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Förvaltningsnamn  

 

 

Landstingsfullmäktige  

Motion: Låt patienter använda färdtjänst till 
vården  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Jonas Magnusson, 

Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta 

 

att  landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att ta initiativ till en 

dialog med primärkommunerna i frågan om patienters rättigheter att använda 

kommunal färdtjänst i syfte att möjliggöra för dessa patienter att kunna använda 

kommunal färdtjänst också vid besök hos vårdgivare. 

 

Utskottets beredning 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

som berett motionen och framför följande.  

 

Människor med funktionshinder kan ha svårt att resa med länets bussar och tåg. 

De får istället resa med färdtjänst (Lag om färdtjänst, SFS 1997:736) som är en 

form av kollektivtrafik som innebär att de reser tillsammans med andra resenärer 

precis som på den övriga kollektivtrafikens bussar och tåg. 

Ansvaret för färdtjänst har varje kommun. Ansökan görs därför hos den kommun 

där personen är bokförd. Resorna beställs via en beställningscentral som sedan 

fördelar resorna på lämpliga fordon som kommunen har avtal med. 

Beställningscentralens öppettider och ett regelverk styr hur lång tid före resan som 

beställningen ska ske. Gäller resan utanför kommunen, men inom länet gäller 

särskilda regler, liksom resor utanför länet så kallad riksfärdtjänst. Vid 

riksfärdtjänst ska en ansökan lämnas in till kommunen senast två veckor före 

aktuell resdag, men inför storhelger kan bokning av riksfärdtjänst behöva ske med 

ännu längre framförhållning. 

 

Avgifterna för färdtjänst tas ut med stöd av §11 i Lagen om färdtjänst (SFS 

1997:736). Egenavgiften ska motsvara kontantpriset för lägst två zoner på 

linjetrafiken, samt att avgiften därefter följer Länstrafikens zonindelning och 

kontantpris, inklusive nattaxa. Undantag gäller för Jönköpings kommun, där 

linjetrafikens kontanttaxa gäller. Vid resa till annan kommun, utanför länet, avgör 

respektive hemkommun vilken egenavgift som ska tas ut. 
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Landstinget i Jönköpings län har nu tillsammans med de 13 primärkommunerna 

träffat en överenskommelse om färdtjänstresor m.m. Eftersom landstinget sedan 

2012 är kollektivtrafikmyndighet (Lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065) och 

därmed har ett ensamt ansvarar för kollektivtrafiken i länet, finns nu 

förutsättningar för en samordning av färdtjänstresorna, inklusive färdtjänstresor 

till annan kommun samt riksfärdtjänst. Kollektivtrafikmyndigheten ska då ansvara 

för tillståndsgivning, regelverk, upphandling, administration och kostnadsansvar 

för såväl sjuk- som färdtjänstresor. Detta ska börja gälla från och med 1 januari 

2014, efter en skatteväxling. 

 

Landstingsfullmäktige fattade beslut om övertagandet vid sammanträdet  

2013-04-23. 

 

Målsättningen med övertagandet är att det ska ge förutsättningar för en 

effektivisering:  

- av upphandling, samordning och handläggning av färdtjänstresor 

- ett gemensamt regelverk ska säkra en likvärdig bedömning av 

brukarnas/kundernas behov 

- vidareutveckling av tjänsternas kvalitet. 

 

Regionala utvecklingsdelegationen har dessutom föreslagit landstingsstyrelsen 

besluta att även se över om man kan ta bort regeln att man inte får använda 

färdtjänst för resor till vården.   

  

Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att  motionen är besvarad.  

 

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET 

 

 

 

Helena Stålhammar 

Ordförande 

Lena Lindgren 

Utskottssekreterare 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 64-74 
Tid: 2013-09-11, kl 15:30-16:30 
 

 

Plats: Transplantationscentrum, Sahlgrenska sjukhuset i 

Göteborg  

§ 68 

Dnr: 

LJ 

2012/ 

1476 

Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården 
(LJ2012/1252) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Jonas Magnusson, Socialdemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta 

 

Att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att 

ta initiativ till en dialog med primärkommunerna i frågan om 

patienters rättigheter att använda kommunal färdtjänst i syfte 

att möjliggöra för dessa patienter att kunna använda 

kommunal färdtjänst också vid besök hos vårdgivare. 
 

Motionen anmäldes 2012-10-03 och 2012-10-18 för 

planeringsgruppen respektive utskottet. 

Efter en kort diskussion i utskottet fick planeringsgruppen i 

uppdrag att planera för motionens beredning. 

 

Vid sammanträdet 2012-10-31 enades planeringsgruppen 

om att avvakta med motionen till utskottets sammanträde 

2012-11-30. Vid detta konstaterades att det pågår en dialog 

mellan landstinget och kommunerna, samt att motionen ska 

tas upp igen vid planeringsgruppens sammanträden 2013-01-

09 och 2013-01-23. Ordföranden meddelade 2013-01-23 att 

ett sammanträde mellan landstinget och kommunerna är 

planerat till den 8 februari. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-02-14 

informerade ordföranden om att landstinget kommer att ta 

över ansvaret för färdtjänsten från den 1 januari 2014, enligt 

en överenskommelse med de 13 kommunerna. Det innebär 

bland annat ett gemensamt regelverk och enhetliga avgifter. 

Ett formellt beslut om förändringarna kommer att tas i 

respektive kommun- och landstingsfullmäktige. 

Utskottet diskuterar motionens att-sats vid sammanträdet 

2013-02-20 och kommer fram till att avvakta ett beslut i 

landstingsfullmäktige. 

 

Den 23 april togs beslut i landstingsfullmäktige om ett 

övertagande och efter en kort diskussion vid utskottets 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 64-74 
Tid: 2013-09-11, kl 15:30-16:30 
 

 

sammanträde 2013-04-24 enades utskottet om att invänta 

kommunernas beslut.  

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-05-15 enades 

gruppen om att motionen ska tas upp igen vid sammanträdet 

2013-05-29. 

Efter en diskussion kom utskottet fram till att landstinget 

planerar för ett övertagande, därför kan ett förslag till 

yttrande tas fram till utskottets sammanträde i september. 

 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2013-08-21. Förslaget 

godkändes och planeringsgruppen enades om att motionen 

ska vara besvarad.  

Förslaget till yttrande bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 

 

Beslut 

På ordförandens fråga, bifaller utskottet föreliggande 

förslag; att motionen är besvarad.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Anna-Karin 

Yngvesson 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 139-149 

Tid: 2013-10-15 09:00-10:50 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 143 

Dnr 

LJ2012

/1252 

Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Jonas 

Magnusson, Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att 

ta initiativ till en dialog med primärkommunerna i frågan om 

patienters rättigheter att använda kommunal färdtjänst i syfte 

att möjliggöra för dessa patienter att kunna använda 

kommunal färdtjänst också vid besök hos vårdgivare.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 




