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Nytt färdtjänstavtal från och med 2010
Sammanfattning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har sedan 2008 förhandlat med
Stockholms läns landsting om ett nytt färdtjänstavtal giltigt från och med
2010. Förhandlingarna är avslutade och ett avtalsförslag föreligger.
KSL:s styrelse har 2009-10-08 beslutat att rekommendera kommunerna att
teckna ett nytt färdtjänstavtal enligt bilagt förslag. Nyheterna i färdtjänstavtalet är bland annat att avtalet enbart handlar om resor enligt lagen om
färdtjänst. Fortfarande undantas kommunernas persontransporter enligt § 9,
se avtalet. Kommunerna fortsätter att verkställa utredningar som grund för
landstingets prövning av färdtjänsttillstånd.
Avtalets tidsperiod är tillsvidare. Uppsägning ska ske senast nio månader
innan kalenderårsskifte, detta kan dock ske tidigast 2011. En förutsättning
för att avtalet ska träda i kraft är att det godkänns av landstingsfullmäktige
och länets samtliga kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att teckna ett nytt
färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting från och med 2010-01-01.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Kommunerna har genom lag (1007:736) om färdtjänst skyldighet att
anordna färdtjänstresor för sina kommuninvånare. Kommunen får efter
överenskommelse med trafikhuvudmannen i länet överlåta sina uppgifter
enligt lag. I Stockholms län svarar sedan länge Stockholms läns landsting
för färdtjänstresorna.
Nuvarande avtal tecknades i januari 2005 och var giltigt till och med
december 2008. Förhandlingar om nytt avtal påbörjades, och då dessa kom
att handla om ett antal större och mer komplexa frågor, rekommenderades
samtliga kommuner att prolongera färdtjänstavtalet till och med 2009.
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Förhandlingar pågick, frågorna såg ut att lösas. Men i juni 2009 strandade
förhandlingarna, framför allt på grund av oenighet om hur de ekonomiska
frågorna skulle hanteras. Kommunförbundet i Stockholms län (KSL)
skickade ut en information om detta i juni 2009 (2009-06-24, dnr
2007/0062) enligt bilaga.
KSL:s styrelse har 2009-10-08 beslutat att rekommendera kommunerna i
Stockholms län att teckna nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns
landsting. Nyheterna i färdtjänstavtalet är bland annat


Avtalet handlar enbart om resor enligt lagen om färdtjänst. Skrivningarna om att förbättra tillgängligheten har lyfts ut eftersom det sker på
annat sätt än genom färdtjänstavtalet



Fortfarande undantas kommunernas persontransporter enligt § 9 i
avtalet. I avtalet står nu grundskola istället för skola



Kommunerna fortsätter att verkställa utredningar som grund för
landstingets prövning av färdtjänsttillstånd. I avtalet står nu att
landstinget har en ledande roll i utvecklingen av handläggningsprocessen



Avtalets tidsperiod är tillsvidare. Uppsägning skall ske senast nio
månader innan kalenderårsskifte, detta kan dock ske tidigast 2011.

En förutsättning för att avtalet ska träda i kraft är att det godkänns av
landstingsfullmäktige och länets samtliga kommunfullmäktige.
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