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Handläggare 
Grapp Lena 

Datum 
2016-04-04 

Diarienummer 
KSN-2016-0762 

Kommunstyrelsen 

Avgifter för resor inom daglig verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avskaffa avgiften för resor till och från daglig verksamhet som utförs av vård och omsorg, 
på uppdrag av omsorgsnämnden. 

att ovanstående beslut ska gälla retroaktivt från och med den 1 april 2016. 

Ärendet 
Dåvarande nämnden för vuxna med funktionshinder beslutade den 19 augusti 2004, § 203, att 
från och med 1 januari 2005 införa avgift för resor till och från daglig verksamhet. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om avgiften 7 december 2015, § 199. 

Omsorgsnämnden har den 30 mars 2016, § 44, föreslagit att avgifterna till och från daglig 
verksamhet ska avskaffas från den 1 augusti 2016. Bilaga. Mot beslutet har (M)- och (L)-
ledamöterna anfört reservation. 

Efter nämndens beslut har behov uppkommit att tidigarelägga avskaffandet av avgiften, med 
anledning av att det har ifrågasatts om transporterna skulle kunna betraktas som yrkesmässig 
trafik och därmed tillståndspliktig verksamhet. 

Föredragning 
Omsorgsnämnden har tidigare, i förslag till svar på motion som behandlades vid nämndens 
sammanträde den 19 augusti 2015, framfört att nämnden överväger att avskaffa avgiften för 
resor till och från daglig verksamhet, som utförs av vård och omsorg, på uppdrag av omsorgs-
nämnden. De aktuella transporter, varom nu är i fråga, sker inte på grundval av färdtjänst-
beslut. Transporterna har inte ifrågasatts och lagligheten av transporterna har inte prövats. 
Fråga har dock uppkommit om transporterna skulle kunna betraktas som yrkesmässig trafik 
och därmed tillståndspliktig verksamhet, bland annat på grund av att transporterna sker 
regelbundet och mot avgift. För att undanröja tveksamhet angående tillåtligheten att 
genomföra transporterna på det sätt som sker och då nämnden redan tidigare övervägt att 
avskaffa avgiften för resor till och från daglig verksamhet, föreslås att avgiften för resor till 
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och från daglig verksamhet, som utförs av vård och omsorg på uppdrag av omsorgsnämnden, 
avskaffas. För att inte något glapp ska uppstå i transporterna föreslås att avgiften avskaffas så 
snart som möjligt, det vill säga från och med dagen efter kommunfullmäktiges beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Cirka 140 personer betalar avgift för resor till och från daglig verksamhet. Avgiften är 450 
kronor per månad under 11 månader per år. Omsorgsnämndens nuvarande intäkt för 
transporterna uppgår till knappt 700 000 kronor per år. Ett borttagande av avgiften från och 
med 26 april 2016 innebär en intäktsminskning med ca 450 000 kronor för år 2016. 

Omsorgsnämnen har budgeterat ett nollresultat för 2016. Inom vissa områden bedöms 
nämndens kostnader att minska under år 2016 jämfört med budget. Omsorgsnämnden 
kommer därmed att kunna hantera de minskade intäkterna för resor till och från daglig 
verksamhet inom sin budgetram. 
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