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Omsorgsnämnden 2017-12-14

Plats och tid  13:00

Beslutande Marianne Eriksson (S) 
ordförande

Caroline Hedenström (M) vice 
ordförande (C) Ann Andersson, (C) 

Linnéa Sjögren (S) Emelie Nyberg (M) Gunn Högberg (C) 
Thord Bagan (S) Torgil Rundcrantz (M) Jan Nordström (V) 
Birgitta Book (S) Ola Forslin (L) Yvonne Svensson (SD) 

Lisbeth Thorsson (L) §§115-
126 Niclas Nilsson (SD)

Tjänstgörande 
ersättare

Anita Reimers (SD) istället 
för Anders Nilsson (SD)

Britt-Marie Hansson (L) 
istället för Lisbeth Thorsson 
(L) §§ 111-114

     

               
Ersättare Lars Emilsson (S) Elisabeth Disley (L) Eva Nilsson (V) 

Mattias Svensson (KD)           
               

Övriga närvarande Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef

Anna Falkenstam, 
ekonomichef

Alexandra Svensson, 
nämndsekreterare
     

          

Utses att justera Caroline Hedenström      

Justeringens
tid och plats Östra kommunhuset, 2017-12-18  

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Alexandra Svensson

119

Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….
Marianne Eriksson           

Justerare ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….

Caroline Hedenström      

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2017-12-14

Datum då
anslaget sätts upp

2017-12-18 Datum då 
anslaget tas ned

2018-01-09

Förvaringsplats
för protokollet Östra Kommunhuset

Underskrift ..............................................................................................................

      

Alexandra Svensson
Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 119

Tillägg till överenskommelse om finansiering av 
färdtjänst
Änr ON 2016/475

Beslut
 Omsorgsnämnden föreslås besluta att teckna Tillägg till överenskom-

melse 43/2014 om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt 
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, vilket innebär en kostnadsökning på 2 
milj för 2018.

 Omsorgsnämnden föreslås besluta att begära tilläggsanslag om 2 miljo-
ner kronor hos Kommunstyrelsen

 Omsorgsnämnden föreslås besluta om omedelbar justering av ärendet

Sammanfattning
De kommuner i Skåne (23 st) som överlåtit färdtjänst och riksfärdtjänst 
till Region Skåne/Skånetrafiken har tecknat avtal om fortsatt finansiering 
av färdtjänst/riksfärdtjänst. I avtalet förbinder sig parterna att se över 
modellen för finansiering av färdtjänst. Parterna har ännu inte kunnat 
enas om en långsiktig modell varför en tillfällig överenskommelse behö-
ver göras. Behovet av en tillfällig överenskommelse beror på en kraftig 
snedfördelning av betalningsansvaret där kommunerna som först överlät 
färdtjänsten till Skånetrafiken har en oproportionerligt hög kostnad. 
Motsatsen gäller för de kommuner som överlät vid det andra överlåtelse-
tillfället. Kristianstad, som överlät vid det andra tillfället, får med den 
ändrade modellen en kostnadsökning på ca 2 miljoner för 2018. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
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Omsorgsnämnden 2017-12-14

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Omsorgsnämnden föreslås besluta att teckna Tillägg till överens-
kommelse 43/2014 om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, vilket innebär en kostnads-
ökning på 2 milj för 2018.

 Omsorgsnämnden föreslås besluta att begära tilläggsanslag om 2 
miljoner kronor hos Kommunstyrelsen

 Omsorgsnämnden föreslås besluta om omedelbar justering av ären-
det

Beslutsunderlag
Tillägg till Överenskommelse 43/2014

Kommunförbundet Skåne sammanträdesprotokoll 2017-09-22

Skrivelse 2017-10-31 Skånetrafiken

Tjänsteutlåtande 2017-11-20
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