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Beskrivning av ärendet Region Skåne är kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 (varav Båstads 
kommun är en) av Skånes 33 kommuner har genom avtal överlåtit ansvaret för 
färdtjänsten till myndigheten. Vid avtalets tecknande var intentionen att 
samtliga av Skånes kommuner senast 2014-12-31 skulle ha överlåtit sina 
uppgifter till Regionen och att fortsatt finansiering skulle ske via skatteväxling. 
Dessa förutsättningar uppfylldes inte utan parterna tecknade ett nytt avtal från 
och med den 1 januari 2015. Även detta avtal baserades på att kommunerna 
fortsatte betala ett årligt bidrag baserat på deras faktiska kostnader vid 
överlåtelsetillfället uppräknat med index. Parterna var överens om att på längre 
sikt finna en modell för finansiering som kunde börja gälla från och med den 1 
januari 2018. Parterna har dock inte kunnat enas i dessa förhandlingar och ett 
nytt tidsbestämt avtal för 2018 tecknades för att parterna skulle kunna finna en 
modell för finansiering som samtliga deltagande kunde acceptera. Region Skåne 
har utarbetat ett förslag om fortsatt finansiering och remissvar från samtliga 
kommuner ska vara Region Skåne tillhanda senast den 7 maj 2018. Inom ramen 
för samarbetet i Familjen Helsingborg har bifogat remissvar tagits fram och 
gäller som det remissvar som Båstads kommun avger tillsammans med 
tjänsteskrivelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från chefen för verksamhetsstöd Fredrik Hedesand, 
daterad 2018-04-23, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Chefen för verksamhetsstöd Fredrik Hedesand föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads Kommun antar det remissvar som Familjen Helsingborg 
har framtagit gällande rubricerad överenskommelse. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Handläggare: Fredrik Hedesand 

Dnr: KS 001505/2016 - 905 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på remiss - Förslag till "Överenskommelse om fortsatt finansiering 
av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 
2019, Dnr 1703197" 

Förslag till beslut 
1. Båstads Kommun antar det remissvar som Familjen Helsingborg har framtagit gällande 
rubricerad överenskommelse. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne är kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 (varav Båstads Kommun är en) av 
Skånes 33 kommuner har genom avtal överlåtit ansvaret för färdtjänsten till myndigheten. Vid 
avtalets tecknande var intentionen att samtliga av Skånes kommuner senast 2014-12-31 skulle 
ha överlåtit sina uppgifter till Regionen och att fortsatt finansiering skulle ske via skatteväx
ling. 

Dessa förutsättningar uppfylldes inte utan parterna tecknade ett nytt avtal från och med den 1 
januari 2015. Även detta avtal baserades på att kommunerna fortsatte betala ett årligt bidrag 
baserat på deras faktiska kostnader vid överlåtelsetillfället uppräknat med index. Parterna var 
överens om att på längre sikt finna en modell för finansiering som kunde börja gälla från och 
med den 1 januari 2018. Parterna har dock inte kunnat enas i dessa förhandlingar och ett nytt 
tidsbestämt avtal för 2018 tecknades för att parterna skulle kunna finna en modell för finan
siering som samtliga deltagande kunde acceptera. Region Skåne har utarbetat ett förslag om 
fortsatt finansiering och remissvar från samtliga kommuner skall vara Region Skåne tillhanda 
senast den 7 maj 2018. 

Inom ramen för samarbetet i Familjen Helsingborg har bifogat remissvar tagits fram och gäller 
som det remissvar som Båstads Kommun avger tillsammans med denna tjänsteskrivelse. 

Kommunkontoret 
Fredrik Hedesand, Chef Verksamhetsstöd 

Beslutet ska expedieras till: 
Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och Omsorgschef 
Teknik- och Servicechef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttrande Färdtjänst Region Skåne 
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Stads jurist 

Eva Sturesson 

0431-468086 

eva.sturesson2@engelholm.se 

REMISSVAR 

2018-04-19 

Remissvar- Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019 

Bakgrund 
Region Skåne är kollektivtrafik.myndighet i Skåne och 23 av Skånes 33 kommuner har genom avtal 

överlåtit ansvaret för färdtjänsten till myndigheten. Vid avtalets tecknande var intentionen att samtliga av 

Skånes kommuner senast 2014-12-31 skulle ha överlåtit sina uppgifter till Regionen och att fortsatt 

finansiering skulle ske via skatteväxling. 

Dessa förutsättningar uppfylldes inte utan parterna tecknade ett nytt avtal från och med den 1 januari 

2015. Även detta avtal baserades på att kommunerna fortsatte betala ett årligt bidrag baserat på deras 

faktiska kostnader vid överlåtelsetillfället uppräknat med index. Parterna var överens om att på längre sikt 

finna en modell för finansiering som kunde börja gälla från och med den 1 januari 2018. Parterna har dock 

inte kunnat enas i dessa förhandlingar och ett nytt tidsbestämt avtal för 2018 tecknades för att parterna 

skulle kunna finna en modell för finansiering som samtliga deltagande kunde acceptera. Region Skåne har 

utarbetat ett förslag om fortsatt finansieringen och remissvar från samtliga kommuner skall vara Region 

Skåne till handa den 7 maj 2018. 

De kommuner inom Familjen Helsingborg som överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne, Bjuv, 

Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, As torp, Ängelholm samt Örkelljunga avger här ett gemensamt 

yttrande över aktuell remiss. 

Förslag till ny överenskommelse 
Region Skåne har skrivit fram ett förslag till fortsatt modell för finansiering på samma grunder som 

tidigare att respektive kommun skall ersätta Region Skåne med ett bidrag som motsvarar de faktiska 

kostnaderna för Färdtjänstverksamheten i den egna kommunen. 

Kostnaden debiteras i enlighet med följande fördelning; 

Myndighetsutövning, beställningscentral, trafik samt en tillkommande post avseende stödfunktioner och 

övergripande kostnader. 

familjenhelsingborg .se 



Region Skåne har i förslaget skrivit att respektive avtalspart skall ta ett tydligt ansvar för att i ett tidigt 

skede informera motparten om eventuella förändringar; såväl strukturella som finansiella som kan ha 

påverkan på verksamheten. 

I förslaget finns en tydlig kostnadsökning från 2018, en genomsnittlig ökning för samtliga kommuner med 

16%. Ökningen kan hänföras till genomförandet av att starta upp en beställningscentral i egen regi, ett 

beslut som togs under 2017 och beräknas genomföras under 2018. Noteras skall att det även skedde en 

kostnadsökning från 2017 till 2018 som Region Skåne motiverar med att den strukturella 

förändringsprocess som pågår för att öka kvaliteten inom färdtjänsten och få nöjdare kunder. Dessa 

kvalitetshöjande åtgärder kommer att få full effekt först under 2018. De åtgärder som åsyftas utöver 

beställningscentralen; är krav på minilöner till chaufförer och certifiering av chaufförer. 

Ytterligare en kommun, Svedala, beräknas inträda i samarbetet under 2019 vilket kommer medföra en 

positiv kostnadspåverkan för övriga deltagande kommuner. 

Synpunkter 
Det är positivt om Region Skåne och kommunerna kan finna en långsiktig avtalsmodell för verksamheten 

och Familjen Helsingborg ställer sig positiv till den grundtanke som finns i förslaget med kommunikation 

och dialog. Även det kvalitetshöjande arbete som genomförts avseende minimilöner och utbildning till 

chaufförer och den trygghet en beställningscentral i egen regi ger ställer sig Familjen Helsingborg bakom. 

Det finns dock en del områden som behöver förtydligas för att dialogen och kommunikationen mellan 

parterna skall kunna fungera. 

Remissha11te1i11gen 

Förslaget presenterades den 7 mars i Malmö och översändes till.kommunerna den 14 mars och den 7 maj 

förväntas samtliga kommuner ha inkommit med svar. En remisshantering med så korta svarstider kan inte 

anses vara i linje med den av såväl kommunerna som Region Skåne efterfrågade dialogen och samverkan 

kring det gemensamma ansvaret för avtalet. Region Skåne kunde med fördel ha tillsett att det fanns 

utrymme i remissförfarandet för att inhämta synpunkter från den av kommunförbundet Skåne tillsatta 

gruppen av politiker för att bereda förslaget, innan det skickades ut på remiss till kommunerna. 

Kostnadse.ffiktiviseringar 

Region Skåne har i samband med överlåtelsen av ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten även 

övertagit finansieringen av verksamheten. Kommunerna skall lämna bidrag med sina faktiska kostnader 

för färdtjänsten i den egna kommunen. Debiteringen utgår från Region Skånes budgeterade kostnader för 

verksamheten och stäms av två gånger per år. 

Det som saknas i avtalet är en skrivning som visar på att Region Skåne arbetar med kostnadseffektiva 

lösningar i framtiden avseende såväl kvalitetsarbetet som de stordriftsfördelar som på sikt måste uppstå 

vid denna typ av samarbete. Familjen Helsingborg anser det full rimligt att respektive kommun skall bära 

sina faktiska kostnader för färdtjänsten men enligt nuvarande avtal har inte kommunerna någon möjlighet 

att påverka sina egna kostnader. Region Skåne måste därför tydligt visa på hur de arbetar för att hålla 

motpartens kostnader nere. 

familjenhelsingborg .se 



Kostnadsökningar 

En prognosticerad kostnadsökning om 16% för en verksamhet kan inte bara godkännas utan att det finns 

en plan för framtida kostnadseffektiviseringar. Prognosen för 2020 och 2021 är att inga ytterligare 

ökningar kommer att ske men det firu1s inte heller någon skrivning för att Region Skåne skall arbeta för en 

effektivisering och återhållsamhet avseende kostnadsutvecklingen. Till exempel är en effektivisering om 2-

3% per år en rimlig skrivning i dessa sammanhang. Region Skåne behöver också vara tydligare avseende 

sin specificering av olika kostnader såsom OH-kostnaderna som uppgår till 2%. Vad avses t.ex. med 

stödfunktioner som är en nyskapad post? Trafikkostnaderna har ökat med 7% vilket behöver motiveras 

utifrån de stordriftsfördelar som denna lösning måste anses medföra. Därutöver behöver parterna finna 

goda modeller för att redovisa statistik på kommunnivå avseende hur många färdtjänsttillstånd som 

beviljas, hur många färdtjänstresor som görs med Jojo Serviceresor i den allmänna trafiken, fördelning 

mellan faktiska kostnader mellan sjukresor och färdtjänst och så vidare. Detta är några av de frågor som 

finns inom kommunerna och redovisningen av denna statistik måste bli tydlig och transparensen måste 

öka för att avtalet skall kunna präglas av dialog och kommunikation 

Påverkan och dialog 

Kommunerna svarar för 50 % av alla kostnader idag men avtalsskrivningen ger en begränsad möjlighet till 

påverkan i sakfrågorna. Då avtalet anger en förskottsbetalning av prognosticerade kostnader två gånger 

per år med en eventuell återbetalning efter avstämning måste det finnas en tydlig transparens i 

redovisningen avseende kostnader för respektive kommun och en dialog avseende budgetarbetet. 

Angående arbetet med budget och plan anser Region Skåne att samarbetet skall bygga på att Region Skåne 

informerar om budget och treårsplan och kommunerna har möjlighet att komma med synpunkter som 

Region Skåne tar till sig. Detta kan inte anses spegla avsikten i avtalet med dialog mellan parterna avseende 

förestående förändringar som har påverkan på verksamheten. En budgetinformation måste ha föregåtts av 

en dialog för att kommunerna skall ha en möjlighet att komma med synpunkter och ta ställning till 

eventuella förändringar. Det måste finnas en samsyn mellan parterna och kommunerna måste ges tillfälle 

att påverka beslut om egenavgifter och andra budgetavgörande poster. 

Framtid och utveckling 

Det är en stor positiv vinst med en gemensam färdtjänstorganisation under en huvudman utifrån de 

stordriftsfördelar som detta medför. Familjen Helsingborg efterfrågar därför en plan för arbetet med att få 

fler kommuner att ansluta. Det är fortfarande 10 kommuner i Skåne som ej anslutit till samarbetet. Deras 

inträde är av vikt för att Region Skåne skall kunna ta över hela verksamheten och finansiera densamma via 

skatteväxling. En plan för det arbetet och ett renodlat gränssnitt för att inte heller riskera att deltagande 

kommuner hoppar av med de negativa effekter det skulle få för samarbetet behöver arbetas in . . Ett av 

målen med att föra över färdtjänsten till kollektivtrafikmyndigheten var att få en ökad samordning och en 

plan för det fortsatta arbetet efterfrågas. 

familjenhelsingborg .se 



Avslutningsvis kan konstateras att det förslag som Region Skåne lämnat har goda intentioner och en god 

grundtanke då det bygger på en tidig dialog och information mellan parterna. Det är dock så att 

föreliggande föreslag ger kommunerna begränsad möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de skall 

svara för 50 % av alla kostnader. Möjligheterna att påverka är begränsade och det finns inga incitament för 

Region Skåne att hålla nere kostnaderna. 

Ett alternativ för att kommunerna skall erhålla möjlighet att påverka är att komplettera förslaget med att 

tillsätta ett politiskt presidium, en styrgrupp, med beslutsmässiga representanter från regionen och de fyra 

hörnen. Ett arbetssätt som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i flera kommuner idag med ett 

gott resultat. 
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