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Landstingsstyrelsen

Överförande av all verksamhet inom färdtjänstnämnden exklusive myndighetsutövning till AB Storstockholms Lokaltrafik

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

ÄRENDET
Färdtjänstnämnden föreslår tillsammans med AB Storstockholms Lokaltrafik att all
verksamhet inom färdtjänstnämnden förs över till AB Storstockholms Lokaltrafik
exklusive myndighetsutövning.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna de föreslagna justerade specifika ägardirektiv för AB Storstockholms
Lokaltrafik
att godkänna den föreslagna justerade bolagsordningen för AB Storstockholms
Lokaltrafik
att godkänna det föreslagna justerade reglementet för färdtjänstnämnden
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att inom ramen för föreslagen bolagsordning och specifika ägardirektiv svara för färdtjänstverksamheten exklusive myndighetsutövning
att för 2009 överföra 50 000 000 kronor från färdtjänstnämnden till AB Storstockholms Lokaltrafiks budget

Bilagor
1 S-ledamöternas reservation
2009-03-17 resp 2009-03-24
2 Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande nr 14/2009
3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2009-03-30
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att upprätta erforderligt kostnadsställe inom landstinget för redovisning av färdtjänstresor samt överföra 450 000 000 kronor från färdtjänstnämndens budget 2009 till
upprättat kostnadsställe.

Färdtjänsten är kollektivtrafik för personer med funktionshinder. Det är viktigt att
alla färdtjänstens resenärer får en trygg och pålitlig färdtjänst med god kvalitet och
service.
Landstingsfullmäktige beslutade i december 2008 att all verksamhet inom Färdtjänstnämnden som inte är myndighetsutövning ska överföras till AB Storstockholms
lokaltrafik under första halvåret 2009. Syftet är att samla kompetens och resurser så
att fler kan ges möjligheten att resa med en anpassad och tillgänglig kollektivtrafik
och att förstärka den särskilda kollektivtrafiken ytterligare. Alla pågående projekt
och uppdrag integreras därför i SL:s trafikverksamhet.
Kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för alla resenärer, både för de som reser med
specialfordon, färdtjänsttaxi eller annan särskild kollektivtrafik. Samtidigt fortsätter
effektiviseringen av verksamheten inom den kvarvarande Färdtjänsten. Den myndighetsutövning som finns inom verksamhetsområdet ”Tillståndsprövning” och till viss
del inom ”Kundservice” kommer att kvarstå inom den renodlade Färdtjänsten.
Enligt landstingsfullmäktiges beslut skall verksamhetsöverföringen vara genomförd
under första halvåret 2009. Detta innebär att de båda organisationerna kommer att
vara bemannade och satta i drift första juli 2009. Den särskilda kollektivtrafiken kan
därmed fortsätta utvecklas med betoning på kvalitet och kundfokus inom både SL
och Färdtjänsten.

Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsfullmäktige beslöt i december 2008 att all verksamhet inom färdtjänstnämnden som inte är myndighetsutövning ska överföras till AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL) under första halvåret 2009.
Färdtjänstnämnden respektive AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den
24 respektive 17 mars 2009 föreslagit att landstingsfullmäktige besluta att godkänna
de föreslagna justerade specifika ägardirektiven, att godkänna den föreslagna justerade bolagsordningen, att godkänna det föreslagna justerade reglementet för färdtjänstnämnden, att uppdra åt SL att inom ramen för föreslagen bolagsordning och
specifika ägardirektiv svara för färdtjänstverksamheten exklusive myndighetsutövning, att för 2009 överföra 50 miljoner kronor från färdtjänstnämnden till SLs budget, att upprätta erforderligt kostnadsställe inom landstinget för redovisning av färdtjänstresor samt överföra 450 miljoner kronor från färdtjänstens budget 2009 till upprättat kostnadsställe.
S-ledamöterna reserverade sig i färdtjänstnämnden respektive AB Storstockholms
Lokaltrafiks styrelse till förmån för sitt förslag att återremittera ärendet (bilaga).
Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande nr 14/2009 bifogas (bilaga).

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 mars 2009 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna de föreslagna
justerade specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik, att godkänna den
föreslagna justerade bolagsordningen för AB Storstockholms lokaltrafik, att godkänna det föreslagna justerade reglementet för färdtjänstnämnden, att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att inom ramen för föreslagen bolagsordning och specifika
ägardirektiv svara för färdtjänstverksamheten exklusive myndighetsutövning,
att för 2009 överföra 50 miljoner kronor från färdtjänstnämnden till AB Storstockholms Lokaltrafiks budget, att upprätta erforderligt kostnadsställe inom landstinget
för redovisning av färdtjänstresor samt överföra 450 miljoner kronor från färdtjänstnämndens budget 2009 till upprättat kostnadsställe.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 april 2009.

