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2021-06-23

Länsfärdtjänst som ti lläggstjänst
Bakgrund

Kalmar länstrafik erhöll vid kollektivtrafiknämndens möte 2O2l-05-27
uppdraget att kartlägga konsekvenser och kostnader av ett inforande av
länsfiirdtjänst inom området Kalmar län. I uppdraget ingick att beakta idag
aktuella tilläggstjänster stipulerade via Regional plan ltir Särskilda
persontransporter (lokalt regelverk), så även en kort beskrivning av
närliggande regioners tillämpning for nu aktuell sakfråga jämte övriga
tilläggstjänster med påverkan på resandet. Alljämforelsestatistik utgår från
verksamhetsår 2019, d.v.s. tid l.ore pandemin.

Lag (1997:7 36) om ftirdtjänst och Lag (1997:736) om riksfiirdtjänsr är per
definition så kallade ramlagar. Lagstiftaren har betonat att det regionala
självstyret är av vikt, detta speglar också att lagstiftningama inte explicit
foreskriver hur ftirdtjänsten respektive riksftirdtjänsten ska utformas utan
överlåter detta till kommunerna och regionerna.

Färdtjänsten har att bidra till en tillfredställande trafikforsörjning också flor
den grupp funktionsnedsatta, med personkrets, som är berättigade till
ftirdtjänst. Av lorarbetena till lagen framgår vidare att fiirdtjänsten ska
betraktas som en del i det kollektiva trafiksystemet, ett komplement till
linjetrafiken. En centralt dokumenterad definition cir att fdrdtjdnst dr en
ko mp I e t t e r ande ko I I e kt iv t r ans po rtfu r m, s o m eft e r b e hov s p rövnin g rir
tillgdngligfor personer som på grund avfunktionshinder, som inte endast cir
tillfdlligt, har vcisentliga svårigheter att ftrJlytta sig på egen hand eller att
re s a me d al I manna kom munikat i oner.

Skyldigheten att anordna ftirdtjänst gäller generellt endast inom den kommun
där den berättigade är folkbokl.ord. Om det finns särskilda skäl ska
ftirdtjänsten anordnas mellan folkbokforingskommunen och en annan
kommun (arbets- och eller skolpendling jämte resor flor nödvändig service).

Med riksf;irdtjänst avses resor från en kommun till en annan kommun inom
landets gränser. Regionen har att lämna ersättning I'or den del som överstiger
normala resekostnader flor personer som till följd av ett stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ändamålet med
resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild
angelägenhet. Riksftirdtjänstlagen är en så kallad ersättningslag och i motsats
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till fiirdtjänstlagen innehåller denna inga skyldigheter lor tillståndsgivaren att
anordna själva transporten.

Ett tillstånd till fiirdtjänst beviljas oftast for viss tid medan ett tillstånd till
riksfiirdtjänst beviljas per resa, i vissa fall generellt lor viss tid mot en i
lorväg bestämd adress.

Tilläggstjänster stipulerade via Regional plan ftir Särskilda
persontransporter

Region Kalmar län har via Regional plan lor Särskilda persontransporter (RF
2020-04-02) ett kompletterande regelverk till ftirdtjänstlagen och
riksftirdtjänstlagen. I planen har ftirdtjänstens och riksfiirdtjänstens
utformning anpassats till idag rådande forutsättningar.

- Färdtjänstens användningsområde har utökats att gälla
fo lkboklorin gskomm unen j ämte 40 ki lometer från
folkbokforingskommunens gräns och in i en annan kommun.
Kommunala olikheter finns, Emmaboda kommun har en tilläggstjänst
med rätt att resa till/från Kalmar centralort.

- Resor i en annan kommun inom landets gränser så kallad RIAK. Som
allmän giltighet upp till 3 månader, därefter som individuellt
tillstånd.

- Kostnadsfri allmän kollektivtrafik lor alla berättigade till I?irdtjänst,
därtill kostnadsfrihet for en medfiiljande medresenär.

- Rätt att resa dygnet runt d.v.s. styrs inte av tid utifrån den allmänna
kollektivtrafiken.

- Egenavgift likt resa med allmän kollektivtrafik.

- En utökad servicenivå via så kallad Service extra.

- Från och med 2020-04-02, ett möjliggörande flor generell
riksfiirdtjänst mot valfri adress och/eller kommun. Krav lor tillstånd
är kontinuitet jämte behov av aktivitet med alternativa måladresser,
gäller inom Iänsgräns.

Antalet resor som gick över kommun- och länsgräns via tilläggstjänst om 40
kilometer var 2019 19 864 stycken, detta till en total sträcka om 715 314
kilometer. Kostnaden exkluderat samåkning och egenavgift 14 306 000
kronor. Samåkningsgraden går dessvärre inte att klart verifiera varav vi
använt oss av samåkningsgraden ltir resor inom kommunerna under samma
tidsperiod, 1,5 resenär/transport. Den totala kostnaden uppgår då till
9 537 000 kronor.

Antal resor över kommun- och länsgräns verksamhetstir 2019
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Total sträcka fiir resor över kommun- och länsgräns verksamhetsår 20 I 9

Antal resor med allmän kollektivtrafik, utforda av berättigade till ftirdtjänst,
uppgick till 36 845. Till detta redovisades 16 387 medl'oljande medresenärer.

Regler inom område lor riksftirdtjänsten kan inte redovisas då forändringen
infordes under tid lor pandemin och därav inte varit loremål for användande.

En beskrivning av närliggande regioners tillämpning

I utredningen har vi valt att se till regionerna Blekinge, Kronoberg och
Jönköping. I kontakten har vi fokuserat på nedanstående frågeställningar.

- Finnstilläggstjänsten länsftirddänst

- Om tilläggstjänsten finns, kan antalet resor och kostnaden for dessa

särredovisas?

- Finns annan tillämpning inom område lor användande (sträcka)?

- Finns differentiering mot den allmänna kollektivtrafiken?

- Får berättigade till ftirdtjänst åka kostnadsfri allmän kollektivtrafik?

- Får ftirdtjänsten användas for resor mot hälso- och sjukvårdens
ansvarsområde?

Reeion Blekinse

I Region Blekinge finns Läns1?irdtjänst som tilläggstjänst. Därtill möjliggörs
resor 50 kilometer utanfor länsgränsen och då i forhållandet till
folkbokforingsadressen. Antalet resor med dess kostnader kan inte
särredovisas.

Differentiering mot allmänna kommunikationer florekommer inte inom
område for ftirdtjänst. Alla berättigade till tiirdtjänst åker per automatik med
servicefordon inom område for sjukresa, finns alltså ingen koppling mot
allmänna kommunikationer. Enligt beskrivning en modell med två parallella
trafikstrukturer.

Berättigade till ftirdtjänst har inte kostnadsfri allmän kollektivtrafik utan en

rabattpä biljettpriset om25oÄ. Medfoljande medresenär reser kostnadsfritt.

Färdtjänst är inte en gångbar transportform till/från verksamhet inom hälso-
och sj ukvårdens ansvarsområde

Region Kronoberg

I Region Kronoberg finns inte Länsftirdtjänst som tilläggstjänst. däremot
möjlighet for resor 100 kilometer utanlor länsgräns och då i forhållandet till
fo lkbokflorin gsadressen. Därti I I möj I i ggörs resor ti 1 l/från fl ygplatserna i

-.-9,Cc.__s
^1 TilI
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Växjö och Alvesta. Tilläggstjänsterna i form av resor inom område lor 100
kilometer kan inte särredovisas vad gäller antal och kostnader.

Differentiering mot allmänna kommunikationer forekommer inte inom
område 1'or ftirdtjänsten.

Berättigade till ftirdtjänst med en tblkbokfloring inom Växjö kommun
erhåller 50% pä biljettpriset vid resa med allmänna kommunikationer.
Oavsett kommuntillhörighet fär medfoljande medresenär en kostnadsfri resa.

Färddänst är inte en gångbar transportform till/från verksamhet inom hälso-
och sjukvårdens ansvarsområde.

Resion Jönköpins

I Region Jönköping finns Länsfiirdtjänst som tilläggstjänst. Därtill
möjliggörs 30 kilometer utanfor länsgränsen, detta oberoende av
fo lkbokloringsadressens placering.

Berättigade till ftirdtjänst betalar ordinarie pris i den allmänna
ko llektivtrafiken, m ed fo lj an de m edre senär reser ko stnadsfritt.

Länsftirdtj änsten i n rättades 2 004 och lorsta verksamhetsåret redov i sades
kostnaderna till 12 miljoner kronor.

Länsftirdtjänstens resor har därefter med kontinuitet ökat till antalet resor och
redovisades 2019 till 40 062 resor.

Kostnaden 1ör resorna uppskattas till24 miljoner kronor for verksamhetsåret
2019. Snittresan redovisas till ca 40-45 kilometer. Resultat ett underskott på
19,9 miljoner kronor lor ftirdtjänsten, då inkluderat länsltirdtjänsten.

Region Jönköping erbjuder alla berättigade till ftirdtjänst rätt att använda
denna I'or resor till/från verksamhet inom hälso- och s.iukvårdens
ansvarsområde. I och med beslut ökade antalet ansökningar till ftirdtjänst,
handläggningstiderna blev längre och ekonomin florsämrades via lägre
intäkter. Resultat av florändringen har blivit att antalet sjukresor minskat med
24%.
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De lorändringar som gjorts vad gäller inrättande av länsftirdtjänst och ett
möjliggörande att använda ftirdtjänsten till/från hälso- och sjukvårdens
ansvarsområde har forsämrat kostnadstäckningen for både fiirdtjänst och
sjukresor.

För att hämta in delar av kostnaden for länsI?irdtjänsten har denna en egen
prissättning för resor som sker utanlor länsgräns.

D ifferentiering mot al lmänna komm unikationer fo rekom mer inte.

Ett ökat framtida tlehov
Infor ställningstagande om forändringar av Lokal plan for Särskilda
persontransporter är det av vikt att ta med hur befolkningsutvecklingen
kommer att florändras. Vad som klart framgår är att befolkningen blir allt
äldre och därav ökar behovet av vad som benämns särlösningar.
Enligt SCB:s senaste prognos lor befolkningsutvecklingenl i Kalmar län år
2019 till 2040, visar på att befolkningsmängden ligger still (244 231
invånare är 2040,jämflort med245 446 invänare vid utgången av år 2019).
Befolkningen som helhet blir äldre och en större andel av befolkningen
kommer att bo i tätorter, framl.or allt i och runt Kalmar. Åldersgruppen 20-
64 år minskar med drygt fyra procentenheter samtidigt som den äldsta
åldersgruppen, 80+ år, ökar med nästan fyra procentenheter. Övriga
åldersgruppers andel av befolkningen lorblir i det närmaste oforändrade.
t}at{a,}tt,,,:, ib,,...: .. ..:.t:; arr,r., W,J.-,

fn1 ( 241. 241 20:[

:s5:"å dstå€kning aärdtta*5t ooq 3.4,4X LB,2

Krstradstå.kn in g 5,u*.r e.,at 10,0e 14,6-q

Z]ZC ZCZt :C3t 2Cr1

Hur ser då det framtida behovet ut vad gäller Särskilda persontransporter
med ovan beskrivet som grund? Färdtjänstresorna är 29 493 fler är 2040
jämfort med 2019, riksfiirdtjänstresorna 40 fler är 2040jämfort med 2019
och sjukresoma är 26 849 fler år 2040 jämfort med 2019. Det är viktigt att
notera att de största forändringarna i antalet resor sker redan under de
närmaste l0 åren for att sedan stanna kvar på den högre nivån den studerade
perioden ut.

2J+t

1 Senaste uppdateringen i juni 2021
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Påverkan på kostnadsutvecklingen
Vad alla regioner har en samstämmighet kring är att inforandet av olika
tilläggstjänster driver kostnaderna. Region Jönköping klargör ett ökat antal
ansökningar vid inforandet av länsfiirdtjänst så även resor och då inte bara
resor inom området for länsftirdtjänst. Effekten av ett inforande går självklart
inte att lorutsäga men kostnaderna kan exemplifieras med nedan
exemplifierat.

. 1000 stycken resor med ett avstånd på 80 kilometer, enkel sträcka,
ökar kostnaderna med 3,2 miljoner kronor (2O0kronor/mil), detta då
exkluderat eventuell samordning och egenavgift.

o En riksftirdtjänstresa från Västervik till Borgholm, idag med
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare ökar
regionens kostnad från 160 kronor till 6760 kronor for en resa tur och
retur.

Sammanfattning
Att lagstiftaren har betonat det regionala självstyret och att regionerna
mottagit detsamma blir uppenbartnär man jämlor vad som finns stipulerat i
olika regioners lokala planer och regelverk inom område lor Särskilda
persontransporter.
En mängd olika utredningar har gjorts inom området flor Särskilda
persontransporter. Regeringen tillsatte redan 1973 den så kallade HAKO-
utredningen (HAKO:handikappanpassad kollektivtrafik), med uppdrag att
utreda forutsättningarna lor handikappanpassning av den allmänna
kollektivtrafiken. I riksdagens beslut 1978 om trafikhuvudmännens ansvar
framhölls, att en tillgänglig kollektivtrafik utgör en grundläggande
samhä[sservice. I 1979 ärs trafikpolitiska riksdagsbeslut angavs bland annat
att en så långt möjligt fullständig anpassning av den kollektiva trafiken till
funktionsnedsattas behov borde eftersträvas. I 1998 års trafikpolitiska beslut
eftersträvades en helhetssyn, därtill ett konstaterande att behovet av så

kallade särlösningar borde kunna minskas i takt med den pågående
funktionsanpassningen av kollektivtrafiken. I Handikapputredningens
slutbetänkande 1982 "E,tt samhälle 1'or alla" konstaterade utredningen att
kollektivtrafiken skulle vara basen for trafikforsörjningen och att den
enskilde skulle kunna resa med denna på egen hand. De åtgärder som
vidtagits for att anpassa kollektivtrafiken ansågs lång ifrån tillräckliga och
arbetet måste intensifieras. Det var inte bara fordonen som skulle anpassas
utan hela resekedjan. Samreseutredningen I995 klargjorde "allmänna
kommunikationer för alla".
Vad som ör alla utredningar och beslut varit gemensamt är att den allmänna
kollektivtrafiken ska vara funktionsanpassad och denna trafikform ska vara
primär lor alla d.v.s. behovet av Särskilda persontransporter ska vara en
särlösning och alltså fungera som ett komplement till den allmänna
kollektivtrafiken.
I nu aktuelljämflorelse mellan regionerna framkommer med en tydlighet att
region Kalmar i en allt större utsträckning ser de Särskilda
persontransporterna i allmänhet och fiirdtjänsten i synnerhet som just ett
komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är en särlösning
som har att användas som komplement när den allmänna kollektivtraf.iken
inte fungerar och då utifrån den enskildes formåga.
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Vad som framkommer som en gemensam syn mellan regionerna är att
titläggstjänster i någon mån (beroende på tilläggstjänst) bidrar till parallella
trafikstrukturer, en modell mer styrd utifrån en regeltillämpning än den
enskildes formåga.
Vad som är viktigt att beakta innan beslut om länsftirdtjänst som
tilläggstjänst, vilken är den politiska ambitionen utifrån nationella direktiv
om Särskilda persontransporter som komplement till den allmänna
kollektivtrafiken? Därtill målet med de investeringar som gjorts och
kommer att göras inom område for funktionsanpassning

Christer Holmgren
Trafikdirektör
Kalmar länstrafik
Telefon 0480-899 32
Christer. ho lm eren(areqionkalmar. se
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