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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Nytt avtal om färdtjänst med länets kommuner för år 2009
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendet
Färdtjänstnämnden föreslår ett nytt avtal om färdtjänst med länets
kommuner för år 2009.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslag till nytt avtal om färdtjänst med länets kommuner för år
2009.

Avtalet om färdtjänst mellan Stockholms läns landsting och länets
kommuner sades upp för omförhandling av färdtjänstnämnden den
10 oktober 2007. Nu har avtalet förhandlats om och föreslås gälla under
2009. Avtalet har anpassats till överföringen av Färdtjänstens uppgifter till
SL och förfaller automatiskt för ny omförhandling den sista december 2009.
I avtalet ingår även ett gemensamt uppdrag för parterna att utveckla färdtjänstresorna och samverka kring förbättringar av tillgänglighet, information
och kvalitetssäkring. Ett nytt avtal med dessa förslag kommer att föreläggas
landstingsfullmäktig inför nästa årsskifte.

Bilagor
1 Avtal
2 Landstingsdirektörens och färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande

2009-01-27
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 februari 2009.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 februari 2009.

Mp-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande:
”Bilagorna 2 och 3 som medföljer ärendet ser vi som en information om hur
långt diskussionen om olika samverkansråd kommit. Vi förutsätter att frågan
om samverkansråd, såväl lokala samverkansråd mellan kommuner och
landsting som ett ev. regionalt samverkansråd mellan KSL och landstinget
kommer att beslutas i ett särskilt ärende där även Handikapprådets synpunkter beaktats. Det är viktigt att avgränsningar görs så att inte fler nivåer
införs i onödan.
Det är i fråga om det regionala samverkansrådet oklart från vilka nämnder
eller styrelser i landstinget företrädare kommer att väljas. Om ett regionalt
samverkansråd ska införas bör samtliga partier i landstinget vara
representerade.”

Ärendet och dess beredning
Färdtjänstnämnden har den 21 januari 2009, enligt förvaltningens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt avtal om färdtjänst mellan Stockholms läns landsting
och länets kommuner.
Landstingsdirektörens och färdtjänstförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande den 27 januari bifogas (bilaga).
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Landstingsdirektörens och färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Genom ett avtal 1976 med kommunerna i Stockholms län blev landstinget
huvudman för färdtjänsten i länet från och med den 1 januari 1977. Avtalet
reviderades 1995.
Riksdagen antog en ny lag (1997:736) om färdtjänst som trädde i kraft den
1 januari 1998 och som innebär att varje kommun ansvarar att färdtjänst
anordnas i kommunen. Om kommunen, landstinget och trafikhuvudmannen i
länet är överens kan kommunen överlåta sina uppgifter till
trafikhuvudmannen. Den nya lagen möjliggjorde en fortsatt samverkan i
Stockholms län mellan kommunerna och landstinget i allt väsentligt enligt
de principer som lades fast i 1976 års avtal.
Efter förhandlingar mellan landstinget och KSL som företrädare för länets
kommuner träffades ett nytt avtal om färdtjänst. Avtalet godkändes av
landstingsfullmäktige den 8 september 1998. Genom det nya avtalet överlät
kommunerna sitt ansvar enligt den då nya färdtjänstlagen till landstinget.
Avtalet förnyades under 2004 och godkändes av landstingsfullmäktige den
14 december 2004. Uppsägning för omförhandling av avtalet beslutades av
färdtjänstnämnden den 10 oktober 2007. Avtalet löper ut vid utgången av
2008.
Avtalet

Det nya avtalsförslaget som bifogas är i stort sett av samma innebörd och
innehåll som det nu gällande avtalet men med några viktiga tillägg.
Avtalet som är ett-årigt förfaller automatiskt den sista december 2009.
I § 11 anges att parterna skall tillsammans ta fram ett nytt avtal som skall
gälla from 1 januari 2010. Det anges vidare att inriktningen i det arbetet med
ett nytt avtal skall vara att renodla innehållet i färdtjänstavtalet så att det fullt
ut ansluter till lagens tolkning om vad som betraktas som färdtjänstresor. Det
innebär att den gråzon som idag finns genom det uppdelade ansvaret mellan
landstinget och kommunerna för resor som anges i §9 skall tas bort. §9
beskriver de resor som för närvarande kvarligger i kommunal regi sedan
Ädel och psykädelreformerna genomfördes i mitten på 1990-talet och som
då skatteväxlades. Överflyttningen av resor enligt §9 skall sedan påbörjas
den 1 maj 2010 och vara avslutad senast den sista december 2010.
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Kostnadsersättning för de resor som på detta sätt överflyttas kan ske genom
exempelvis en skattejustering eller annan ekonomisk modell mellan
landstinget och kommunerna.
Avtalet har anpassats till det nya läge som uppstår i och med överföringen
av Färdtjänstens verksamhet till SL, genom att på tillämpliga paragrafer
förutom nämnd även ange styrelse för det fall då verksamheten övergått till
bolaget.

Förhandlingsprotokollet
Förhandlingsprotokollet som bifogas beslutshandlingarna beskriver
ytterligare frågor som behandlats och där enighet mellan parterna uppnåtts.
Parterna skall under januari 2009 förtydliga innehållet i §9 samt skicka ut
riktlinjer som klargör dessa resor för kommunerna. Under första halvåret
2009 skall parterna genomföra en kartläggning av resorna genom att tillsätta
arbetsgrupper för att hantera överflytningen från kommunen till landstinget
på ett organiserat och strukturerat sätt. Genom detta förfarande skapas bra
möjligheter för landstinget att genom förestående upphandlingar innefatta
även de resurser som krävs för det utökade uppdraget. Samtidigt säkerställs
att resorna kan överföras på ett kontrollerat sätt med minimala störningar för
såväl kommuner som resenärer.
För att även i övrigt underlätta för landstinget att genomföra det överlåtna
uppdraget med färdtjänstresor skall kommunerna via Stockholms stad
överföra adress- och koordinatuppgifter för ett digitalt informationssystem.
Vidare ska kommunerna tillsammans med SL ta fram en lösning om hur
kommunerna kan överföra uppgifter och informationer om tillgängliga
busshållplatser till SL.
Ansökan om färdtjänst skall precis som hittills lämnas in till kommunen.
Ansökningsprocessen för färdtjänst skall utvecklas och förbättras genom ett
webbaserat system som skisserats i ett gemensamt arbete inom IT Forum.

