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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 27 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 115

Motion om en sammanhållen färdtjänst i Västmanland
RV 170328

Helena Hagberg, Ida Lindh, Lars Alderfors, Bengt-Åke Nilsson och Anita LiljaStenholm, alla (L), föreslår i en motion inkommen 2017-02-01 att Region
Västmanland tar initiativ till att samordna myndighetsutövning, planering och
genomförande vad gäller färdtjänst i alla kommuner i Västmanland.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-02-22 § 7 h).
Regionstyrelsens yttrande
Handläggning av färdtjänst sker på olika sätt i landets regioner. I regionerna Blekinge,
Jönköping och Örebro handlägger Kollektivtrafikmyndigheterna myndighetsutövning,
planering och genomförande. Vanligast i landet är dock att respektive kommun
sköter myndighetsutövningen, medan planering respektive genomförande kan ske i
samverkan med Kollektivtrafikmyndigheten eller i egen regi.
Den 22 februari 2017 tog regionfullmäktige beslut om att rekommendera
kommunerna att besluta om att överföra myndighetsutövningen till Kollektivtrafikmyndigheten. Sala kommun och Västerås stad har också beslutat att lägga över
ansvaret för myndighetsutövning, planering och genomförande på
Kollektivtrafiknämnden under 2017. Därutöver ansvarar Kollektivtrafiknämnden för
planering och genomförande åt Hallstahammars respektive Surahammars kommun.
Regionens övriga sex kommuner sköter färdtjänsten i egen regi.
Kollektivtrafiknämnden har som mål att samla regionens kompetenser kring
myndighetsutövningen kopplat till färdtjänst hos Kollektivtrafikförvaltningen. Utifrån
detta förs återkommande samtal med kommunerna om en gemensam hantering av
färdtjänsten. En sådan hantering kan effektivisera verksamheten, minska sårbarheten
och öka rättssäkerheten genom att länets invånare bedöms på liknade sätt utifrån
gällande lagstiftning och reglemente/riktlinjer.
I ärendet yttrar sig
Helena Hagberg (L), Tommy Levinsson (S), Andreas Porswald (MP) och Bengt-Åke
Nilsson (L).
I ärendet yrkar
Tommy Levinsson (S) och Andreas Porswald (MP) bifall till regionstyrelsens förslag till
beslut.
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Helena Hagberg med flera (L) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts två yrkanden. Ordförande
ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Jenny Landernäs och Susanne Henning Aihonen båda (M),
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Ida Lindh, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson
samtliga (L),
reserverar sig till förmån för Helena Hagbergs yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-10-04 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-10-04

Andreas Engstedt

