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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2001:37 av Johan Sjölander (s) om hämtning och
lämning på dagis för färdtjänstresenärer
Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

Ärendet
Motionären föreslår att färdtjänstresenärer med småbarn skall kunna hämta
och lämna barn på dagis utan orimlig stress.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Efter enkätundersökning till föräldrar som har barn i förskoleåldern har
färdtjänstnämnden beslutat att kunder som har barn i förskoleålder skall ges
tillstånd till ett uppehåll på högst tio minuter med samma färdtjänsttaxi för
att lämna/hämta barnen.
För kunder som istället önskar beställa två resor till/från förskoleverksamheten beslutades om att tilldela två extra resor per dag.
Förslaget i motionen anses därmed genomfört.

Bilagor
1 Motion
2 Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande

2002-04-05
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 augusti 2002.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 augusti 2002.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s- och v- ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.
S- och v-ledamöterna reserverade sig
”Landstingsstyrelsen föreslås föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla
motionen
Eftersom färdtjänstnämnden, efter det att motionen väckts, beslutat i
enlighet med motionens förslag så bör landstingsfullmäktige bifalla
motionen.”
Mp-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande:
”Miljöpartiet avser att i landstingsfullmäktige föreslå att Färdtjänstens väntetid,
vid hämtning och lämning på dagis utökas till 15 minuter (att jämföra med 10
minuter i landstingsrådsberedningens förslag). Tio minuter kan vara för en icke
rörelsehindrad förälder vara tillräcklig tid för ’avlämning’, samtal m.m. För en
rörelsehindrad krävs mer tid.”

Ärendet och dess beredning
Johan Sjölander (s) har i en motion (bilaga), väckt den 13 november 2001,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att färdtjänstresenärer med småbarn ges rätt att inom en resa utan orimlig stress
hämta och lämna dessa på dagis och/eller förskola.

Yttrande har inhämtats från färdtjänstnämnden.

Färdtjänstnämnden har den 30 april 2002 överlämnat förvaltningens
tjänsteutlåtande (bilaga).

FÖRSLAG 2002:67

3
LS 0111-0632

Bilagor
Motionen
Många småbarnsfamiljer lever idag ett liv med pressade tidsscheman och
mycket stress. Inte minst gäller det de föräldrar som är berättigade till
färdtjänst.
Idag finns en möjlighet att göra ett femminutersuppehåll under en beställd
resa med färdtjänsten. Många vittnar om att detta stopp är alltför kort för att
något ärende av vikt ska hinna utföras. Att en förälder utan orimlig stress ska
kunna hämta eller lämna barn på dagis under denna tid torde vara närmast
uteslutet. Dessutom gäller bara rätten till uppehåll om stoppet är på vägen
till det slutgiltiga resmålet. För de flesta resenärer krävs alltså två resor för
att kunna följa eller hämta sitt barn på dagis.
Under nittiotalets nedskärningar har barnfamiljerna varit de stora förlorarna.
Att underlätta för dessa grupper bör vara en viktig politisk målsättning, även
för landstinget.

Jag föreslår därför landstingsfullmäktige besluta
att färdtjänstresenärer med småbarn ges rätt att inom en resa utan orimlig
stress hämta och lämna dessa på dagis och/eller förskola
Stockholm den 13 november 2001

Johan Sjölander
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Färdtjänstförvaltningen
Förvaltningen har anfört följande:
Efter det att motionen inkom har en enkät gått ut till föräldrar som har barn i
dagis/förskoleåldern.
Av svaren på denna framkom att en del föräldrar önskade fler resor för att
kunna lämna barnet på förskolan i lugn och ro och sedan beställa en ny resa.
Andra föräldrar önskade istället att färdtjänsttaxin väntar medan barnet
lämnas.
Färdtjänstnämnden beslutar om tilldelning av resor utifrån budgetförutsättningarna samt utfärdar Föreskrifter och villkor för resandet med färdtjänsten och resornas genomförande. Föreskrifter och villkor kan vara
generella eller avse villkor efter särskild prövning.
Enligt § 3 i ”Föreskrifter och villkor” beslutar färdtjänstnämnden årligen om
den generella resemängd som tillståndshavare har rätt till. Individuella beslut
om resemängd kan fattas under en begränsad tidsperiod då försöksprojekt
pågår i områden som beslutas av färdtjänstnämnden. Besluten grundas på
den handikappanpassning som skett i området eller åtgärd som underlättar
resandet i den allmänna kollektivtrafiken och den enskilde personens
förmåga.
Tillståndshavare ska utöver detta ha tillgång till nödvändigt antal arbetsresor
och resor för högskolestudier.
Enligt § 14 i ”Föreskrifter och villkor ” kan färdtjänstnämnden efter särskild
prövning och ansökan från enskild tillståndshavare bevilja resor enligt
specifikation. Varje sådant beslut ska bygga på ind ividens funktionsförmåga
och specifika behov i förhållande till de resurser och transportmedel som
färdtjänstnämnden förfogar över.
Färdtjänstnämnden fattade den 19 februari 2002 beslut om att färdtjänstkunder som har barn i förskoleålder som så önskar ska ges tillstånd till ett
uppehåll på högst tio minuter med samma färdtjänsttaxi för att lämna och
hämta barn på förskoleverksamhet. För kunder som istället önskar beställa
två resor till och från förskoleverksamhet beslutades om att två extra resor
per dag tilldelas för detta ändamål.
Förslaget i motionen anses därmed genomfört.

