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§ 175 Yttrande över remiss gällande Ny
finansieringsmodell för färdtjänst
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
-Att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att
godkänna samhällsbyggnads förslag till yttrande med eventuellt tillägg från
Skåne Nordostmöte som sker den 10 april 2018.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har mottagit Överenskommelse om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019 –
remissversion från Skånetrafiken, Region Skåne för yttrande. Ärendet
handlar om att lämna ett yttrande över det utskickade remissunderlaget för
en ny finansieringsmodell för färdtjänst. Kostnader för Hörby kommun
bedöms till 4 263 483 kronor, en ökning om 443 997 kronor jämfört med
2018.
Den nya överenskommelsen utgår till stor del från tidigare
överenskommelse från 2015 samt från aktuellt tilläggsavtal för år 2018.
Den stora skillnaden är att tidigare kostnadsberäkning som utgick från
föregående års kostnader med ett indexpåslag utgår och ersätts av en ny
finansieringsmodell som är framtagen för att säkerställa grunderna för
finansiering på längre sikt. Den nya finansieringsmodellen ska fungera så
att Region Skåne har full kostnadstäckning för färdtjänstverksamheten och
så att kommunen betalar den faktiska kostnaden för utförda färdtjänstresor
inom kommunen.
Det nya förslaget innebär en kostnadsökning för Hörby kommun. Region
Skåne menar att kostnadsökningen till största del beror på genomförda
kvalitetshöjande åtgärder. Till exempel en minimilön för och certifiering av
chaufförerna samt att beställningscentralen tas över i egen regi. Åtgärderna
väntas bland annat medföra bättre arbetsförhållanden för chaufförerna och
nöjdare kunder.
Hörby kommun vill lämna ett antal synpunkter som sammanställts i
tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2018-03-14.

Yrkande
Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
arbetsutskott i uppdrag att godkänna samhällsbyggnads förslag till yttrande
med eventuellt tillägg från Skåne Nordostmöte som sker den 10 april 2018.
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Beslutsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det endast
föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2018-03-14.
Missiv remissunderlag 2018-03-14.
Remissversion 2018-03-14 Ny Överenskommelse med kommun om
fortsatt finansiering från 2019.
Bilaga ekonomi till remissunderlag 2018-03-14.

Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm.
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