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Kommunstyrelsen

Avgifter för resor till daglig verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avskaffa avgiften för resor till och från daglig verksamhet med fordon som körs av
upphandlade företag på uppdrag av omsorgsnämnden, samt
att ovanstående beslut ska gälla retroaktivt från och med den 1 augusti 2016.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 (§ 85) att från den 1 april 2016 avskaffa
avgiften för resor till och från daglig verksamhet som utförs av Vård & omsorg på uppdrag av
omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige uppdrog samtidigt till omsorgsnämnden att göra en
översyn av alla resor till och från daglig verksamhet oavsett utförare, för att kartlägga
brukarnas kostnader.
Omsorgsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2016 föreslagit att även avgiften för resor
till och från daglig verksamhet med fordon som körs av upphandlade företag avskaffas från
och med den 1 augusti 2016.
Nämndens protokollsutdrag och tjänsteskrivelse återges som bilaga.
Föredragning
Omsorgsnämnden ansvarar för resor till och från daglig verksamhet, nämnden har vid flera
tillfällen gett uttryck för en vilja att sänka och på sikt ta bort avgifterna på dessa resor. För ett år
sedan sänktes avgiften till 450 kronor per månad och i april beslutade kommunfullmäktige att ta
bort avgiften för de resor som utförs av Vård & omsorg. Det är viktigt att alla personer som är
beviljade transport till och från daglig verksamhet behandlas lika och därför föreslås
kommunfullmäktige att ta ett slutligt steg och helt ta bort avgiften för denna typ av resor.
Resor till och från daglig verksamhet utförs idag dels av upphandlade taxibolag och dels av Vård
& omsorg. Under år 2016 beräknas sammanlagt cirka 320 personer åka till och från daglig
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verksamhet, av dem åker cirka 175 personer med upphandlade taxibolag och cirka 145 personer
åker med Vård & omsorgs fordon.

Ekonomiska konsekvenser
Effekten för omsorgsnämnden kan för helåret uppskattas till 750 – 800 tkr. Effekten för
innevarande år beräknas till cirka 350 tkr. Detta ska ses i relation till nämndens totala
omslutning om cirka 1,6 miljarder kronor. Nämnden bedömer att den kommer att klara årets
verksamhet inom given ram.
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-14

§ 105
Avgifter för resor till daglig verksamhet. Dnr OSN-2016-0109
Beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från 1 augusti 2016 avskaffa avgiften
för resor till och från daglig verksamhet med fordon som körs av upphandlade företag.
Ärendet
ärendet föreligger förvaltningens förslag 2016-06-14 till beslut.
Omsorgsnämnden ansvarar för resor till och från daglig verksamhet. Resorna är avgiftsbelagda.
Omsorgsnämnden har vid flera tillfällen gett uttryck för en vilja att sänka och på sikt ta bort
avgifterna. För ett år sedan sänktes avgiften, under vintern avskaffades en del av den och nu föreslås
kommunfullmäktige ta ett slutligt steg och helt ta bort avgiften.
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OSN-2016-0109

Omsorgsnämnden

Avgifter för resor till daglig verksamhet
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från 1 augusti 2016 avskaffa
avgiften för resor till och från daglig verksamhet med fordon som körs av upphandlade
företag.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ansvarar för resor till och från daglig verksamhet. Resorna är avgiftsbelagda. Omsorgsnämnden har vid flera tillfållen gett uttryck för en vilja att sänka och på sikt ta
bort avgifterna. För ett år sedan sänktes avgiften, under vintern avskaffades en del av den och
nu föreslås kommunfullmäktige ta ett slutligt steg och helt ta bort avgiften.

Ärendet
Omsorgsnämnden ansvarar för resor till och från daglig verksamhet. Ansvaret för resorna har,
efter att omsorgen togs över av kommunen 1996, alltid legat på den nämnd som också har
ansvaret för daglig verksamhet. Det är samordnade resor där vanligtvis flera åker i samma bil
för att det ska vara smidigt för personerna och fungera både ekonomiskt och miljömässigt bra
för kommunen. Verksamheten är organiserad så att en del körs av upphandlade taxibolag och
en del av Vård & omsorgs personal på daglig verksamhet. År 2016 åker sammanlagt 320 personer och av dem cirka 175 personer med upphandlade taxibolag och cirka 145 personer åker
med Vård & omsorgs fordon.
I samband med att kommunfullmäktige beslutade att ta bort avgiften för de resor som körs av
Vård & omsorgs personal fick omsorgsnämnden i uppdrag att se över samtliga resor, oavsett
utförare, för att kartlägga brukarnas kostnader. Omsorgsförvaltningen har därefter samrått
med stadsbyggnadsförvaltningen för att finna den lösning som kvalitativt och ekonomiskt är
bäst för såväl brukare som kommunen som helhet. Förvaltningarna har enats om att den bästa
lösningen är att resorna ligger kvar inom omsorgsnämndens ansvarsområde.
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För närvarande finns det tre olika ramavtal och det har gjorts tre olika upphandlingar av
transporter, skolskjuts, skjutstransporter till daglig verksamhet och färdtjänst. En samordning
av dessa upphandlingar skulle innebära att kommunen blir en starkare beställare av transporter och det skulle vara en fördel för de taxibolag som lägger anbud att ha ett avtal att följa.
Diskussioner förs mellan utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen om en samordning av dessa inför 2018.
Omsorgsnämnden har vid flera tillfällen gett uttryck för en vilja att sänka och på sikt ta bort
avgifterna. Avgiften sänktes därför först till 450 kronor, en sänkning med drygt 300 kronor.
Nämndens vilja att avskaffa avgifterna slogs åter fast i samband med att nämnden på sammanträdet den 19 augusti 2015 behandlade en motion till fullmäktige om höjd habiliteringsersättning. Fullmäktige beslutade i april att ta bort avgiften för de personer som körs av Vård &
omsorgs personal. Det är viktigt att alla personer som är beviljade transport till och från daglig verksamhet behandlas lika. Omsorgsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avskaffa avgiften för resor till daglig verksamhet från 1 augusti 2016
med fordon som inte körs av Vård & omsorg.
Ekonomiska konsekvenser
Omsorgsnämnden bedömer att avskaffandet av avgiften ryms inom befintlig ekonomisk ram.
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