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Medborgarförslag om att få nyttja färdtjänst till landstingets
inrättningar
Anja Rosenberg anför följande i ett medborgarförslag 2006-09-25.
Jag vill väcka ett förslag om att vi färdtjänstberättigade även skall få nyttja detta
färdsätt till landstingets inrättningar som t.ex. sjukgymnastik. Själv behöver jag
sjukgymnastisk behandling men måste avstå på grund av de höga
reskostnaderna. Sjuktransport, som vi hänvisas till, kostar 160 kronor tur och
retur. Med vårdavgiften kostar således ett besök hos sjukgymnast 240 kronor.
Det ligger ju också i sakens natur att det blir några besök under en period, inte
endast ett! Helt oöverkomligt för en ensamstående pensionär (född 1929-12-15).
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
SOCIALNÄMNDENS YTTRANDE
Socialnämnden har att yttra över två medborgarförslag om att få nyttja
färdtjänst till landstingets inrättningar. Det ena förslaget avser sjukgymnastisk
behandling och det andra besök hos tandläkare. Båda medborgarförslagen
belyser ett problem som kommer sig av att det finns två olika regelsystem för
bistånd till resor som tillhandahålls av två olika huvudmän, dels regler för
sjukresor via landstingets försorg och dels regler för färdtjänst via
kommunens försorg.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2006-10-30
2007-05-28
2007-05-14

209
118
97

487
228
211

Arbets- och personalutskottet

2007-04-30

99

207

oktkf22b
Regelverket för färdtjänst stipulerar att sjukresor till landstingets inrättningar
och anslutna privata vårdgivare får inte göras med färdtjänst utan
förekommande reseersättning betalas av sjukresor via landstingets försorg.
Konkret innebär detta att en person som är berättigad till färdtjänst vid
sjukdom betalar 160 kr tur och retur i egenavgift vid besök till en sjukvårdsinrättning. Förslagsställaren har härvidlag framfört att han/hon varit tvungen
att avstå ifrån sjukgymnastisk behandling på grund av att de totala
kostnaderna/behandlingstillfälle varit för höga.
Färdtjänst ett komplement till kollektivtrafiken
En resa via kommunens färdtjänst blir aktuellt när det inte finns något annat
kommunikationssätt att tillgå för en person med funktionshinder. Färdtjänst är
ett komplement till kollektivtrafiken. För rätt till färdtjänst finns vissa
rättmätiga kvalifikationskrav med anknytning till hälsa och rehabilitering.
Sjukresor kontra resor med färdtjänst
Medan sjukresor omfattar alla medborgare så finns det en distinktion gällande
färdtjänsten som inte kommer alla medborgare till del. För personer med rätt
till färdtjänst kan det te sig naturligt att sätta samband mellan sjukresa och
färdtjänst, för att personen inte förknippar själva resandet i samband med
sjukdom som någon avskild företeelse från kollektivtrafiken.
Om sedan färdtjänsten ger förmånligare ersättning ter det sig naturligt att
hävda den rätten. I ett medborgarperspektiv kan det således i vissa
sammanhang och för vissa personer finnas skäl att framställa om rätten att
nyttja färdtjänst vid sjukresor till landstingets inrättningar. Detta är nu inte
möjligt med gällande regelsystem som inkluderar alla medborgare under
regelverket för sjukresor i samband med resa till sjukvårdsinrättning som är
ansluten till landstinget.
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Hur de olika regelsystemen påverkar varandra vid en jämförelse?
Vid en jämförelse mellan egenavgifter vid sjukresa med taxi och egenavgifter
med färdtjänst så är brytnivån mellan 31 – 40 km då båda färdsätten kostar 80
kr enkel väg. Av detta följer att inom en radie av 0 – 30 km (enkel väg) från
bostad till närmaste sjukvårdsinrättning ter sig färdtjänsten som ett billigare
alternativ än reglerna för sjukresor. Från och med avståndet 41 km och uppåt
ökar egenavgiften för färdtjänst medan egenavgiften för sjukresa med taxi är
konstant 80 kr enkel väg.
Slutsatser
Utredningen visar på ett visst berättigande ur ett medborgarperspektiv att få
nyttja färdtjänst vid resa till landstingets inrättningar. Detta måste dock ses i
ljuset av att bistånden sjukresa respektive färdtjänst regleras inom två olika
finansieringssystem med var sin myndighetsutövning varav socialnämnden
tillhör det ena systemet.
Medborgarförslaget belyser en olycklig utveckling i att människor väljer att
avstå från sjukvårdande behandling på grund av resekostnadernas storlek.
Det ter sig än mer allvarligt när dessa personer redan befinner sig i ett
underläge i fråga om kommunikationsval genom sitt funktionshinder.
Problemställningen indikerar incitament som talar för ett behov av en översyn
av färdtjänstreglerna. För närvarande är frågan föremål för behandling hos
Kommunförbundet Norrbotten varför socialnämnden avvaktar med att ta
ställning i frågan tills utredningen är klar hos Kommunförbundet.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

avvakta resultatet av utredningen hos Kommunförbundet
Norrbotten.
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KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDETS YTTRANDE
Kommunala Handikapprådet (KHR) mening är att medborgarförslaget är en
mycket viktig fråga att färdtjänstberättigade ska kunna åka med färdtjänsten
till alla inrättningar/platser i kommunen som den färdtjänstberättigade är
folkbokförd i, oavsett om resan är en sjukresa eller en ”vanlig” färdtjänst.
Enligt uppgifter från en av Landstingsråden pågår en översyn/diskussion vid
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hur det praktiskt ska genomföras att
man ska kunna åka färdtjänst även om man ska göra ett läkarbesök, återbesök
eller behandling som utförs av landstinget etc.
Frågan är komplext med olika huvudmän Landstinget, Kommunen, olika
lagar och regelverk samt Vägverket som sektorsmyndighet med tillsynsansvar
att färdtjänsten skall ha god kvalité. Stora skillnader vad gäller egenavgifterna, för närvarande 80 kronor för enkelresa vid sjukresa och från 30
kronor per enkelresa med färdtjänst. (Egenavgifterna för färdtjänsten i Luleå
kommun är uppdelade i zoner där lägsta avgiften är 30 kronor.)
Kommunala Handikapprådet föreslår att
-

Luleå kommun följer utvecklingen kring diskussionerna vid Sveriges
Kommuner och Landsting om vad som händer i frågan samt
information till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och kommunala
handikapprådet

-

Om diskussionerna vid Sveriges Kommuner och Landsting inte leder
nånstans eller lagts på is. Att då se över möjligheterna för Luleå
kommun att kunna göra en uppgörelse med Landstinget och eventuella
andra trafikhuvudmän utifrån gällande lagar och regelverk. Att
färdtjänstberättigade ska kunna åka sjukresor på färdtjänsttillståndet
inom Luleå kommun.

-

Luleå kommun jobbar för att sjukresorna återinförs till högkostnadsskyddet.
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-

lämna medborgarförslaget vidare till Länshandikapprådet.

Kommunala Handikapprådet och Handikappföreningarna i Luleå är villiga
och intresserade att vid fortsatta diskussioner i frågan bistå med sakkunskap,
råd och stöd till kommunen och för våra färdtjänstberättigade.
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS ARBETSUTSKOTTS YTTRANDE
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom
medborgarförslaget.
Ylva Strutz yrkar bifall till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
-

i enlighet med socialnämndens förslag.

Ylva Strutz reserverar sig mot beslutet.
_____
Ylva Strutz yrkar bifall till medborgarförslaget.
Carola Lidén yrkar avslag på medborgarförslaget.
Börje Lööw yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag med det
tillägget att Kommunförbundet Norrbotten ska uppmanas att påskynda
utredningen så att en lösning på frågan kan uppnås.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
-

i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag med det tillägget
att Kommunförbundet Norrbotten ska uppmanas att påskynda
utredningen så att en lösning på frågan kan uppnås.

Ylva Strutz reserverar sig mot beslutet.
_____
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Ylva Strutz och Jonas Brännberg yrkar bifall till medborgarförslaget.
Börje Lööw, Mattias Karlsson, Leif Wikman, Dan Ankarholm, Roger
Malmberg och Carola Lidén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avvakta resultatet av utredningen hos Kommunförbundet i enlighet
med socialnämndens förslag samt

-

uppmana Kommunförbundet Norrbotten att påskynda utredningen så
att en lösning på frågan kan uppnås.

Ylva Strutz (fp) och Jonas Brännberg (rs) reserverar sig mot beslutet.
_____
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