Enligt lagen om färdtjänst (1997:736) ansvarar kommunen för att tillhandahålla medborgarna
en färdtjänst av god kvalitet. Kommunerna får efter en överenskommelse med trafikhuvudmannen i länet överlåta sina uppgifter enligt lagen om färdtjänst. Länets kommuner har sedan
år 1977 genom avtal överlåtit åt Stockholms läns landsting att ansvara för färdtjänsten.
Färdtjänst, den särskilda kollektivtrafiken, finns för alla medborgare som har väsentliga
svårigheter att åka med den allmänna kollektivtrafiken. Parterna nedan är eniga om målet att
erbjuda den enskilde resenären ett resande på så lika villkor som möjligt jämfört med den som
åker med den allmänna kollektivtrafiken. Personer med olika funktionshinder ska möjliggöras
att i större utsträckning kunna använda den vanliga kollektivtrafiken. En förbättrad tillgänglighet leder till integration, normalisering och större oberoende för alla resenärer.
Mellan Stockholms läns landsting (landstinget) och ……………………………… kommun
(kommunen) har träffats följande

AVTAL
§1
Kommunen överlåter jämlikt § 4 lagen om färdtjänst (1997:736) sina uppgifter enligt nämnda
lag till landstinget som trafikhuvudman.

§2
Landstinget övertar jämlikt § 5 lagen om färdtjänst ansvaret för att färdtjänst anordnas för
kommunens invånare för resande inom Stockholms län. Villkor för resor i eller mellan
kommuner samt över länsgränsen till angränsande kommun, liksom för resor utanför länet
fastställs av landstinget.

§3
Frågor om tillstånd till färdtjänst prövas jämlikt § 6 lagen om färdtjänst av landstinget.
Landstingets uppgifter enligt lagen om färdtjänst och detta avtal fullgörs av den nämnd eller
nämnd och styrelse som landstingsfullmäktige bestämmer.
Nämnden fastställer villkor och föreskrifter för resandet med färdtjänsten och resornas
genomförande. Fastställda riktlinjer kan vara generella eller avse särskilt tillstånd.
Riktlinjerna skall beslutas utifrån budgetram, reglemente och inriktningsdirektiv som
landstingsfullmäktige fastställt för nämnden.

§4
Grunder för avgifterna för resor med färdtjänst bestäms av landstinget som ensam
länstrafikansvarig jämlikt § 11 punkt 1 lagen om färdtjänst med tillhörande
författningskommentar.
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§5
Kommuninvånare skall inge ansökan om färdtjänst till kommunen. Kommunen skall
verkställa en utredning som ligger grund för landstingets prövning av sådan ansökan.
Kommunen skall verkställa kompletterande utredning om landstinget så begär. Ansökningsprocessen för färdtjänst skall vidareutvecklas och förbättras. Landstinget har en ledande roll i
utvecklingen av handläggningsprocess och IT-stöd i samband med detta.

§6
Landstinget och kommunen ska samverka genom lokala samråd där även chefstjänstemän
ingår. Syftet är att skapa ett forum för att identifiera och föreslå förbättringar av tillgängligheten till och i den allmänna kollektivtrafiken så att fler kommuninnevånare kan använda den.
Även den särskilda kollektivtrafiken ska avhandlas vid dessa tillfällen.
Kommunerna ska underlätta för landstinget, eller den styrelse som fullgör uppgifter med
anledning av detta avtal, genom att aktivt medverka till:
 att nödvändiga underlag finns såsom befintliga adressuppgifter, hållplatsinformation
och koordinater för ett digitalt geografiskt informationssystem


att färdtjänsttrafik får trafikera kommunens kollektivtrafikkörfält.

§7
Ett gemensamt regionalt råd inrättas med representanter från landstinget och KSL. Uppgiften
är att dels regelbundet och gemensamt följa upp avtalet dels att möjliggöra att genomföra
löpande förbättringar och förändringar av rutiner och hantering kring färdtjänst.

§8
Landstinget skall ansvara för samråd med de funktionshindrades organisationer och för
brukarsamråd med färdtjänstens resenärer.

§9
Detta avtal omfattar inte resor föranledda av kommunala beslut rörande aktiviteter för äldre
och funktionshindrade inom grundskola, vård och omsorg.
Med resor enligt ovan avses:
-

resor till och från grundskola, särskola och fritidshem för barn med funktionshinder (ej
förskola och gymnasium)

-

resor till och från daglig verksamhet för personer tillhörande LSS personkrets 1 och 2

-

resor för äldre och funktionshindrade till och från dagverksamhet beslutad av
kommunen

-

resor för äldre och funktionshindrade vid start och avslut i samband med vistelse vid
växelvård/korttidsvistelse som är beslutad av kommunen (undantag för egen
fritidsresa i besökssyfte under växelvård/ korttidsvistelse för vilken landstinget svarar)
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§ 10
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2010 och tillsvidare om inte någondera part säger
upp avtalet. Uppsägning skall ske senast nio månader innan kalenderårsskifte, detta kan dock
ske tidigast 2011. Om en kommun säger upp avtalet så innebär det att avtalet förfaller i sin
helhet. Förhandling om nytt avtal sker mellan landstinget och KSL som företräder länets
kommuner.

§ 11
Detta avtal är för sin giltighet beroende av landstingsfullmäktiges och länets samtliga
kommunfullmäktiges godkännande.

§ 12
Avtalet är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

För landstinget

För kommunen

