommendationer eller hävande av restriktioner från Folkhälsomyndigheten skulle komma till
stånd före 2021-12-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Ensamresor i färdtjänsten med anledning av covid-19
Smittskydd Skånes rekommendationer för serviceresor med anledning av covid-19, dat.
2021-04-22

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-04-21
Tekniska nämnden 2020-06-12
Tekniska nämnden 2020-08-25
Tekniska nämnden 2020-11-24
Tekniska nämnden 2021-05-25
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Ärendet

SIGNERAD

2021-05-07

Ärendet innefattar förslag till beslut innebärande förlängning av den möjlighet till ensamresor
med färdtjänst som fattades genom ordförandebeslut 2020-03-31 samt genom Tekniska
nämndens beslut 2020-04-21, 2020-06-12, 2020-08-25 och 2020-11-24.
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Besluten grundar sig på de rekommendationer för serviceresor med anledning av covid-19 som
Smittskydd Skåne meddelat 2020-03-27, 2020-04-09, 2020-10-29 samt på de förlängda
restriktionerna och lokala allmänna råden för från Smittskydd Skåne 2021-04-22. I version 202104-22 är rekommendationerna uppdaterade och inga större förändringar föreslås. För att minska
risken för spridning av smitta mellan personer rekommenderas att serviceresor i största
utsträckning sker med endast en passagerare i fordonen.
I syfte att fortsatt skydda målgruppen för färdtjänstresor bör tekniska nämnden fatta beslut att
förlänga möjligheten till ensamresor i färdtjänsten efter det att nuvarande beslut fattat av
tekniska nämnden löper ut 2021-06-30. Möjligheten till ensamåkning föreslås ligga kvar till 202112-31. Skulle förändrade rekommendationer eller hävande av restriktioner komma till stånd före
detta sista datum bör kommunens utförare för färdtjänsten, enheten Serviceresor inom
Serviceförvaltningen, ges möjlighet att besluta om tidigare återgång till samordnade resor.
Ensamresor ska möjliggöras vardagar i mån av plats. Närmare anvisningar om bokning, restider
med mera får lämnas av Serviceförvaltningen, enheten Serviceresor.
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