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förTill statsrådet och chefen

Kommunikationsdepartementet

den juli 1993 bemyndigade chefen förGenom beslut 1 regeringen
Kommunikationsdepartementet, statsrådet tillkallaPer Westerberg, att

uppgiftsärskild utredare med lägga fram förslag bättreatt om enen
smordning i länen olika slag offentligt betaldaav av resor.

Med stöd regeringens bemyndigande förordnades den 1 septem-av
särskild landstingsrådet Stockholms länsber 1993 utredare isom

landsting Stig Under arbetets entledigades denNyman. gång Nyman
november 1994. Som utredningsman förordnades från den4 ny

Örebrofullmäkiges ordförande4 november 1994 Ingemar Karlsson, i
läns landsting.

Utredningen Samreseutredningen.namnetantog
Som sakkunniga förordnades den 1 oktober 1993 förbundsordföran-

den Birgitta Andersson, Handikappades Riksförbund, kanslichefenDe
Alf G. Ericsson, Neurologiskt Handikappades sektions-Riksförbund,
chefen Lennart Jonasson, Svenska Kommunförbundet, politiska
sekreteraren Ann Jönsson, De Synskadades Riksförbund, förbunds-
ordföranden Inge-Britt Lundin, Riksförbundet Cystisk Fibros, verkstäl-
lande direktören Olof Nordell, Svenska Lokaltrafikfcireningen,

Rusk, Svenskasekreteraren J Kommunförbundet direktörensamtanne
Ulf Wetterberg, Landstingsförbundet.

Som förordnades den 1 oktober 1993 departements-experter
sekreteraren Per-Olof Socialdepartementet,Bürén, departementsrádet

Ceder, Socialdepartementet,Håkan byråchefen Bengt Finnveden,
Kommunikationsdepartementet, organisationsdirektören Eva Wallberg,
Statskontoret departementssekreteraren Anders Wärmark,samt
Kommunikationsdepartementet.

uppdraget entledigadesFrån den april 199415 Andersexpertsom
Wärmark och förordnades departementssekreteraren Britta Lejon,
Kommunikationsdepartementet.



SOU 1995:70

Kammarrättsassessor Ina Winstedt förordnades under perioden
l september 30 november 1994 biträdande sekreterare. Rådmansom-
Gunilla Engberg Lindvall förordnades under perioden 18 april 30 juni-
1995 sekreterare.som

Till sekreterare förordnades fr.o.m. den september1 1993 Björn
Sundvall.

Utredningen får härmed överlämna betänkandet Allmänna kommuni-
kationer för alla SOU 1995:70 .-

Till betänkandet fogas särskilda yttranden sakkunniga Andersson,av
Ericsson, Jönsson och Lundin gemensamt, sakkunniga Jonasson, Rusk
och Wetterberg gemensamt, sakkunnige Nordell samt experten
Wallberg.

Avslutningsvis vill jag på två punkter några kommentarer medge
anledning detvå särskilda ytttranden avgivits.av av som

Enligt min bedömning finns ingenting i nuvarande lagstiftning som
hindrar eller försvårar för landsting och kommuner olikaprövaatt
former for samverkan. Att därför lagstifta landsting ochattom
kommuner skall samordna och samplanera beskriva hur och påutan att
vilket samordningensätt skall ske enligt min mening knappastger

resultat vadstörre den frivilligaän samverkan hittills, under 15 år,ca
har givit. En konkretisering sådan modell har också underav en
utredningstiden visat sig få framsvårt från såväl Kommunför-attvara
bundets Landstingsförbundets sakkunniga. Bristen samordningpåsom
har framgår utredningen inneburit sektorsindelningnärmast attsom av
och särlösningar förstärkts med suboptimeringar följd. Detta ärsom
enligt min mening anmärkningsvärt med tanke den kommunaleko-på
nomiska situationen.

Påståenden utredningsförslaget skulle expansivt ochatt vara
kostnadsdrivande bygger antingen klara missuppfattningarpå eller
bristande kunskap det praktiska beslutsförfarandet. vill jagFörstom
erinra reformen i sin helhet medför effektiviseringar ochattom
kostnadsbesparingar samordning resandet och upphand-genom av av
lingen trafiktjänster och framför allt ökat resande i denav genom
ordinarie kollektivtrafiken i stället för olika former specialtrans-av

Härtill kommer för hur del kostnaderna forporter. att storramarna av
kollektivtrafiken skall skattefmansieras fastställs respektivesom av
landsting och kommuner. Trafrkhuvudmärmen har utifrån dessa ramar

i samråd med sina landstingägare och kommuneratt planera det
utbud och den servicenivå kan erbjudas.resenärerna Utifrån dennasom
planering fastställs också det biljettpris skall erläggas resenären.som av
Priserna kan givetvis variera beroende standard och övrig trafik-
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respektive län region.politisk inriktning bestämmer sig för i ellerman
således förankrad i den politiska demokratiskaHela ärprocessen

beslutsprocessen i kommuner och landsting alltså gemensamtsom
utbud och servicenivå. del ligger förslaget inombeslutar För statensom

befintliga resurser.
från frånDärför bygger påståendet i det särskilda yttrandet experten

Statskontoret Reformen kan således i sin helhet delvispå att vara
ofmansierad enligt min mening felaktig grund.på en

båda yttrandena ñmis ringa förståelse för mina förslagI att om
lagstiftning ekonomiska incitament för ökad handikappanpassningger en

kollektivtrafiken.av
Utredningens uppdrag härmed slutfört.är

Stockholm den 27 juni 1995

KarlssonIngemar

Björn Sundvall
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Sammanfattning

Allmänna motiveringar

En utgångspunkt vid utformningen mina förslag 1988är årsav
trafikpolitiska riksdagsbeslut. detta beslut bl.a.I sägs att transportsyste-

skall utformas medborgarnas grundläggandeså transportbehovmet att
kan tillgodoses tillfredsställandepå Kollektiva fllrdmedelsätt.ett —

taxifordonbussar, tåg, måste därför till förfogandestå så attm.m. en-
god service kan erbjudas. äldreBarn, och med funktionshin-personer
der, liksom befolkning i glesbygd bör ha möjlighet till goda kommuni-
kationer. växandeDen medvetenheten miljöproblemen och insiktenom

nödvändigheten resurshushållning ställer också krav på våraom av nya
bl.a. inom kollektivtrafiken.transporter,

Riksdagen har vid flertal olika tillfällen understrukit kollek-ett att
tivtrafiken del den grundläggandeutgör samhällsservicen. Fören av
mig detta självklarhet. Anknytningenår till andra viktigaen sam-
hällsområden arbetsmarknadspolitik,såsom skola, sjukvård, be-
byggelseplanering, miljöfrågor för den lokalagör ochatt ansvaretm.m.
regionala persontrafiken i länen fortsättningsvisäven bör ettvara
offentligt åtagande. Däremot kan självfallet trafikeringen handlas upp

olika privata, kommunala och statliga trafikföretag.av
funktionshindradeFör och äldre kommunikationernasär utformning

ofta avgörande fir möjligheterna kunna delta i olika samhällsaktivi-att
Funktionshindrade har emellertid inte möjligheterteter. attsamma resa

de har behov och önskemål detta andra.trots att samma av om som
vill erinraJag drygt miljon i landet bedömsattom en personer vara

handikappade i förflyttningssanunanhang.
heltDen övervägande delen de funktionshindrade görav resor som

sker med fordon i samhället organiserade specialtransporter ellerav
Ävenmed privata personbilar. huvuddelen sjukresoma sker dettapåav

studier SamreseutredningenDesätt. låtit visar emellertidgöra attsom
äldre och funktionshindrade har goda möjligheter användaattpersoner
sig kollektiva fardmedel, förutsatt dessa och den fysiskaävenattav
miljön blir betydligt bättre anpassad till förtlyttningsbehov.resenärernas

I många län kostar de offentligt betalda med taxi ellerresorna
specialfordon för samhället den linjetrafikän sker med bussmer som
eller tåg. Fordonen inom linjetrañken inte tillräckligtär anpassade efter

behov.resenärernas Persontransporterna betraktas inte ettsom
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integrerat informationen till skilda resenärer ärsystem, grupper av
heller inte samordnad. Regelverken komplexaflera och ochär styrs av
respektive huvudman. Avgifternas utformning och det uppdelade
huvudmarmaskapet försvårar samordning persontransportema.en av

Kollektivtrafiken därför förändras från håll:måste två

linjetrafiken bli betydligt handikappanpassad,måste mera-

specialtransportema integreras iden allmärma kollektivtrafi-måste-
ken och inom länen tillämpa prissättning skälig iären som
förhållande till den i linjetrafiken.

tredje mål kostnaderna förEtt de offentligt betaldaär måsteatt resorna
begränsas. kan skeDetta ökad samordninggenom av resorna genom

effektiva beställningscentraler samordningsamtmera genom av
upphandlingen transporttjänsterna. Om kommuner och landstingav
samverkar i dessa avseenden blir det enligt gjorda studier kostnads-
minskningar med i %,genomsnitt jämfört med situation där ingen7 en

Örebroåtgärd vidtagits. Det kan tilläggas i län haratt noterats
besparingar med det dubbla, inte alla kommuner i länetännutrots att
anslutit sig till samordningsverksamheten. besparingenDen största

Statskontoret framhåller,uppnås, det blir vanligt attsom om mera
med kommunal färdtjänst sjukresoma med kollektivaskersamtresorna

färdmedel inom linjetrafiken i stället för med taxitrañk eller andra
kontraktsbundna transporter.

Samreseutredningen har därför särskilt studerat trafik med bussar
väl anpassade till funktionshindrades behov haftochärsom som en

trañkering jämförelsevisunder lång tid tillbaka. Resultatet blivithar att
inte mindre % färdtjänstberättigades45 de inomän någraav resor
undersökningsonnråden sker med bussar i servicelinjetrañk. %15 av

sker med låggolvbussar. De praktiska försök gjorts visarresorna som
andel de färdtjänstberättigade skulle underärmu störreatt en av

förhållanden kunna med dessa färdmedel. Andelengynnsamma resa
färdtjänstresenärer i låggolvbussar skulle exempelvis kunna fördubblas.

andel överstigerEn så hög vida vad i därvanligt kommunerärsom
inte konsekvent färdmedelpå inom kollektivtrafiken ärsatsatman som

attraktiva för färdtjänstberättigade därmedKommunen görpersoner. en
betydande besparing samtidigt valfriheten ökar för deper resa, som
funktionshindrade i trafiken.

Studierna har för beräkna de besparingar inom färdtjän-använts att
skulle kunna för hela landetuppnås firdmedelsfördel-sten som om
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i undersök-ningen bli densamma hittillsskulle den uppnåttsom man
Beräkningarna storleksordningningsområdena. endast avspeglakan en

framhållasvilka besparingar möjliga. bör ocksåDetär attsomav
beesparingarna reduceras fardtjänstrcxsandet ökarkan komma näratt om

behov.kollektivtrafiken anpassad till funktionshindrades Enblir bättre
välfärdsökning,sådan resandeökning kan benämnas menen

komrnunalekonomiska skäl behöva begränsasgivetvis ocksåt.ex. av -—
färdtjänsten tillämpas.med hjälp regelsystem forde somav
dock kostnaderna förreservationer kan konstaterasMed dessa att

halveras utgångspunkten denfärdtjänsten i landet skulle kunna ärom
teknik för handikappanpassning kollektiv-beprövade och väl kända av

sina besparingtrafiken redan förekommer håll. Enpå störreännusom
beträffandesannolikt möjlig anpassningsåtgärderna, inte minstär om

miljön,den fysiska förstärks.
försiktigarehar emellertid i olika sammanhang intagitJag en

20 till 25 %, samtidigtståndpunkt. Kostnadsbesparingar på storasom
uppfattning heltkvalitetsförbättringar enligt minkan uppnås är

realistiska.
Även kostnaderna för sjukresor och riksfardtjänst minskar med

kollektivtrafiken. minskningarnabättre tillgänglighet inom Hur stora
bli liksom för den nuvarande kommunala färdtjänsten starktkan är

beroende de regelsystem kan komma tillämpas.attsomav
enlighet mina direktiv har jag analyserat ochI med tvåövervägt

alternativa modeller för samordningen de offentligt betalda resorna.av
frivillig hosden modellen beskrivs samordningI resornaena en av

sjukvårdssektorn landstingen. beskrivskommunerna och inom hos Det
landstinget skulleockså hur kommunerna och inom de olika länen

successivtkunna samverka med varandra och hur sådan samverkanen
viktigt sambandet mellanvuxit fram i län. minst beaktanågra Inte är att

trafikolyckor,och trafikmiljön, trafiksäkerheten och risken förgatu-
sjukvården och den sociala servicen. Så vitt jag kan bedöma finns det
i nuvarande lagstiftning inget förhindrar kommuner ochattsom

områden. kan dock konstateraslandsting samverkar inom dessa Det att
inom varje sektor för sig och då sällansamverkan regel skersom mera

integreringomfattar samtliga kommuner i länet. Några exempel på en
kollektivtrafi-färdtjänstresandet inom för den ordinariet.ex.av ramen

inte i sinken har påträffats för län. medförnågot Detta tur att
handikappanpassningen kollektivtrafiken långsamt.gårav

specialtrans-skilda huvudmannaskapet för linjetrafiken och förDet
medför trafikhuvudmannen inte får de minskadedelporterna att av

kostnader inom färdtjänsten ökad handikappanpassningt.ex. som en
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skulle kunna medföra. Trafikhuvudmannen får i ökade kostnaderstället
för sina anpassningsåtgärder.

Det gäller därför skapa ekonomiska incitament föratt en mera
tillgänglig kollektivtrafik. sker bästDetta enhetligt huvud-ettgenom
marmaskap för de offentligt betalda Härigenom kan kostnads-resorna.
Ökningarna för den ökade handikappanpassningen hos linjetrañken
kompenseras minskade kostnader för kommunal färdtjänst,genom
riksfärdtjänst och sjukresor. Ett sådant ekonomiskt samband däremotär
mycket svårt åstadkomma frivillig-modellen. lagstiftningEnatt genom

enhetligt huvudmannaskap för linjetrafik och specialtransporterettom
ligger också i linje med målen för handikappolitiken i form av en
normalisering funktionshindradesav resor.

överföringEn för den kommunala färdtjänsten,ansvaretav
riksfärdtjänsten och sjukresoma inom länet till trafikhuvudmarmen
innebär både för- och nackdelar. Nackdelarna hänger med attsamman
trafikhuvudmarmens styrelse indirekt valt vilketär kanett organ,
medföra risker för det politiska inflytandet från medborgarnas sidaatt
blir mindre starkt. Sambandet mellan beslut och finansiering ocksåär

generellt inom indirekt valt i direktvaltänrent ettsvagare organ.
Lagstiftningsförslaget bygger emellertid fördelarnapå medatt en

överföring kan konstateraöverväger. Jag det växande samarbetet iatt
länen har ökat insikten nödvändigheten förbättra funktions-attom av
hindrades resemöjligheter och samordna resandet effektivt. Detatt mera
gör tillöver framtida lagstiftning i dessa frågor inteatt steget en
framstår särskilt Förståelsen ökar för det inte i längdenstort. attsom

försvarbartär inom länen särskilja med linj etrañk, kommunalatt resor
färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Samordningen de olikaav

behöver förbättras, likaså beställningsverksamhetentransporterna och
upphandlingen trañktjänster. Under mina många överläggningar medav
företrädare för kommuner och landsting i landet har jag kunnat notera

beträffande värdet skapa ekonomiskt incitamentatt etten samsyn av
för ökad handikappanpassning trafiken. Detta kan skenämntsen av som

trafikhuvudmannen ansvarig inte bara förär linjetrafiken i länetom
också för specialtransporterna.utan

Vad gäller framtidadet samarbetet inom för enhetligtettramen
huvudmannaskap mellan trafikhuvudmannen och kommunerna och
landstinget bör det liksom hittills ligga i ägarnas intresse att
verksamheten bedrivs effektivtså möjligt med tillgodoseendesom av
målen för trañkpolitiken i länet.

formelltEtt samråd bör dock ske beträffande den trafikförsörj-
ningsplan trafikhuvudmarmen skall Mitt förslag innebärupprätta.som
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ochmed kommunernasamrådefterplanen årligen skall upprättasatt
i länet.landstinget

för.trafik huvudmannenall denSamrådet skall gälla svararsom
också grundernatrafikens omfattninginteSamrådet skall bara utanavse

sådanavadbör samrådprissättning. Vidare ägaför dess avserrum
syftarplaneringenoch fysiskakollektivtrafiken deninomåtgärder som

bör ocksåförflyttningar. Samrådetfunktionshindradestill underlättaatt
inom trafiken. Utanmiljöskyddande åtgärderolika slagomfatta attav

framhållavill jag ändåförfattningsformiföreskriva detjag vill att
skriftligt.muntligt ochbådelämpligen bör skesamrådet

oftaför deförutsättningar många,bättreskapasdettaPå sätt att
trafikförsörjningen och inomfinnas förkanskilda målsättningar som

för verksamhetenden plantill uttryck ochkommermiljön att som
hos dem ärblir väl förankradskallårligen gemensamtantas som

i länet.och landstingetnämligenhuvudmän, kommunerna
statsbidrags-medi sambandviktigt instrumentPlanen blir också ett

handikappanpassningsåtgärdersärskildatill Investeringar igivningen ,
till.jag återkommernågot som

2 Förslagen

inte baratrafikhuvudmarmen skallinnebärLagstiftningen att nusom
linjetrafiken förlokala och regionalaför den persontransportersvara

Med dettakollektivtrafik.särskildför vad jag benämnerocksåutan
kollektivtrafiksådaninom länen medbegrepp som nuavses resor

slagsjukresor. Dessafärdtjänst, riksfärdtjärtstkommunalbenämns samt
beställningscentralersamordnasskall långt möjligtså genomav resor
Trañkhuvudmannenordinarie linjetrafiken.inordnas i denocksåmen

mellan län.skerriksfärdtjänstresorockså för sådanaskall somsvara
däremot liggaföreslåslänsgränsAdministrationen sjuluesor överav

sjukvårdshuvudmannen.hoskvar
innebärlänsomfattande. Detkollektivtrafiken alltsåsärskildaDen är

länsfärdtjänst införs.att en
för sjulaesoriinnebär bestämmelserna ersättningFörslaget att om

kollektivtrafikmed överfortsättningen endast kommer att avse resor
trafik privatbil.i allmänmed fordon intelänsgräns och gårsomresor

dessaföreslås docklänsjukresor med privatbil inomFör attett
huvudregeloch därförsärskilda kollektivtrafikenjämställs med den som

detsjukvårdshuvudmannenersättningsbara. Ominte bör attanservara



14 SOU 1995:70

finns särskilda behov på detta område, bestäms ersättningen i sådana
fall denne.av

Genom mitt förslag flexibel linjetrafik kommer linjetrafiknät,detom
trafik för allmänhetenär öppen bli betydligt finmaskigt änattvars mera

det förekommer.nät Utbudet kollektivtrafik ökar därmed,som nu av
vilket kan medföra antalet sjukresor med privatbil kommakanatt t.ex.

minska.att
Genom integreringen ocksåuppnås effektivt utnyttjandeett mera av

fordonen och högre beläggning. Genom tidtabellsläggningen fåren
vetskapresenärerna under dagen de harnär möjligheter attom resa

kollektivt. delEn trafiken kan efterfrågestyrd och liknarstor av vara
därför dagens kompletteringstrafik. Det innebär trafikering skerbaraatt
i det fall i förväg anmäler önskemål atten person resa.

De trafikföretag lämnar in anbud kan både och små.storasom vara
Genom linjenätet blir finmaskigtså möjlighet föratt öppnas även små
företag, eller i samverkan, få uppdrag köra linjetrafik.att attensamma
I samband med upphandlingen kan också ställas kravde handikap-på
panpassning fordon trañkhuvudmarmen finner lämpliga i syfteav som

underlätta resandet fir funktionshindrade också fir minskaatt attmen
behovet dyra specialtransporter utanför den egentliga linjetrañken.av

Genom i utsträckning linjeläggastörre trafikutbudetän kanatt nu
trafikförsörjningen normaliseras, vilket har fördelar.många Inte
minst viktig samordningenär de nuvarande reseformerna ordinarieav
linjetrafik, kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Ett grundvillkor för få med särskild kollektivtrafik ochatt resa
riksfärdtjänst tillstånd för harär meddelats. Liksom vadatt att resa som

gäller skall självfallet inte särskilt tillstånd krävas i förväg i sambandnu
med akutresor för få sjukvård eller vid andra brådskandeatt resor av
natur.

Tillstånd till särskild kollektivtrafik skall meddelas för ellerresa
inom län för den på grund funktionshinder, sjukdom ellerresor som av

liknande eller på grund avgörande otillgängligheter inom deav
allmänna kommunikationerna måste särskilt kostsamtpå ellersättresa
med ledsagare.

Särskild kollektivtrafik grundpå geografiska otillgängligheter hosav
de allmärma kommunikationerna behöver anordnas bara detom
föreligger synnerliga skäl därtill.

Tillstånd till riksfärdtjänst skall meddelas den för rekreations-som
eller liknande med kollektiva färdmedel från län tillresa ett ett annat

betalamåste normalaän reskostnader på grund ochstortmer ettav
varaktigt funktionshinder, lång och varaktig sjukdom eller liknande. En
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särskildaför denliksomtillståndsgivning kanförgrundannan
otillgängligheter inomgeografiskaavgörandekollektivtrafiken vara

Även skallhäräldredrabbarkommunikationerallmänna personer.som
grund.dennatillståndsgivning påtillskälsynnerligafinnasdet

skall kunnariksfárdtjänstochkollektivtrafiktill särskildTillstånd
kostnadernormalatillsig kani och förresenären menresaomges

ledsagare.eller fleraföruppkommermerkostnad en
skallkollektivtrafikensärskildadenmedEgenavgzften vid resa

gällerdenförhållande tilliskäligprisnivå ärgrundas på somsomen
Prissätt-för.trafikhuvudmannenlinjetrafik påden vägför svararsom

beroendevarieralinjetrafiken,förliksomkan därför,prisnivåning och
kanPriseti övrigt.standardochdygnettidexempelvis kvalitet, påpå

trafikhuvudmarmentill i vad månmed hänsyndel varieratill vissockså
färdmedelsvalet.önskar styra

ungefärligenskall liksomriksfärdtjänsteniEgenavgiften vid nuresa
Avgiften böri 2 klass tåg.vidreskostnadennormaladenmotsvara resa

förordning.särskildfastställas genom en
fimIdionshin-demarkeras förskallTrafikhuvudmarmens attansvar
genomföran-planering,beaktas vidbehov skall kunnasärskildadrades

särskildaoch denriksfárdtjänstenlinjetrafiken,upphandlingochde av
lagbe-därförskallTrafikhuvudmannenkollektivtrafiken. genom

handikappanpassningverka förskyldighetåläggasstämmelse att enen
huvudmannalagen.enligtförhartrafik hanall den ansvarav

förtrajilçföretagtill deskall utbetalasersättningDen svararsomsom
grundasmöjligt kunnalångtskall såkollektivtrafikensärskildaden

sinvidi sin resenärenförutsätterentreprenadavtal. Detta atttur
ellertrafikñretagdevända sig tillfårbarabeställning av resan

med.avtalträffattrafikhuvudmannenbeställningscentraler som
riks-medallamöjlig förknappastordningsådan ärEn resor

län därdetavstånd frånlångtske pådel fall kanifärdtjänsten, ensom
därför finnasansvarsområde. börDetsitthartrafikhuvudmannen en

riksfärdtjänstlagenföreslagnai denbestämmelse anger ensomom
utfördaförersättningbetalatrafikhuvudmärmenförskyldighet utatt

ersättningsbe-givetvis ärförutsättning ärEn transportenatttransporter.
kostnader.till rimligasketträttigad och

trafikhuvudmannensunderskottet itäckningenBeträffande av
läneni de olikamöjligtskallutgångspunkten detverksamhet är att vara

isjälvdeti trafiken på sättunderskottetfördela enats omatt som man
skall tillämpasbaraalltsånormbestämmelse,tillMitt förslaglänet. som

hurkan komma överenslandstingetoch intekommunerna omom
kostnadernaprincipenifrån den enklatäckasskall utgårunderskottet att

medfördelasriksfárdtjänstenkollektivtrafiken ochsärskilda attför den
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landstinget täcker hälften och kommunerna återstoden. Varje kommuns
tillskott skall invånarantalet i kommunen.motsvara

Ãterkallelser tillstånd till särskild kollektivtrafik och till riks-av
färdtjänst kan vadutöver motiveratär med hänsyn till förändring-som-

hos tillståndshavarens bli aktuella tillståndshava-ar attperson genom-
fått möjlighet med allmärma kommunikationer efterattren resa en

förbättring handikappanpassningen linjetrafiken eller efterav av
Återkallelseutökning linjetrañken. skall också kunna skeav om

tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarligare eller upprepade
överträdelser de föreskrifter gäller.av som

Beträffandemöjlighetemaattöverklagatillstándsmyndighetensbeslut
jag principiellt varje form rättighetslagstiftning,rent attanser av som

innebär merkostnader för kommuner och landsting, också bör vara
finansierad lagstiftaren.av

Den kommer omfattas den särskilda kollektivtrafi-attgrupp som av
ken och riksfärdtjänsten har emellertid funktionshinder den art attav
deras resande knappast skulle möjligt starkt samhällsstöd. Detutanvara
bör också framhållas denna till följd den ökade handikapp-att grupp av
anpassningen inom kollektivtrafiken kommer minska i antal. Mittatt
förslag tillståndsgivningenär inom den särskildaatt kollektivtrafiken
och riksfärdtjärasten skall kunna överklagas till länsrätten.

Behovet forslazings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt inomav
kollektivtrafiken ökar trañkhuvudmânnen får samlatattgenom ett ansvar
för linjetrafiken, den särskilda kollektivtrafiken och riksfärdtjänsten.
Den Kommunikationsforskningsberedningen KFB disponerarram som
för stöd projekt inom kollektivtrafiken bör därför höjas till 25 miljo-

kronor år. Projekt rörande funktionshindrades bör därvidner per resor
bedömas minst lika angelägna andra projekt inom änmesom-som som
rådet.

Vägverket bör både statlig väghållare och företräda-som statenssom
för kollektivtrafiken på medverka tillväg utvecklings- och demon-re

strationsprojekt vad gäller terminaler och hållplatsutfornming. Det
gäller då inte bara anläggningarnas fysiska utformning också hurutan
informationen till funktionshindrade skall kunna utformas Ett näram.m.
samarbete med KFB vad gäller utveckling de färdmedel användsav som

kollektivtrafiken på bör kommaväg till stånd. Jag vill också hänvisaav
till Vägverket enligt riksdagens beslutatt har för över-ett ansvar
gripande forskning tillämpad karaktär, bl.a. på kollektivtrafi-av
kområdet.

Det ligger också på KFB och Vägverketett stort initieraattansvar
fordonstekniska projektatt med särskild inriktning funktionshindra-på
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forskningfordonstekniskfördetpådes somtas programuppresor
beslutatriksdagen om.

ochforsknings-olikafrånresultatengenomförandepraktisktEtt av
erfordras närkommertid. Vadsinutvecklingsprojekt kan attta som

kollektiv-särskildaför denocksåskalltrafikhuvudmänsamtliga svara
denutbyggnadochhandikappanpassningsnabbtrafiken är aven

bör detutvecklingendenpåskyndakollektivtrafiken. Förlinjelagda att
ändamål.för dettamedelekonomiskasärskildaanvisasolika sättpå

länstrañkanlägg-ByggandeanslagetstatligadetEtt sätt är att avur
landstingen såOmbelopp år.visstningar somett perreservera -

Regional1995:27betänkande SOUi sittföreslårRegionberedningen
kollektivtrafikan-tillbidragbeslutaskallfortsättningeniframtid om-

skapakunnalänets kommunermedskulle tillsammansläggningar man
anpassningsåtgärdersärskildaplanering förförforumett gemensamen

trafikmiljön.lokalaregionalasåväl deni som
femövergångsperiod årpåunderpå sättOm urstaten ensamma

kundekronor årmiljoner500reserveradeinfrastrukturanslagen manper
förfemårsperiodundermiljard årsamlad insats påfå enperca enen

funktionshindradeskollektivtrafikmiljön tilltotaladenanpassning av
villkor.

miljo-500infrastrukturanslagensåledesföreslårJag att reserverasav
ochlokalaanpassningfemårsperiod förunderkronor år avenperner

börAnslagetkollektivtrafikmiljöer. nyttettregionala tas somupp
handikappanpassningsåt-särskildaiInvesteringarbenämntanslag

gärder.
%med 50lämnasanslaget kunnaskall frånInvesteringsbidrag av

bidrag kunnaskallsärskilda skäldet ñnnsOmkostnader.beräknade
disponerasskallAnslagetinvesteringskostnadema.med 75 %lämnas av

tillliggaskallkostnaderdeberäknaharVägverket att somsomav
bidragsbelopp.beräkningförgrund av

lagarna börföreslagnadeikraftträdande:tidpunkt förLämplig av
emellertidkan199798.årsskiftet Detomkringmeningminenligt vara

skälsådantikraftträdande. Etttillsärskild anledningfinnas ett senare
vill ilänilandstinget någraochkommunernakan meraattvara

huvudmannaskapetforformernaomorganiserautsträckningbetydande
i länet.kollektivaför de persontransporterna

huvudmarmaskapslagennuvarandedenerinraskanDet gerattom
utformasjälvabetydande frihetlandstingetoch attkommunerna en

sigpåkan kommunernatill exempelSå tahuvudmarmaskapet. ensamma
landstingetoch är överenskommunersamtligatrafikenföransvaret om

ocksåhuvudmannaskaplandstingskommunalt ärrenodlatdärom. Ett
lösning.sådanmöjligtfullt parterna om enenasom
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Oavsett den föreslagna lagen träder i kraft vid årsskiftet 199798om
eller vid den tidpunkt regeringen bemyndigas beslutasenare som att

bör det finnas vissa övergángsbestärmnelser i syfteom, praktisktatt
underlätta överflyttningen ansvarsområdena.av

Lagarna särskild kollektivtrafik och vriksfardtjänstom samtom
ändringarna i huvudmannaskapslagen, i socialtjänstlagen och i lagstift-
ningen ersättning för sjukresor bör således träda i kraft denom
1 november året före överflyttningen ansvarsområdena till trafik-av
huvudmaimen. Härigenom får denne möjlighet besluta tillståndatt om
i god tid för de kommer fr.0.m.göras den l januari.attresor som

I lagförslagen finns också ordning reglerar de tillstånd tillen som
kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst med stöd äldre lagstift-som av
ning meddelats före överflyttningen ansvaret.av
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Författningsförslag

tillFörslagl
huvud-1978:438lageniändringLag omom

persontrafikkollektivvissförmannaskap

huvud-1978:438lageni frågaföreskrivsHärigenom omom
persontrafikkollektivför vissmannaskap

gälla,upphöraskall§dels l attatt a
§§,7-11och5skall benämnas§§2-7dels att

lydelse,följandeskall ha§§och 6dels 1-4att
lydelse.följandeskall ha10 §dendels att nya

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§‘

tillfredsstäl-främjaFörtillfredsstäl-främja attFör enatt en
iskall dettrafikförsörjninglandeiskall dettrafikförsörjninglande

huvudmanfinnasvarje länhuvudmanlän finnasvarje somensomen
förregio-lokala ochdenför ansvararansvarar

regionalalokala ochdenlinjetrafiken förnala persontrans-
linjetrañkenförpersontransporter,omfattningTrafikensporter. anges

enligttrafilçförsörjningsplan persontransporteri somen
särskild1900:000lagentrafikhuvudmannen omantar.

kollektivtrafik,efterfdrRegeringen
enligtellerlandstinghuvudman, persontransporterning av

riksfärd-1900:000lagenföreskriftermeddelakommun omom
trafik mel- tjänst.frågasamverkan i om

skallTrafikhuvudmannen ägnalän.olikahuvudmän ilan
itaxifrdgornauppmärksamhet at

tillfredsstäl-verka förochlänet en
taxiförsärjning.lande

medöverenskommelseEfter
länetieller kommunlandstinget

upphandlatrafikhuvudmannenfår

Senaste 1991:1714.lydelse
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och samordningszjäns-transport-
för sådana transportändamålter

det ankommer påsom annars
kommun eller landsting till-att
godose samordna sådanasamt att
transporttjänster.

la§

Trafikhuvudmannen skall ägna
uppmärksamhet åt taxifrågorna i
länet och verka för tillfredsstäl-en
lande taxiförsärjning.

Efter överenskommelse med
landstinget eller kommun läneti
får trajikhuvudmannen upphandla
taxitjänster för sådana transport-
ändamål det ankom-som annars

på kommun eller landstingmer att
tillgodose. Då kommun,en ett
landsting eller trafikhuvudmanen
upphandlar taxitjauster får be-
aktas åtagandenäven anbuds-av
givaren hålla godatt taxi-en
service för allmänheten.

2§

Omfattningen trafikenav som
J §i första stycket I och 2avses

och grunderna för prissättningen
för med sådan trafik skallresor

i trafilqörsörjningsplananges en
trafikhuvudmannensom antar

efter samråd med dem hu-ärsom
vudman enligt 5 I planen skall
vidare åtgärder för handi-tas upp
kappanpassning trafiken ochav
miljöskyddande åtgärder.
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3§

landstingkommun,Dá etten
upphand-trafikhuvudmaneller en

huvudmannen,taxiáänsterfárlar
medskekanlämpligensånär

marknaden pátillhänsyn orten,
anbuds-åtagandenbeakta även av

taxiservi-godhållagivaren att en
allmänheten.förce

4§

verkaskallTrafikhuvudmannen
iför transporterna avsesatt som

till-skallstycket1 § första vara
funktionshindrade.förgängliga

6§

framstall-efterfdrRegeringen
ellerlandstinghuvudman,ning av

föreskriftermeddelakommun om
trafik mel-fragasamverkan i om

län.olikahuvudmän ilan

10

i frågaenighet uppnåsinteOmi frågaenighetinteUppnds om
medlemmarnamellani sättetmedlemmarnamellan attsättet att om

under-fördelakommunalförbundiunder-fördelakommunalförbund
gäl-skotttörbundsverksamheteniskott

följande.lerföljande.gäller
2följerinteOm2följer annatinteOm avannat av

hälf-täckalandstingetskalleller 3hälf-täckalandstingetskalleller 3
kommun-ochunderskottetkommu-ochunderskottet ten avten av

tillsammans återsto-i länettillsammans återsto-i länet ernanerna
varje kom-Omfattningenden.varje kom-Omfattningenden. avav

tillhandahållaskyldighettillhandahålla attskyldighet att munsmuns

2Senaste 1714.lydelse 1991:
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medel skall bestämmas i förhål- medel skall bestämmas i förhål-
lande till det trafikarbete har lande till det trafikarbete harsom som
nedlagts i kommunen under verk- nedlagts i kommunen under verk-
samhetsåret. samhetsåret, dock frågaiatt om

särskild kolleldivtrafik och riks-
färdtjänst skall kommunsvarje
skyldighet tillhandahållaatt
medel bestämmas förhållandei till
antalet invånare i kommunen vid
ingången verksamhetsåret.av

GöteborgsI och Bohus län I Göteborgs och Bohus län
skall landstinget och Göteborgs skall landstinget och Göteborgs
kommun tillsammans täcka hälften kommun tillsammans täcka hälften

underskottet. Omfattningen underskottet.av Omfattningenav av av
landstingets och kommunens skyl- landstingets och kommunens
dighet tillhandahålla medelatt skyldighet tillhandahålla medelatt
skall bestämmas i förhållande till skall bestämmas i förhållande till
den andel länets skatteunderlag den andelav länets skatteunderlagav

belöper på vardera förbunds-som belöper varderapå förbunds-som
medlemmen. Motsvarande gäller medlemmen. Motsvarande gäller
i Malmöhus län i fråga lands- i Malmöhus län i fråga lands-om om
tinget och Malmö kommun, tinget och Malmö kommun,om om
inte huvudmannens sammansätt- inte huvudmannens sammansätt-
ning har bestämts enligt 2 § andra ning har bestämts enligt §5 andra
stycket. stycket.

I Göteborgs och Bohus län GöteborgsI och Bohus län
skall samtliga kommuner i länet skall samtliga kommuner i länet
tillsammans täcka hälften tillsammans täcka hälftenav av
underskottet. Omfattningen underskottet. Omfattningenav av
varje kommuns skyldighet varje kommunsatt skyldighet att
tillhandahålla medel skall bestäm- tillhandahålla medel skall bestäm-

i enlighet med vad imas enlighet med vadsom mas som
föreskrivs i Motsvarande gäller föreskrivs i Motsvarande gäller
för kommunerna i Malmöhus län, för kommunerna i Malmöhus län,

inte huvudmannensom inte huvudmannenssamman- om samman-
sättning har bestämts enligt 2§ sättning har bestämts enligt 5 §
andra stycket. andra stycket.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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till2 Förslag
kollektivtrafiksärskildLag om

föreskrivs följande.Härigenom

läninomanordnadesärskilt§ lag1 Denna ettpersontransporteravser
eller liknande ellerfunktionshinder, sjukdomgrundför pådem avsom

kommunikatio-otillgängligheter hos allmännageografiskagrundpå av
särskildeller med ledsagaresärskilt kostsamt sättpåmåste ettner resa

kollektivtrafik.

i lageni denna lag detsammatrañkhuvudman§ Med2 somavses
persontrafik.huvudmarmaskap för viss kollektiv1978:438 om

särskild kollektivtrafikför3 § Trafikhuvudmarmen attansvarar
tilli § får möjlighetldeanordnas så ettattatt resaavsespersoner som

medpriset för motsvarandeförhållande tillskäligt ipris är resa avsom
anordnad linjetrafiktrafikhuvudmannen på väg.

otillgängligheter hosgeografiskakollektivtrafik grundSärskild på av
anordnas endast detbehöver dockkommunikationernade allmänna om

kollektivtrafik behöver inteSärskildskäl därtill.föreligger synnerliga
anledning bekostasföranordnas någon staten, enavannanresa som av

landsting.kommun eller ett
kollektivtra-med särskildskall tillTrafikhuvudmarmen att resornase

samordnas i beställningscentral.fik

tillstånd till det.kollektivtrafik harfår med särskild4 § Den somresa
dettrafikhuvudmannen iefter ansökantillståndFrågor prövas avom

tillståndsmyndigheten.folkbokfördsökandendärlän är

kollektivtrafikmed särskildsöker tillstånd§ Om den5 att resasom
tillståndet gälla ledsagare.skallbehöver ledsagare under ävenresan,
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6 § Tillstånd med särskild kollektivtrafik får förenasatt medresa
villkor hur många tillståndet Tillståndet får vidareom resor avser.
förenas med villkor färdsätt.om

Tillståndet får i övrigtäven förenas med villkor, det finnsom
särskilda skäl.

§ Sökanden7 bör in de läkarintyg och andra handlingar stöderge som
hans ansökan.

Tillståndsmyndigheten skall från hälso- och sjukvårdsmyndighet
inhämta de uppgifter behövs för frågor tillstånd.prövaattsom om

8 § En tillståndsmyndighet får återkalla tillstånd medett att resa
särskild kollektivtrafik förutsättningarna för tillståndet inte längreom
finns eller ändrade förhållanden medför tillståndets villkor börattom
ändras. Ett tillstånd får också återkallas tillståndshavaren gjort sigom
skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser de föreskrifterav

gäller för med särskild kollektivtrafik.som resa

9 § Tillståndsmyndighetens beslut i fråga tillstånd får överklagasom
hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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3 Förslag till

riksfärdtjänstLag om

Härigenom föreskrivs följande.

i lämna§ trafikhuvudman skall de villkor denna lag1 En på som anges
för till följd ochersättning för resekostnader ett stortpersoner som av

geografiska otillgänglighetervaraktigt funktionshinder eller grundpå av
särskilt kostsamthos allmänna kommunikationer måste på sätt.ettresa

trafikhuvudman lag detsamma i lagen2 § i dennaMed somavses
1978:438 huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.om

får anlitas den efter ansökan har fått tillstånd3 § Riksfärdtjänst av som
det län därtill det. tillstånd trafikhuvudmannen iFrågor prövasom av

folkbokförd tillståndsmyndigheten.den sökande är

under förutsättning4 § Tillstånd skall meddelas att
följd den sökandes funktionshinder grundtill eller påresan av av

geografiska otillgängligheter trafiken mellan ansökanhos de orter avser
inte till normala resekostnader kan med allmänna kommunikatio-göras

eller inte kan ledsagare,göras utanner
rekreation eller2. ändamålet med eller fritidsverksamhetärresan

enskild angelägenhet,någon annan
inom Sverige till län,från längörs ett ett annatresan
med kollektivtrafik,4. görsresan

inte anledning5. bekostasnågon staten,resan av annan av en
kommun eller landsting.ett

Tillstånd grund de allmänna kommunikationernas geografiskapå av
otillgängligheter behöver dock meddelas endast det föreliggerom

därtill.synnerliga skäl

§ tillstånd till riksfárdtjänst5 Om den söker behöver ledsagaresom
under skall tillståndet gälla ledsagare.ävenresan,
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6 § Tillstånd till riksfardtjänst får förenas med villkor färdsätt.om

§ Vid7 med riksfárdtjänsten skall tillståndshavaren betala avgiftresa en
egenavgift normala resekostnader med allmännamotsvararsom
fárdmedel. Regeringen meddelar föreskrifternärmare dessaom
avgifter.

Ersättning för riksfárdtjänstresa lämnas med beloppetten som
skillnaden mellan resekostnaden och avgiften. Ersättning förmotsvarar

ledsagares skall dock resekostnaden för denne. Ersätt-motsvararesa
ningen betalas till den har utfört eller till denut transportensom som
har betalat den. Beslut ersättning meddelas tillståndsmyndig-om av
heten.

8 § En tillstándsmyndighet får återkalla tillstånd anlita riks-ett att
färdtjänst förutsättningarna för tillståndet inte längre finns ellerom om
ändrade förhållanden medför tillståndets villkor bör ändras. Ettatt
tillstånd får också återkallas tillståndshavaren har gjort sig skyldigom
till allvarliga eller upprepade överträdelser de föreskrifter gällerav som
för rikstärdtjänsten.

9 § Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos
länsrätten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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Förslag till4

ändring 1980:620Lag i socialtjänstlagenom

1980:620‘Härigenom föreskrivs 10 och 35 §§ socialtjänstlagenatt
följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

10

Socialnämnden bör Socialnämnden börgenom genom
färdtjänst, hjälp ihemmet, service hjälp i hemmet, service och om-
och omvårdnad, dagverksamheter dagverksamheter ellervårdnad,

liknande under-eller social tjänst liknande social tjänstannan arman
den enskilde hem-underlätta for bo lätta för den enskilde boattatt

hemma och ha kontakter med andra.med och ha kontakterma
andra.

Nämnden bör i övrigt tillhandahålla sociala tjänsteräven genom
râdgivningsbyråer, ellersocialcentraler och liknande, social jour annan
därmed jämförlig verksamhet.

Nämnden kan särskild kontaktperson eller familjutse en person en
med uppgift hjälpa den enskilde och i personligahans närmasteatt
angelägenheter, enskilde begär barnden eller samtycker till det. Förom

inte har fyllt 15 får kontaktperson endast barnetsär utsessom om
vårdnadshavare begär eller samtycker till fyllt färdet. Har barnet 15 år
kontaktperson endast barnet självt begär eller samtycker tillutses om
det.

35

iplats kommunen plats iFör kommunenFör av av
fritidshem,anordnad förskola, anordnad förskola, fritidshem,

skolbarnsomsorg,integrerad integrerad skolbarnsomsorg,
familjedaghemfamiljerådgivning,fllrdgianst, famil-familjedaghem,

Lagen omtryckt 1988:871.

Senaste 1993:47.lydelse

Senaste lydelse 1994:10.
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jerådgivning, hjälp hjälp i ochi hemmet, hemmet, service om-
service och omvårdnad, sådant vårdnad, sådant boende som avses

§boende i 20 § andra i 20 § andra stycket eller 21som avses
stycket liknandeeller 21 § tredje stycket tredje stycket eller annan
eller liknande tjänst fårsocial social tjänst kommunen ta utannan
får kommunen skäliga skäliga avgifter enligt grunderta ut av-
gifter enligt grunder kommunen bestämmer. Av-kommu-som som

bestämmer. Avgifterna får gifterna får dock inte överstiganen
dock inte överstiga kommunens kommunens självkostnader.
självkostnader.

avgiftFör sådana platser i förskola i och 16 §§ får15 tassom avses
endast elleri den verksamheten överstiger 15 timmar i veckanmånut

525 timmar året.om
Avgifter för hjälp hemmet, service och omvårdnad boende fåri samt

inte, tillsammans med avgifter i 26 § tredje stycket hälso-som avses
och sjukvårdslagen 1982:763, till belopp denuppgå så stort att
enskilde förbehållsinte tillräckliga medel för sina personliga behov.

iDenna lag träder kraft den dag regeringen bestämmer.
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l Inledning

har flera initiativ tagits för förbättraUnder de decenniernasenaste att
villkoren kollektivtrafiken.för En viktig reform därvid skapandetvar

huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik i varje län. Syftetav
länskortursprungligen undersöka förutsättningarna införaatt att ettvar

persontrafiken i respektive utredningens arbeteför på län. Underväg
stod det tidigt klart svårigheterna då det saknadesatt ettstoravar
samlat för den vägbundna trafiken. skapades via lagenEtt sådantansvar
1978:438 huvudmarmaskap för viss persontrafik enligtkollektivom

trafiken.vilken kommun och landsting huvudman förärgemensamt
har sedemera utvecklats till omfatta bl.a. viss järnvägs-Lagen ävenatt

itrafik och dagsläget finns bättre förutsättningar tidigareän att
samordna, planera och den kollektiva trafiken i länen.styra

det trafikpolitiska beslutet 1979 betonades sambandet mellanI år
samhällsverksamhet.trafiksektom och medelTransporter är ettannan

för kommun och landsting samhällsservice tillgängliggörastat, att
varför samhällets inflytande transportsektorn borde stärkas. välEnöver
fungerande kollektivtrafik bidrar till bättre energihushållning.även en

I 1988 trafikpolitiska beslut betonades den regionalaårs även
Ävenbalansen, miljön och säkerheten. rollfördelningen mellan staten

olika trafikslagensoch de konkurrensvillkor dekommunerna, samt
infrastrukturfrågornaframtida behandlades.

Sedan 1970-talet har de olika transportmedlens tillgänglighetäven
ökad uppmärksamhet. Riksdagen beslöt särskild,1979ägnats år enom

obligatorisk handikappanpassning de kollektiva färdmedlen. lagenIav
1979:558 handikappanpassad kollektivtrafik den harsägs attom som
tillsyn kollektivtrafik och den trafiksådan skall tillöver utövarsom se

trafiken med hänsyn till med funktionshinder.resenäreratt anpassas
Därvid skall iakttas kollektivtrafik planeras och genomförsnäratt
funktionshindrades särskilda behov skall beaktas. färdmedelDe som

skallanvänds långt det möjligt förså lämpade medär resenärervara
funktionshinder. förordningen 1980:398I handikappanpassadom
kollektivtrafik regleras Vägverkets, Banverkets, Luftfartsver-närmare
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kets och Sjöfartsverkets meddela föreskrifterbefogenheter att om
handikappanpassning. uppgiftSärskilt bör Vägverketsnämnas att
initiera, planera och följa anpassningen verka forattsamt attupp
anpassningen börjansamordnas. Sedan 1982 finns föreskrifter förav
anpassning samtliga med ikraftträdandetrafikslag, successivt fr.o.m.av

1985.år
En viktig innovation har också varit inrättandet särskilda service-av

linjer med anpassade fordon. Sådan trafik började vid mitteninsättas
1980-talet, främst i erfarenheternaBorås, och därifrån visar tydligtav
det samband råder mellan framgångsrik trafiklösningpå nära som en
utformningenoch den fysiska miljön för Servicelinjemaresenärerna.av

kom bli länken mellan den traditionellt utformade kollektivtrafikenatt
för flertalet tärdtjänsttrañkoch genomförs med specialfordon till-som

individuelltmed den inriktade taxitrañken.sammans mer
Den lokala och regionala kollektivtrafiken bedrivs gemensamtsom
kommuner och landsting finansieras dels via biljettintäkter och delsav

via bidrag från Graden underskottstäckning från kommunerägarna. av
och landsting varierar mellan länen ligger omkring 50 procent.men
Samtidigt finansierar de huvudmärmen för sig inom färd-två var resor
tjänsten kommunerna sjukresor landstingen.och ökad gradEn av
anpassning kollektivtrafiken till funktionshindrades behov skulleav

minska behovet särlösningar föravsevärt resenärsgruppema.av
Under inledningen 1990-talet har förutsättningarna för de delvisav

offentligt betalda förändrats, bl.a. taxinäringensresorna genom
avreglering 1990 och förändrat huvudmarmaskap förettgenom
sjukresoma. De överfördes fr.o.m. 1992 från Försäk-statensenare
ringskassoma till landstingen. Genom dessa förändringar kan verksam-
heten upphandlas tidigare intepå möjligt.sättett som var

likhetI med situationen inom kollektivtrafiken i slutet 1970-taletav
finner vi den omständigheten det finns skilda huvudmannaskapatt att
för verksamheterna kan innebära parallella för olikaatt transportsystem

riskerar utvecklas.resenärsgrupper De blir och alltatt var en mer
effektiva, ändamålsenliga och i huvudsak till huvudmannensanpassade
verksamheter anpassningen till kundorienteringen,resenärena,men
eftersätts. Tanken bakom länstrañkreformen etableraatt ettvar
kollektivt finansierat via kommun och landstingpersontransportsystem,

dagresenärerna. I skall dessa finansiera de parallelltävensamt upp-
byggda sällan samutnyttjade särskilda for färd-transportsystemenmen
tjänst, sjukresor och riksfärdtjänst. Huvudfrågan i längre perspektivett
blir till behov ochresenärernasatt transportsystemet att samut-anpassa
nyttja de tillgängliga resurserna.



SOU 1995:70

l 1 Direktiven
.

Regeringen beslöt den juli 19931 särskild utredare skall tillkallasatt en
med uppgift lägga fram förslag bättre samordning i länenatt om en av
olika slag offentligt betalda dir. 1993:84. Bakgrunden tillav resor
regeringsuppdraget bl.a. ekonomiskaär varje anslåsåratt stora resurser
till kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst sjukresor, i länmångasamt mer

vad kommunerna och landstingen betalar förän den lokala och
regionala kollektivtrafiken. direktivenI hänvisas också till den
bristfälliga handikappanpassningen kollektivtrafiken.av

Utredaren skall förutsättningslöst alternativatvå modeller förpröva
samordningen. Den modellen består i följa hur kommuner,attena upp
landsting och trafikhuvudmän hittills har samverkat i organisatoriskt
hänseende rörande färdtj riksfärdtjärtst, sjukresor och kollektivtra-änst,
fik. Utredaren skall studera vadpå frivillig samverkan skullesätt en
kunna förstärkas och effekterna härav. Förslag till alternativa modeller
skall fram.läggas Därvid skall andra alternativ prövasettsom om man
bör lagstifta enhetligt huvudmarmaskap i länen för Förslagettom resor.
till ändringar i bl.a. 1978:438lagen huvudmannaskap för vissom
kollektiv persontrafik skall redovisas.

Syftet med samordningen inom för deär att ramen resurser som nu
finns inom ansvarsområdena effektivisera trafiken och förbättra det
sammanlagda trañkutbudet. Tillgängligheten för inte minstresenärerna,
för med funktionshinder kan då också förbättras. Samord-personer
ningen kan påskynda handikappanpassningen inom kollektivtrafiken och
därmed förbättra resemöjlighetema. Vidare bör kunna frigörasresurser

samordnad upphandling tratiktjäitstema.genom en av
I direktiven konstateras de centrala trafikpolitiska uppgifter-att en av

skapa förär samhällsekonomiskt nödvändigatt utrymmena en
utveckling och utbyggnad Detta måstetransportsystemet.av vara
effektivt tillhandahållaoch trafiklösningar den samhälls-som ger
ekonomiskt lägsta kostnaden. Härigenom kan frigöras kanresurser som
bidra till tillgängligheten inom trafiken förbättras.att

I direktiven konstateras vidare viktigt tratikpolitiskt målatt ett är att
grundläggande transporttörsörjning skall ñnnas tillgänglig för alla ien

samhället. Det innebär tillfredsställande transportförsörjning skallatt en
kunna erbjudas de haräven resenärer funktionshinder. Utredarensom
bör därför vad och iöverväga på vilkensätt omfattning ytterligareen
anpassning de kollektiva firdmedlen kan det möjligtgöra för flerav
funktionshindrade kollektivt.att resa

15-0756Z
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Slutligen konstateras i direktiven ekonomiska incitamenten tilldeatt
ökad handikappanpassning kollektivtrafiken försmå såvälärav
trañkföretagen trafikhuvudmannen följd splittradedetsom som en av
huvudmannaskapet. Utredaren bör därför vad och iöverväga på sätt
vilken omfattning ytterligare anpassning de kollektiva färdmedlenen av
kan det möjligt för funktionshindradegöra fler kollektivt. detIatt resa
sammanhanget bör studerasockså hur sjukresoma i utsträckningstörre
skall kunna ske med kollektiva färdmedel. Direktiven således attanger

ökad handikappanpassning kollektivtrafiken förbättrar resemöjlig-en av
heterna för funktionshindrade skall också medel förett attmen ses som
i utsträckningstörre samordna resandet i färdmedlen.än Direktivennu
pekar på trañkpolitiken inrymmer både socialpolitiska mål ochatt
effektivitetsmål vilka skall kunna samordnas.

1.2 Definitioner och avgränsningar

direktivenI tydliggörs offentligtde betalda vilka utredningenatt resor
har arbeta med den kommunala färdtjänsten och riksfärdtjänsten,äratt
sjukvårdshuvudmarmens sjukresor, sådan kollektivtrafik detsamt som
ankommer trafikhuvudmannenpå fir. Direktiven omnämneratt svara

de dagliga till och frånäven skolan för elever i grundskolanresorna
och gymnasiet.på

De skilda kan enligt flera olika grunder. Enresorna grupperas
indelning kan ske med utgångspunkt från huvudmarmaskapet för

andra utifrån färdmedlet, tredje målutifrån ochresorna, en en resans
fjärde ersättning för eller komplettering till andra resemöj-en som

ligheter. Vissa Skolskjutsar kan isåsom eller mindrestörreresor
utsträckning del viss kommunal verksamhet, i dettases som en av en
fall utbildning. se sammanställning nedan

En väsentlig skillnad mellan sjukresor och riksfärdtjänst sidanå ena
och övriga den andra lagstadgatå kravär organiseraatt ettrestyper att

reseverksamhet inte finns. 1962:381Lagen allmän försäkringen om
reglerar enbart hur ersättningen för resekostnader vid sjukresa enligt
den s.k. återbäringsprincipen skall ske. Administrationen denna åter-av
bäring har fr.o.m. 1992 Överflyttats från försäkringskassan till sjuk-
vårdshuvudmännen. I samband därmed sjukvårdshuvudmärmengavs
möjligheter lokalt fastställa grunder för beräkning sjukreseersätt-att av
ning och former flit genomförande.resors
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delErsättning for sjukresor dekan endast erhållas utgör en avom
till resmål inomvården eller behandlingen, relateradeärresorna m.a.o.

till delTidpunktenvärdsektom. for genomförande storstyrs avresans
Även forvårdgivaren. riksfärdtj innebär skyldighet kommunenänsten en

funk-särskiltlänma ersättning får sådana reskostnader svårtatt som
tionshindrade får.

färd medel :

privbflyg taxihuvud- tåg bussrestyp spcc-
fordonman

Ftj K X X X

Rfij K X X X X X

skol X XX

uk XL X X X

koll THM X X X

kompl THM XX

Huvudman för färdtjänsten i Stockholms län landstinget.ärAnm:

Sammanställningen visar de olika Samreseutredningen harrestyperovan
behandla, huvudmannaskapet för trafiken vilka färdmedelatt samt som

används. Huvudman for färdtjänst Ftj kommunen K ochär resorna
genomförs med färdmedlen buss, specialfordon och taxi.

särskild definition färdtjänstenEn och dess organisation finnsav
heller inte. Genom socialtjänstlagen 1980:620, SoL, blev färdtjänst
eller service tvingandemotsvarande åtagande för kommunerna. Avett
tidigare regler för statsbidrag till kommunerna, förordningen 1990:489

statsbidrag till färdtjänst och särskilt anpassad kollektivtrafik,om
framgår statsbidrag kunde lämnas till kostnader för färdtjänst ochatt
servicelinjer grundåt på handikapp har väsentligapersoner som av

förflyttasvårigheter sig hand eller anlita allmänna kommuni-påatt egen
Ävenkationer. särskild lagstiftning beträffande organisation etcom

saknas för färdtjänsten åligger det huvudmannen kommunen foratt en
särskild målgrupp möjliggöra kan genomföras. Syftet medatt resor

for huvudmannen oväsentligt, såvida det inte ankommerär påresan
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huvudman, sjukvardshuvudmannen, för reskost-t.ex. attannan svara
naden. Inte heller tidpunkten för genomförande påverkas iresans
normalfallet huvudmannen; den enskilde själv skallavgör närav resan

Vissa kommuner haräga dock begränsat de tidsmässiga resmöjlig-rum.
heterna sá dessa i viss man jämställs med de gäller för denatt som

Ävenallmänna kollektivtrafiken. införandet samplanerade inomav resor
färdtjänsten kan medföra denna alltmer liknar tidtabellslagd kollek-att
tivtrañk.

centraltEtt begrepp i den fortsatta redovisningen och analysen är
huvudmannaskap. Statskontoret har nyligen i Erfarenheterrapporten

huvudmannaskapsförändringar Statskontoret 1994:24 diskuteratav
innebörd och definition begreppet. Däri framkommer begreppetattav
huvudmannaskap enligt Kommunal uppslagsbok 1992 definieras som
inom förvaltningsrätten den myndighet eller det samhällsorgan som
har det ekonomiska för viss förvaltningsverksamhet. Inomansvaret en
civilrätten används benämningen huvudman för fullmaktsgivare och
uppdragsgivare.

Definitionen kan, enligt Statskontoret, utökas till omfatta detävenatt
politiska dvs. huvudmannaskap bör bestämmas detansvaret, ett som
ekonomiska och politiska för viss verksamhet. Det anförsansvaret en
vidare i det inte finns någon legal definition begreppetrapporten att av
offentligt huvudmannaskap. Det sällsynt begreppet används iär att
lagtexter det finns vissa undantag bl.a. i VA-lagen och Lagenmen om
huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Ett huvudmarmaskaps-

innebär åliggande sköta viss verksamhet, fullgöraett att attansvar en
viss som regel obligatorisk uppgift. Ett kommunalt huvudmannas-en

kap kan därvid inte delegeras. övergripandeDet foransvaret att
verksamheten sköts tillfredsställande tillkommer fortfarande kommu-
nenhuvudmannen.

lagen 1978:438I huvudmarmaskap för viss kollektivom person-
trafik slås fast den grundläggande principen det landstinget ochäratt
kommunerna vilka trafikhuvudmannen,utgör ellergemensamt om
överenskommelse detta träffas antingen landstinget eller kommuner-om

i länet. dennaI lag har huvudmarmaskapet således tydliggjorts.na
Trafikhuvudmannens uppgifter skall handhas landstinget ochav
kommunerna i kommunalförbund eller, detta,parternaom enas om

aktiebolag, vilket för närvarande fallet i flertalet län. Iärettgenom
dessa län reglerar den huvudmannen, dvs.senare gemensamma
ägarna kommunerna och landstinget, trafikhuvudmannens verksamhet
via ingånget konsortialavtal och bolagsordningen.i I Stockholms och
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Jämtlands län landstinget Gotlands län enbartär huvudman och iensamt
kommunen. I Malmöhus landstinget ochlän åvilar huvudmarmaskapet
Malmö kommun.

Som framgår direktiven utredningens uppdrag delsär överattav se
den nuvarande frivilliga offentligtsamordningen de betaldaav resorna
och dels enhetligt huvudmarmaskap i länen förövervägaatt ett resorna.

Nuvarande former för samordning uppvisar skillnader mellanstora
länen och begreppet samordning olika innebörd. För resenärenges
innebär samordning oftast detsamma samåkning ocheller olikaattsom

för de skilda boknings-huvudmännen bokas i ochrestyper en samma
central. utredningens uppdrag ingår inte tekniken i deI bedömaatt
lösningar finns eller önskvärda gäller centralervad dessaärsom men
den framtida betalning,helhetssynen beträffande bokning, information,
resesamordning ställer funktionella krav vilka kommer beröras.etc. att
Utredningen for övrigt huvudsakligen vid de frågor detrörstannar som
organisatoriska samarbetet mellan huvudmännen.

I dagsläget har såväl kommuner landsting betalningsansvar ävensom
för andra omtalade. bl.a. tjänsteresor,Det gälleränresor ovan
överflyttningsresor, permissionsresor, inom dagsjukvård Detetc.resor
har varit svårt inom uppdragets få helhetsbild dessaatt ram en av resors
omfattning varfor jag från preciserade beräkningar.avstår göraatt mer
Min bedömning dock omfattningen dessa ochär äratt stor attresorav

de sikt i utsträckning möjligt bör inordnas ipå såäven stor ettsom
samordnat persontransportsystem.

har anknytning till de fordon genomföraFrågor har attsom som
och den fysiska miljön kommer dock beröras.attresorna

1.3 Begreppet samordning

direktiven talas samordningI mellan de olika huvudmannensom en
verksamhet. Detta innebär dels samordning organisatoriskadetpåen
planet och dels samordning den trafik Trafiken iutförs. ären av som
dag såväl anropsstyrd och till individuelldelar linjelagd ochstora som
därmed avsedd för flera Syftet med samordningenresenärer. är att
förmå huvudmännen fördjupa det organisatoriska samarbetet ochatt att
finna trafiklösningar innebär effektivt resursutnyttjande.ettsom

det organisatoriskaPå planet kan begreppet samordning ges
följande innebörd för dagens huvudmän Modeller för samordning av
samhällsbetalda Landstingsförbundet 1994:novemberresor,
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vilketsamråd, innebär huvudmärmen hållerde aktuella varandraatt
informerade beslut varje huvudman fattar friståendeattom men
beslut,

samverkan, vilket innebär huvudmännen sina åtgärderatt anpassar
så bra resultat.uppnår Anpassningen innebäratt man gemensamma

besluten blir likartade de formellt fattasäven varjeatt mer om av
huvudman för sig,

delegering, vilket innebär fatta beslut överförs tillrättenatt att
någon annan.

finnsDet flertal iexempel landet på samråd och samverkan mellanett
kommuner, landsting och trafikhuvudmän beslut regelverknär tas om
och vid upphandling trafik och trafiktjänster. harIntresset därvidav
främst fokuserats fråganpå beställningscentraler. Exemplen påom
delegering betydligt färre.är

I längre perspektiv det väsentligt frågan samordningärett att om av
offentligtde betalda vidare innebörd. Att innebärresorna ges en resa
förflyttning och för detta krävs beståendeett transportsystemen av en-

heter för information resemöjligheter, bokning transport-om av resan,
medel för själva genomförande och betalningsmedel. denFörettresans
ansvariga myndigheten krävs möjligheter till kostnadsuppföljning och
kontroll. Resenären har krav service från berördapå personalgrupper
och den miljön anpassad efterär behov. Omresenärensatt yttre
särlösningar krävs vid genomförande behövs rutiner förtransportens
detta.

det kommandeI kapitlet skall jag den problembild jagpresentera
föreligga.anser
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problemanalys2 Problembild och

2.1 Inledning

föregående avsnittet har jag redogjort för mitt uppdrag.I det I
föreliggande jag den problembild jagavsnitt att presentera anseravser
föreligga.

Området komplext det berörs. Antaletoch mångaär är parter som
genomförs i olika mycket och dede är stortsystemenresor som

organisations- och transportlösningar valts i kommuner ochsom
från fleralandsting varierar. Samordningsfrågan kan därför belysas ut-

gångspunkter.
behandlastradition har kollektivtrafikens frågor kommitAv att mer

utifrån Vagnutsättning,tratikutövarens perspektiv.än resenärensur
dagordningentidtabeller och fordonsteknik ofta högrehar stått påupp

imarknadsföring, tillgänglighet och enkelhet. vi begreppNär stårän nu
anropsstyrdadelvis sudda mellan den linjelagda ochgränsernaatt ut

för mjuka och socialatrafiken så måste uppmärksamheten ökas de
frågorna vilka för Enskilda äldres ochbetydelseär resenären.av

kollektivfunktionshindrade osäkerhet och otrygghet införresenärers en
trañklösning allvar. Lyhördheten inför dessamåste påtas personers

i särlösningar till kol-önskemål nuvarande och övergångär stor meren
lektiva lösningar urskillnad.ske med varsamhet ochmåste

lösascentral fråga ñrflyttningsbehov kanEn är resenärensom
tillfredsställande uppdelade mellan olika huvudmänmed dagens ansvar
och de regelverk dessa har verka inom En central frågeställ-att annan
ning kostnadseffektiviteten i de offentligt betalda trafiksystemen.är

erfarenheterBåde och forskning visar brister i tillgängligheten tillpå
kollektivtrafik.dagens Vilka incitamenten för uppnå ökadär att

tillgänglighet och hur kan vi producera fler inom nuvaranderesor
ekonomiska viktigaandra frågeställningar.tvåärramar
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2.2 Resenärens perspektiv

Den nuvarande kollektivtrafiken inte utformadär enbart efter be-
folkningens behov. En mycket saknar, grund bristerpåstor grupp av
i trafikmedlens denoch omkringliggande fysiska miljöns utfomming,
tillgänglighet till kollektivtrafiken. För bereda dessa möjlighet tillatt
förflyttning, har samhället inrättat särskilda transportlösningar vilka är
bättre anpassade till behov. Huvudman och ansvarig förresenärernas
särlösningen färdtjänst kommunen vilkenär också fastställer regler och
avgifter bedömer vilka skall få till transporttjänsten.rätt Be-samt som
dömningen sker med utgångspunkt från SoL. Den resande väljer själv
tidpunkt for resan.

Enligt lagen allmän försäkring lämnas under vissa förutsättningarom
ersättning för resekostnader i samband med och sluten sjukvård,öppen
tandvård Enligt lagen resekostnadsersättning vid sjukresam.m. om
beräknar sjukvårdshuvudmarmen resekostnadersättning enligt de grunder

sjukvårdshuvudmannen bestämmer och utbetalar ersättningen.som
För på grund funktionsnedsättningnågon måstepersoner som av

på särskilt kostsamt har resetjänsten riksfärdtjänstsättettresa ut-
vecklats. Huvudman kommunen.är

Detta är exempel olikapå resetjänster har utvecklatstre som
parallellt med den allmärma kollektivtrafiken. Gemensamt för dem

funktionellaresenären skäl bedöms behöva särlösning föratt attav en
klara sitt resebehov. Bedömningen grundas därvid medicinskpå och
social insikt ifråga och den bild har hur kollektiv-om personen man av
trafiken utformad.är En ökad integrering det anropsstyrda ochav
individuella resandet till den kollektiva trafiken förutsätter insiktökad

resenärernas situation hos ledning och personal i kollektivtrafiken.om

2.3 Lagstiftning och organisation

Kommunerna och landstinget i länen huvudman förutgör gemensamt
den lokala och regionala kollektivtrafiken inte överenskom-om annan
melse träffas. Verksamheten finansieras via avgifter från de resande och
uppkommet underskott fördelas enligt överenskommelse mellan
kommuner och landsting, vilka THM. Dessa finansierarärgemensamt
således både den trafiken via länstrafikbolaget och sinagemensamma
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respektive särlösningar. dennagrunden trafikapparatl är i stort sett
skattefinansierad, undantaget avgifterde betalar. Huvudfråganresenären
enligt direktiven trafikhuvudmannenär skalläven ansvarig förom vara
färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst.

Resandet inom till del de regler vilka harsystemen styrs stor av
utvecklats under årens lopp. Sjukförsälrxingsersättning för de sjuk-

administreras sjukvårdshuvudmannen efter lagändringresorna av av
riksdagen. bidragandeEn orsak till placeringen hos landstingen dessär
huvudmarmaskap för sjukvården. I grunden det fråga för-är om en
flyttning varför verksamheten skulle kunna överföras tillav personer en
reseansvarig huvudman. För närvarande har sjukreseverksamheten i
många landsting integrerats i sjukvården och följd desssom en av
decentralisering ligger betalningsansvaret nära den lokala vårdgivaren.
På de flesta håll ligger dock upphandling och bokning påav resor
central nivå inom landstinget. Vissa skillnader mellan landstingenråder
beträffande de regler harresenären följa.attsom

Eftersom kommunen ansvarig förär skola och social liggeromsorg
föräven reseverksamheten för dessa områden på kommunen.ansvaret

Det kan, praktiska skäl, lämpligt det myndighetärattav vara samma
har både för det interna skolarbetet, schemaläggning, tidersom ansvar

för planeringen elevernas Vietc förutsätter då detsom attav resor.
finns väl fungerande internkommunikation mellan de planeringsan-en

Ävensvariga. vård och kommunalär angelägenhet. harDetomsorg en
därför blivit naturligt bedömningen behöver färdtjänstatt av vem som
för kunna klara sina förflyttningar inom den kommunalaatt görs
förvaltningen. Avståndet mellan de bedömningen ochgörsom personen
ifråga blir därmed kort.

För nämnda gäller den beslutarattovan resor numera som om
verksamheten i formell mening har det finansiellaäven Föransvaret.
den lokala och regionala trafiken utgår inte längre riktadenågra
statsbidrag här ligger hela finansielladet på denutan ansvaret gemen-

huvudmannen. För den kommunala reseverksamheten finnssamma
indirekt statsbidrag det till kommunenär självständigtett attmen upp
fatta beslut fördelningen de sammanlagda inom denom av resurserna

Ävenkommunala sektorn. landstingets sjukreseverksamhet har en
indirekt statlig finansiering. Den sjukreseersättning lämnas viasom
den allmänna sjukförsäkringen efter förhandlingar mellan statenges,
och Landstingsförbundet, till respektive sjukvårdshuvudman efter sär-
skild fördelningsmall.

Ytterst reseverksamheten lagstiftningstyrs och skalldengenom
därmed varje medborgare i landet får likartade förut-garantera att
sättningar. finnsDet emellertid skilda förhållanden i landets olika delar;
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möjligheterna storstads- och ibedriva trafik olika iäratt t.ex.
underglesbygdsområdena. Trafikhuvudmannen beslutar själv, eget

politiskt omfattning kollektivtrafikenden standard ochansvar, om som
inom området skall ha. följer olikheter bl.a. förHärav resenärernaatt
naturligen mellan landets olika delar.uppstår

offentligt betaldafortsatt uppdelning det huvudsakligenEn av
resandet tycks innebära vi varken får allmän och attraktivatt en
kollektivtrafik för alla eller de samlade utnyttjas på rättatt resurserna

landsting och läns-Nuvarande samarbetsformer mellan kommuner,sätt.
trafikbolag stimulerar inte i tillräcklig grad framväxandet kraftfullav en

kollektivtrafik. Tillgång till särlösningaroch attraktiv kundorienterad
landsting för vissa intekommun och resenärsgrupper sättergenom

kollektivtrafikentillräcklig länstrafikbolagen utveckla ipå attpress
riktning tillgänglighet. tycks utvecklandetökad Tvärtmot en om av
sektorsvis finansierade trafiklösningar medföra länstrafikbolagenatt

utveckla kollektivtrafiken.saknar ekonomiska incitament att

2.4 och upphandlingTransportören

Lokalt och regionalt fattade beslut reseverksamhet och organisationom
får i form omfattningensåledes konsekvenser for bl.a.resenärerna av

reseutbudet. påverkar i sin förutsättningarna förDetta tur trans-av
bedriva trafiken. Lagstiftningen beträffande den yrkes-portörerna att

mässiga trafiken nationell liksom de lagar den offentligaär styrsom
Ävenupphandlingen. lagen handikappanpassningen kollektivtra-om av

fik personbefordranallmängiltig för alla fordon används forär somsom
tillhandahålls ersättning.allmänheten mot

I princip alla vi här berör upphandlas kommunerna,transporter av
landstingen och trafikhuvudmännen. Både de organisatoriska formerna
för upphandlingen och inom vilket geografiskt område detta sker,
påverkar resultatet. upphandling inom glest befolkatLokal områdeett

bättre pris upphandlingen sker itransportören än tättett ettger om mer
Ävenbefolkat område med hård konkurrens mellan aktörerna. de

volymer upphandlas påverkar prisbilden; via volymer kanstörresom
köparen få lägre pris. Ytterligare faktor prisbilden ärett styren som
avtalstidens längd.

Transportörerna påverkas det vilket upphandlingenäven sätt påav
har organiserats. En upphandling resulterar i samtliga trafikupp-attsom
drag tillgår endast ellerentreprenör entreprenöreren en grupp av
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innebär svårigheter för övriga marknaden. Detta gällerkvarstå påatt
såväl dagens taxi- busstrafikutövare, för sin utkomstvilka starktärsom

de offentligaberoende verksamhet haruppdragen. deDeras senasteav
10-20 åren byggts i huvudsak kring förekomsten lokal ochupp av
regional kollektivtrafik färdtjänst sjukresor.och Inom buss-samt
näringen har upphandlingen påverkat strukturen hos ñretagen; små
familjeföretag har svårigheter få uppdrag väljer ioch ställetatt att av-
veckla linjetrafiken inledaeller samarbete med andra operatörer.
Antalet bussföretag bedriversmå linjetrafik uppdragpåsom av
trafikhuvudmannen har kraftigt minskat och i deras ställe har det vuxit
fram litet antal företag vilka har fått stark ställningstörre påett en
marknaden. bussföretagenDe geografiskt rörligastörre är även ochmer
kan flytta sin verksamhet i olikatakt med marknader utvecklas. Enatt
kraftig minskning antalet kommunalägda bussföretag har skett.av

Förändringen inom taxinäringen i nuvarande skede inte likaär
påtaglig grund den starka ställningpå den lokala, taxiägamaav som av
drivna, beställningscentralen innehar. Det centralen, inte denär
enskilde företagaren, tecknar avtal med transportköparen. Omsom
centralen missar avtalet får det dock återverkningar samtliga anslutnapå
taxiägare vilka kan sin huvudsakliga intäkt och kanske väljertappa att
avveckla verksamheten. Om detta sker i lokalt område med fåtalett ett
centraler finns risk det vid kommande upphandlingar saknasatt
alternativa vilket i sin kan påverka prisbilden.transportörer Dentur
centrala ställning beställningscentralen innehar inom taxinäringensom
innebär samtidigt ökad sårbarhet. Vid beslut den offentliga sektornav

placera samordningsfunktionen fir de offentligt betalda inomatt resorna
länstrafikbolagets organisation faller i fallmånga möjligheternaex.

för de lokala taxiägarna behålla sin central. kvarvarandeDenatt
resemängden tjänsteresor och privatpersoner betalade utgörav resor- -
i de flesta områden allfir litet underlag fir behålla centralen.ett att
Alternativa lösningar vad gäller dirigeringen dessa får dåav resor
sökas.

Rädslan hos lokala beslutsfattare förlora förekomsten lokalaatt av
samordnad ochtransportörer länsomfattande genomfördgenom en

upphandling och beställningsfunktion kanen gemensam vara en
förklaring till detta inte har genomförts flera håll vadpå än äratt som
fallet för närvarande. Upphandlingen kan dock organiseras så deatt
negativa effekterna minimeras de geografiska områdenaatt t.ex.genom
för den upphandlade trafiken och beställningsfunktionenavgränsas att
innehåller lokala terminaler i anslutningnära till kunderna.
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2.5 Betalningsansvaret

persontrafik1978:438 huvudmannaskap fir viss kollektivLagen om
reglerar uppkommet underskott i trafiken skall fördelasbl.a. hur om
enighet landsting. Flera olikainte kan mellan kommuner ochuppnås

dockmodeller därvid kommit utvecklas. Redan i dag fimishar att
kostnaderna skolskjuts i linjetrafikenproblem med hänñra firatt t.ex.

ytterligaretill rätt kostnadsbärare. Om trafik skall involveras, t.ex.
färdtjänsten för kommunerna i länet och de landstingets transporterav

respektivevilka for närvarande budgetmässigt fördelade vård-påär
nuvarandegivare blir komplexiteten skall bibehållastor om man

uppdelade betalningsansvar.
Även hållinförandet servicelinjer i lokaltrafiken har vissapåav

betalningsproblem. Servicelinjemavänder sigåskådliggiort motsvarande
bl.a. till nuvarande färdtjänstresenärer och mål delvis ersättaärett att

specialfordon. fir kommunenresandet med Huvudman färdtjänsten är
finansieringen för servicelinjetrafikenmedan och därmedansvaret som

regel ligger trañkhuvudmannen. konsekvens därmed får landstingetpå I
via underskottstäclmingen med och finansiera denna del denavvara
lokala trafiken. Liknande fördelningsproblem finner vi det gällernär
den linjelagda trafik dimensionerad efter Skolskjutsarär närsamtsom

kommunala färdtjänstenden används vid sjulcresor. Ytterligare ett
exempel problem vid fördelning finansiering finner vipå ochav ansvar
i de fåtal där färdtjänstberättigad har uppvisandefall möjlighet att mot

fárdtjänstlegitimation färdas avgiftsfritt i kollektivtrafiken.av

2.6 Sekretessfrågor vid samordning

Samordning för skilda huvudmäns inrymmerresenärer även ettav resor
sekretessproblem. datamässig samordning resandet kräverEn av
tillgång till register de skall Deöver separatapersoner som resa.
registren ofta baserade och innehållerpåär ävenpersonnummer
uppgifter känslig karaktär och åtkomsten tilltill dessa begränsadärav
den registeransvarige. sammanslagning skilda myndigheters registerav
till kan troligen det finns lagkrav samordning.endast ske Enpåett om
överföring de skilda huvudmännens register till samordnings-av en
central kräver, enligt sekretesslagstiftning,dagens samtycke av

vid varje tillfälle överföringen skall blirske. Detta svårtresenären som



431995:70SOU

varför fallgenomföra Datainspektionen flera harpraktiskt DI iatt
registerhållaren dvs. myndigheten i efterhandgivit möjlighet att

densamtycke. Framtida inominhämta resenärens resenärer t.ex.
till färdtjänst-kommunala färdtjänsten i anslutningnuvarande måste att

registeruppgiftema fårtillståndet sitt samtycke tillutfärdas lämna att
användas vid samplanering.

gatumiljö och vård2.7 Sambandet

och vägmiljö inverkan antaletUtformningen har påvår gatu-av
trafikolyckor. trafikmiljö där fordonsbuma och oskyddadeI en

begränsattrafikanter skall ställs krav påett utrymme storasamsas om
mellan trafikanterna och gällande regler följshänsynstagande samtatt

inte har lämplig utfomming. Antalet oskyddademinst miljönatt en
ZO-årsperiodentrafikanter skadats i trafiken under denhar senastesom

nivå. Bidragande orsakerligger kvar oförändrad högpå är att tempot
ii trafikmiljö ökat liksom antalet sigharvår rör utepersoner som

formtrafiken. Varje inträffad olycka förorsakar samhället kostnader i
och fram-frånvaro från arbete, vård rehabilitering och kanske ävenav

tida förkrav särskild transportlösning för den drabbade. Både dennepå
olycks-och för samhället i det därför intresse så mångaärstort attav

risker möjligt undvikas. utforma ochkan Ett sätt är att gatu-som
vägmiljön lämpligt och den för Lika väsentligtpå så alla.sätt att passar

via underhåll vidmakthålla standarden i trafik-dock drift ochär att
miljön. område detAnsvaret åvilar väghållaren. Inom stadsplanelagt är

undantag for genomfartsleder därregel kommunen, med störresom
harVägverket väghållare. Därutöver kommunerär många egna

för sina insatser. den kommunala väghållningen detI är gatu-program
vidkontoret, parkförvaltningen har tillämpa gällande lagaretc. attsom

anläggning och skötsel.
har jag tidigare for socialaKommunen omnämnt även ansvaretsom

frågor, hemtjänst finns samband mellan ochDet näraetc. ett gatu-
trafikmiljön, trafikolyckor, sjukvård och social service. olyckorFärre
minskar lidande och kostnader for sjukvård, rehabiliteringpersonligt

sociala finns anledning tydligt dettaoch insatser. Det klargöraatt
samband öka förståelsen samarbete dels mellanför for ökatatt

landsting.kommunernas olika förvaltningar dels mellan kommun och
omfattning, särskilt iYtterligare central fråga gäller biltrañkensen

Åtgärderde centrala minskar användandetdelar.tätorternasstörre som
personbil minskaroch ökat resande med kollektiva färdmedelettav
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luftföroreningarna. bättreEn miljö innebär vi får färre medatt personer
och allergibesvär.astma

8 Trafikhuvudmannen

Problembilden innehåller frågorna detäven trañkmässiga samarbetetom
mellan kommunerna, landstinget och trañkhuvudmannen hursamt
kommuner och landsting använder sin trafikhuvud-gemensamma resurs

För närvarande vi det vissapå håll sker näraattmannen. ettser sam-
landstingarbete mellan kommuner och användandett.ex. av gemensam-

rutiner vid sjukresor och färdtjänst visst samarbete mellansamtma
Ävenkommuner beträffande regelverk för färdtjänsten.gemensamma

trafikhuvudmarmen flera håll involveradpåär via upphandling och som
ansvarig för beställningsfunktionen. fleraPå andra håll saknas dock för
närvarande samarbete mellannärmare trafikhuvudmannen och dessett

finansiärertvå det gäller sådan trafiknär vilken kommun och landsting
har det formella fir. Resultatet blir, vilket jag tidigare omtalat,ansvaret

det framväxer parallella organisationer vilka kanatt braettge
trafikutbud för varje särskild trafikform för sig sammantagetmen som
medför mycket kostnader grundpå bristande samordning ochstora av
med suboptimering ñljd.som

Lagen huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik reglerarom
samarbetet mellan kommun och landsting det gällernär för denansvaret
lokala och regionala linjetrafiken för Lagenpersontransporter. ger
kommuner och landsting viss frihet själva komma överensatt om
formerna för samarbetet hur skall fördela det uppkomnasamt man
underskottet i verksamheten. Drivs verksamheten i aktiebolagsform
vilket fallet i flertaletär län gäller aktiebolagslagens regler ägarnasom
inflytande bolaget.över De vilka sina huvudmän har utsettspersoner av

ingå i bolagets styrelse och sedan invalts vid bolagsstämmanatt har att
vid sitt arbete i styrelsen till bolagets bästa. Ledamöternas ärse ansvar

och den föregår beslutsfattandet innebärstort näraattprocess som
kontakter med andra huvudmäns ledamöter finnasmåste och besluts-att
underlaget fullgott.är

Erfarenheterna visar dock komuner och landsting inte alltid fulltatt
utnyttjat sina möjligheter till påverkanut såsom ägare.
Jag därför heltär övertygad formerna fir samarbetet mellanattom

finansiärerna den nuvarande trafikhuvudmannen behöver utvecklasav
och fördjupas. Framför allt gäller det utveckla kompetensen hosatt
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samhällets åtagandentrafikhuvudmarmen beträffande upphandling samt
till detta isociala sektorn. återkommainom den Jag ettatt senareavser

avsnitt.

förhållandenEkonomiska2.9

betydande.kollektivtrafikeni ärekonomiskaSamhällets engagemang
tillunder 1992uppskattade samhällets insatser årLandstingsförbundet

enligt följande:mdr. kr. fördelat13,2ca

,KSlagav Kost-Trafikant- LundsStats mun-‘samhälls- ochnader bidrag tlngs vagövrigabetald bidragresa lntå rmiljarder miljardermiljardermiljardermiljarderkrârlirårkrår krår krår

Kollektivlinjetrafiki‘under ur 0.2 4.9 2,4traf|k 13.2 5.7 ca ca cacaca,huvud- rmannensansvar
Komplette- iLao,‘,‘:im,, 0.010,010.03 0.01 cacaca ca
traflk

2Skolresor 2.4 carca 1
1 l 0.4 1.6Färdtjänst 2 ca caca i

iR rk d-gångs 0.10,02 ,.praüom1ca
; Vn i nl 1Sjukresor 0.21,2 cacaca i-km . ,r ——, i i ‘Övriga2:25:28 I ll1resor r la,n, , 0,2SUMMA 19,5 6,3ca cu 1. {

armlânsjamvagalnubidrag av’ län3.2miljarderStockholmsinomvaravca

1994.Källa: Landstingsförbundet

1991 finnsmaterialet. Efter årbrister finns dock i det statistiskaFlera
kostnadersammanställning kommunernasför hela riket gjordingen av
redovisa-svaghet denför kommunala färdtjänsten. Enden attannan

vad gäller kostnads-Skolskjutsar opreciserad bådede kostnaden för är
THM-trañken ochunderskottet ikommun, landsting ochbärare

redovis-riksomfattandefördelningen fordonstyper. läns- ellerpå Inga
i dagsläget.reseverksarnhet finns tillgängliganingar kommunernasav

ibesluten långtför verksamheter därAllmänt gäller utetassett att
Såkostnaderna.saknas övergripande bild ärorganisationerna en av

landstingensSkolskjutsar och delarfallet beträffande trans-stora av
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Redovisningen sjukresorporter. undantag då försäkringser-utgör ettav
sättningen till sjukvårdshuvudmärmen i förordningen 1984:908anges

vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvårdom m.m..
Bristen på aktuell statistik och information försvårar både analysen
förhållandena och möjligheterna beräkna vilka effekter dis-attav

kuterade förändringar får. Kostnadsbilden för de offentligt betalda
komplexaär och brist datapå endast uppskattningargör attresorna av

riksvärden möjligaär Vidgöra. upphandling reseverksamhet skeratt av
inte tidigare ñrdelning resandet fordonsslagsom utanen av per per
kostnadsbärare. I vissa fall kan detta rektorsområde ellerettvara en
várdgivande institution varvid kostnaden för kan svårrestypen attvara

för landet helhet.summera som
Även tillövergång där olika fordonsslag används fören resor resans

genomförande försvårar beräkningar liksom i de fall samordnade resor
har olika kostnadsbärare.

Sammanfattningsvis kan jag således konstatera brister i in-att
formationsunderlaget försvårar analys.en

Särskilt gäller det reseverksamhet där besluten decentraliseradeär i
respektive förvaltning
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integreratEtt3 persontransportsystem

Inledning3.1

offentligthuvudsakligendehuvudmänolikaUppdelningen på av
integreradexempel påuppvisar fåfinansierade persontransportsystemen
genomfö-gällerdetSektorstänkandetverksamhet. närsamordnadoch
förankratdjuptbokningupphandling, ärreseverksamhet,rande etc.av

viaverksamhet,samordnadhuvudman. Enrespektivehos t.ex.
gällerdetlandstingoch närupphandling kommunavgemensam

användaskantillgängligasjukresor, innebärfärdtjänst och att resurser
visarLandstingsförbundetisolerat.huvudmanvarjebättre än agerarom

resorsamhällsbetaldasamordningModeller föri rapporten av
innebär kostnads-samarbete1994,Landstingsförbundet närmareatt ett

situationmedmed % jämfört7genomfördreduktioner encaresaper
1993.och I1992Förändringarnavidtagits. åreningen åtgärddå avser

Örebro Härreduktionenlän, större.områden, är attvissa t.ex. anges
innevarande årresesamordning underupphandling ochsamverkan vid

%.kostnadsreduktion med 151995 innebär en
servicelin-införandet5.1.3se nedan avsnittm.fl. visarStåhl att av
kollektiv-till den allmännatillgänglighetenökajetrañk och attgenom
kollektivamedfärdtjänstresenärerfler dagenskan allttrafiken resaav

huvudmän tycksskildauppdelningennuvarande påfärdmedel. Den
tillgängligkundorienterad ochutvecklingenförsenadock mot en mer

traditionelladenförsökallvarligakollektivtrafik. Få görs att anpassa
flertaletändamålsenlig försikt blirdenkollektivtrafiken så påatt mer

fysiskasambandet mellan denInsikten det nära ut-resenärer. om
åtkom-terminalerväghållning ochochmiljö,formningen samtgatu-av

konsekventdokumenteradfinnstrañksystemetlighet till genom-men
fokuseras påkommitharåtgärder sällsynta. Intressetförda är attmer

bl.a.i formnuvarande särlösningarnautfornming. Defordonens av
sektorsuppdelatbidra till konserverafärdtjänst persontrans-ettattsynes

portsystem.
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Samreseutredningen har tidigare kartläggningpresenterat en av
samarbetet huvudmarmagränsemaöver Delrapport från Sarnreseutred-
ningen, augusti 1994. I avsnitt 4.9 nedan redovisas sammanställningen

kommunernas och landstingens bidrag för deav delvis offentligt betalda
Uppgifterna visar kommuner och landstingresorna. att i många län

länmar bidrag för eller mindre individuelltett resande i mindremer
fordon vilket likaär eller större detstort än sammanlagda bidragen i
länen för den lokala och regionala kollektivtrafiken med buss och tåg.

Personer på grund varaktiga funktionshinder harsom väsentligaav
förflyttningssvårigheter eller väsentliga svårigheter anlita allmännaatt
kommunikationer kan beviljas bilstöd enligt förordningen 1988:890

bilstöd till handikappade. Stödet administrerasom de allmännaav
försäkringskassoma och det uppgick under budgetåret 199293 till ca
184 miljoner kronor Bilstödsutredningen 1993, Rätten till [SOUratten
1994:55] .

En andel destor nuvarande tärdtjänstresenärema äldreav är
många med endast begränsade funktionshinder.personer, Prognoser

över befolkningsutvecklingen visar antalet äldre kommeratt öka. Avatt
erfarenhet vi även rörlighetvet ochatt bland de äldreengagemang
ökar. En ökad specialisering och koncentration viss vård ökar ocksåav
kraven på rörlighet hos i denna åldersgrupp. Det finns därförpersoner
anledning befara bibehållandeatt ett nuvarande konstruktion färd-av av
tjänstsystemen innebär dessa inte kanatt Ökat antalta emot ett resenärer

avgiftshöjningar,utan begränsningar i antalet eller ökad offentligresor
fmanisering.

W104 Alderfw år Ålder65 79 fagmfm år80— -
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Samtidigt vi talar utökad samverkan ochsom samordning färom vien
inte blunda för den intressekonflikt föreligger mellan önskemålensom

service från olika resenärskategorier inomom kollektivtrafiken. Främst
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områden, måsteandraiävenstorstadsområdenas centrala delar,i men
forhållplatsernavidtidsuppehållsmidigt längrefungeratrafiken utan
blilättkanAlternativetattraktiv för flertalet resenärer. armarsatt vara

andravilketkollektivtrafikenförprivatbil i ställetväljerallt fler geratt
ska haväljerframtidenvi ilösningarorganisatoriskamålkonflikter. De
i dag.fler änattraherar resenärervilkatrafiklösningarutformakraft att

brauppfattningminenligt stegservicelinjetrafik ettärInrättandet av
för alla. Trotskollektivtrafikökad attuppnåförpå vägen att en

det få kommuner,1980-taletbörjan ärfunnits sedanhartrafikformen av
denna.påharhelhjärtatlänstrafikbolag satsatochlandsting merasom

Älvsborgs skalaiservicelinjerna störrelänendast idetprincipI är som
till dettaorsakEnkollektivtrafiksystemet.befintligai dethar integrerats

fallerverksamhetenfirkostnadenfinansiering;desspåkan synenvara
medan kommunenöverenskomsintetrafikhuvudmarmen annatpå om

färd-antaletminskandeberäknadedetförkostnadersänktafåantas
tätortstrañ-delutvecklasoftastservicelinjerDåtjänstresor. avensom

finansiering. Upp-kommunalökadfrågeställningenuppkommerken om
konflikt. Dess-innebärasåledeshuvudmän kanskildadelningen på en

minsk-färdtjänstresandetvisarentydigtanalysingenfinns attutom som
erfaren-tycksservicelinjer. Tvärtominrättandetföljd avavsom enar

färd-hosresebenägenhetochrörlighetvisaheterna gruppenatt
införande, dvs.servicelinjernasföljdtjänstresenärer Ökar avensom

kanökningentillförklaringstandardökning. Eninnebärde annanen
doltfinnsäldrebland ettnärvarande, främstfördet personer,attvara

tillgodoses.kanhärigenomresbehov som

framtida integrerat3.2 Ett

persontrafiksystem

mycket,likaminstlandstingochkommunerlänflertalet våraI satsarav
medSkolskjutsarochsjukresorfärdtjänst,inomibland på resormer,

kollektivtrafikenregionalalokala ochdenpåfordon görmindre än man
utvecklasochvarandraöverlapparbådeoch Systementåg.med buss

bådeför flera resenärer,tillgänglighetbristandegrundparallellt. På av
konditionochutformning samtochi vägnätetsbristerformi gatu-av

från dendessa resenärerutformning, utestängsfordonensbrister i
sinvilka isärlösningarhänvisas tillochkollektivtrafikentraditionella

andra resenärer.regelverken utestängersärskildadetur genom
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Nuvarande brister skulle enligt min bedömning kunna överbryggas
närmare samarbeteett mellan kommunerna,genom landstinget och läns-

trafikbolaget i länen. Genom samordnad traflkorganisation i länenen
kan samhället upphandla nödvändig kollektivtrafik för alla. Kommuner-

och landstingen den volymna skall upphandlasenas ochom som
verkställigheten genomförs via länstrañkbolaget.gemensamt Biljett-

och informationensystem trafiken samordnas inom förom ramen ny
teknik vilken även möjliggör resande över nuvarande länsgränser.

Basen i det offentligt finansierade persontransportsystemet jaganser
den lokala och regionala kollektivtrafiken.vara Traditionellt genomförs

denna med bussregistrerade fordon och tåg med ökad flexibilitetmen en
i planläggningen, bl.a. tidtabeller och linjesträckning, kan mindre
fordon användas i större utsträckning i dag.än Detta förutsätter välett
fungerande informationssystem både resenärerna ochut tillmot
transportörerna integrerat biljettavgiftssystemsamt ett oberoende av
vilka fordon används i trafiken. En central fas i införandet-avsom ett
integrerat persontrafiksystem därvidär upphandlingen trañktjänsten.av

Det övergripande målet för den svenska trañkpolitiken är erbjudaatt
medborgarna och näringslivet i landets olika delar tillfredsställande,en
säker och miljövänlig trafiktörsörjning till lägsta möjliga samhälls-
ekonomiska kostnader. En konkretisering detta mål kan innebäraav att
samhället i län, dvs. kommunerett och landsting, ställer persontrans-en
portorganisation till invånarnas och näringslivets ñrfogande. Genom
politiska beslut verksamhetenstasprocesser omfattning ochom
finansiering. Det ankommer därvid på de beslutande församlingarna i
kommuner och landsting fastställaatt och mål för kollektivtra-ramar en
ñk tillgängligär för alla. Beslutsom grad och särlösningarom art av
för vissa resenärsgrupper finansiering dessasamt fattasav gemensamt

kommun och landsting.av
Genom kunskapsuppbyggnad hur reseströmmarna, i vid be-av

märkelse, fördeladeär i länet utvecklas flexibelt linjenät.ett Nätet skall
kunna ändras med kort framförhållning vilket ställer krav påstora
information till resenärer och transportören Detta förutsätter förekomst

utbyggd central för beställning ochav informationen lättillgängli-samt
informationskanaler. Ytterligarega förutsättning är resenärernaen att

har viss framförhållning detnär gälleren resebokning. Ett börstomnät
ligga fast i de reserelationerna.tyngsta Eftersom resandemönstret är
starkt kopplat till den fysiska planeringen detär väsentligt kommu-att

aktivt deltar i med utformningnerna trafiken. Likaprocessen viktigtav
landstingensär serviceverksamheternasengagemang t.ex.p. g.a.

sjukhusens lokalisering. Kommuner och landsting samtidigtär stora
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såvälpåverkaranläggningarlokaliseringvarförarbetsgivare av
besökarnasarbetsplatspendlingen resor.som

denbl.a.beroendestarktkollektivtrafiken ärtillTillgängligheten av
avseendei dettaBristerutfomming.vägmiljönsochfysiska gatu-

kansättsjukvården. Påförkostnaderlandstingens sammapåverkar
trafikmiljön,lokalai denomfattandemycketvilkatrafikolyckor, är

ochhemtjänstsocialexempelvisför armankostnadernaökaochpåverka
begränsasidafrån kommunernas attArbeteti kommunerna.service

förtrafikplanerUtfommingenbetydelse.därförharolycksrisker avstor
länstrafik-mellansamarbetenärasåledes skeområde bör ettgenomett

beträffandelyhördhetmedochlandstingoch storkommunerbolaget,
önskemål.ochbehovresenärernas

kollektivtmöjlighet moterbjuds attframtidadet resaI systemet
resesträck-tur förlämplig fastFinnskortsystem.viabetalning ett en

genomfö-efterminskarvärdeKortetsdenna.väljer resansresenärenan
Prisvariatio-restid.reslängd ellerforprisfastställttillrelationrande i

kantrafikströmmarnafördygnettidpunkt på styraattöverner
ochmellan kommunöverläggningarochdiskussionEfterförekomma.

tur kon-fastSaknaslänstrafikbolaget.beslutenfattaslandsting av
eventuelltuppgiftfår därochtrafikbokning omtaktar resenären en

upphandlastrafiktrañk. Denna utgörsanropsstyrdtillgänglig somav
förPrisetlämpliga entreprenörer.från somlänstrafikbolaget resan,av

avräknasmed andrasamordnasellerindividuellt resor,genomförs
förPrincipernalinjetur.sättpåkortetvärdet på ensomsamma

ochlandstingochkommunermedsamrådidiskuterasprissättning
länstrafikbolaget.fattasbeslut av

Dennatänktai detkärnan systemet.trañkbokning ärFunktionen
inomplacerasochlandstingochkommuninnehas gemensamt av

ochresandetsamordna tra-för styraorganisationlänstrafikbolagets att
förfinns när-lösningarorganisatoriskaochtekniskaLämpligafiken.

uppmärksamhetSärskildutvecklas.ochmarknadenpåvarande nya
sårbarheten.säkerhetsfrågomaoch samtsekretess-dock ägnasmåste

uppfyllda.förutsättningar ärviktigatvåpåbyggerMitt synsätt att
dvs.bemärkelseviditillgänglighetkollektivtrafikensärDen attena

tillfreds-information måsteochfordonmiljöfysisk varasåväl yttre som
för hurframtagenmodell måsteandra ärställande löst. Den att varaen

kanskäl inteolikavilkadeförklarar avtransporterna personerman
till-ökadkraftigthardessafärdmedel ävenmed allmänna enomresa

befolkadei glestbosattade ärsärskilt pådåtänkergänglighet. Jag som
denBeträffandefunktionshinder.harvilka senareoch deområden stora

legi-tillståndsärskildafrågeställningenkvarstårresenärer omgruppen
eventuelladessaförregleri fall samtoch så ävenfinnastimering skall



52 SOU 1995:70

besvärsmöjligheter. Min ambition är dennaatt resenärer tillgrupp
numerären skall liten följd kollektivtrafikenvara har fåttattsom en av

mycket kraftigt ökad tillgänglighet.en

3.3 Vad innebär ökad tillgänglighet

Dagens lokala och regionala kollektivtrafik utestänger enligt mitt
förmenande lång rad resenärer. Utgångspunkten viden planering och
genomförande trafiken har i alltför hög utsträckningav utifrånstyrts
beställarens perspektiv. Trafikens administration och organisation samt
den sektoriella finansieringen har utgjort och resenärensramar per-
spektiv har kommit i andra hand. Ett ökat intresse för resenärens
situation kan dock märkas utvecklingen går enligt min uppfattningmen
alltför långsamt.

Skapandet 1978år huvudmannaskapett i länenav gemensamt för
den kollektiva persontrañken innebar framåt förett stort steg resenärer-

möjlighet till förflyttningar. Statistik frånnas Svenska Lokaltrafikföre-
ningen visar dock på något minskat antalett genomförda mellanresor
åren 1986 och 1993. Viss osäkerhet råder dock följd bristersom en av
i tillämpade mätmetoder.

Under 1980-talet har antalet tilldelats färdtjänst-personer som
legitimation ökat. Antalet färdtjänstberâttigad har dockresor per
minskat sedan mitten 1980-talet och minskningen tycks fortsätta.av Ett
skäl kan upprepade förändringar resereglema.vara av
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45-°° 10-tusenlalfardtjanslberattigade iAntal

43,00 -

41 ,00 ‘

39,00 -

37.00 -

35,00 -
färdtjänstberättigadAntal perresor

33,00 -

31,00

29.00 --

27,00 --

25.00

v-v-v—r-v-v-v-v-v-r-v—v—

streckadeDenfärdtjänstberättigad.ochfärdtjänstberättigadeAntalet perresor
landetföruppgifter utomfärdtjänstberättigadantal avserförlinjen perresor

Stockholm.

1994LandstingsförbundetKälla:

allmännadenförändringarorsakasresande kan avminskatEtt av
trañklös-till detilltrontecken på attävenkonjunkturen ettvaramen

förflyttningsmönsterin i resenärernasinteerbjudsningar passarsom
tillfyl-erbjuds inte ärtjänsterdefirkvalitetenochpriseteller somatt

lest.
krävsattraktivitetsinökaskall kunnakollektivtrafiken enFör att

ochturtäthethögi formbehovkundernastillanpassningingående av
betydelse ärfaktorerAndraresemöjligheter.information avökad om

kollektivtrañ-förbättraförmiljöfysisk attbättreskapasdet yttreatt en
medväsentligtdetårenskilde resenärendenFörframkomlighet.kens

förändradterminalerochhållplatser samttillâtkomlighetökad
personalen.frånservicepersonligökadochfordonsutfomming en

tillgänglighet.ökadÅtgärderna begreppetmedsammanfattaskan
forsdebattdentillhänvisasammanhang somi dettavillJag

följdbl.a.kollektivtrafikenhandikappanpassning ensombeträffande av
framförtsdärharrad förslaglångHandikapputredning. En1989 årsav

funktionshindermed attför resenärerunderlättamalhaftvilka attsom
trafikenssåvälgällerFörslagenfärdmedel.kollektivamedresa

kollektivtrafikhandikappanpassadlagstiftningen somorganisation, om
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anpassningen fordon. Idelbetänkandet Handikapp,av välfärd, rättvisa,
SOU 1991:46 förs närmare diskussion legitimeringen inomom
färdtjänsten de mål vilkasamt enligt utredningenom bör utgöra
grunden för färdtjänstens framtida utfornming. I grunden för dessa mål
ligger färdtjänstenatt skall trafikform kompletterarvara en som
kollektiva trafikmedel och möjligheter gå, cykla och iatt konse-etc.
kvens härmed föreslås bl.a. resenärensatt egenavgift inte skall
överstiga kollektivtrafiktaxan i lokal- och länstrafiken.

I den debatt förs angående tillgänglighetsom till kollektivtrafiken
fokuseras inte sällan frågeställningarna till de resenärer ärsom
rullstolsbuma. För total tillgänglighetatt till samtligaen färdmedel
för denna resenärsgrupp krävs långtgående åtgärder både vad gäller
terminaler, hållplatser dvs. denetc., miljön,yttre fordonenssamt
utfomming. De föreslagna åtgärderna framställs både kostsammasom

åtgärda ochatt även de innebäratt konfliktatt uppstår mellan dennaen
och andra resenärsgrupper. Konflikten framställs oftast gällaatt
tidsåtgången fir och fordonursteg säkerheten vid färd.samtur

Jag det olyckligt debattenanser iatt så utsträckning harstor
koncentrerats till denna resenärsgrupp konfliktensamt mellanatt olika
målgrupper intäkttas för fördröjasom att åtgärder vidtas föratt den

mängdenstora resenärer med andra funktionsnedsättningar. Bättre yttre
förhållanden vid terminaler och hållplatser vid ochsamt ursteg ur
fordonen underlättar, enligt min mening, resemöjligheterna för det stora
flertalet resenärer. Tilltron till enbart tekniska lösningar får emellertid
inte överdrivas. En ökad grad personlig service vidav terminalert.ex.
och ombord färdmedlenpå underlättar resandet för såväl medpersoner
olika former funktionshinder förav med barnvagnarsom passagerare
och bagage. Goda exempel på sådana åtgärder finns inom fjärrtrafiken,

Änflyget och järnvägen.t.ex. gång kan det så avsaknadenen attvara
sammanhållen politik förav en och väghållninggatu- kommunerna och

Vägverket och kollektivtrafikens genomförande trafikhuvudmannen
och Vägverket [regelsystem] blockerar helhetssyn vilken skulleen
medföra åtgärder vidtas.att

3.4 Fördelar med integrerad persontrafik

I dagsläget är flera olika myndigheter involverade i den offentligt
betalda reseverksamheten. Skilda huvudmannaskap innebär skilda
regelverk vilket detgör svårt, framför allt för resenärerna, över-att
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byggtsharFlera fungerandeblicka väl systemresesystemen. upp men
det liggerochhelhetenöverblickuppdelningen innebär få har överatt

samladedeochvarandrahands överlappartillnära attatt systemen
utnyttjas bästainte på sätt.resurserna

offentligt betaldadeövergripande helhetssynAvsaknaden överav en
betraktashuvudmännenenskildadereseverksamhetengör att avresorna

iSjukreseverksamheten ärverksamheter.andradel t.ex.som en av
sektoriscringengrundsjukvårdenintegrerad i påfall välflora avmen

huvudmänsfor andrabefintligautnyttjas inte de resor.reseresurserna
enskildasjukvården, därinomdecentraliseringlångtgåendeEn t.ex.

Lik-motsvarande effekt.upphandlar fårför sigklinikersjukhus resor
Härskolskjutsverksamheten.beträffandefinnaexempelnande går att

och finan-uppbyggda, drivnameningmin detenligtborde gemensamt
roll.samordnandelänstrafikbolaget tilldelassierade en

Sarnreseutredningen närmareuppdragpåStatskontoret har av
Örebroi ochanropsstyrdadeförhållandena vadanalyserat resornaavser

ÖrebroÄlvsborgs och där kansamordnad verksamhetlän skerlän. I en
samordningen. Avresultatekonomiskasåledes avläsavi även av

1993.med ll % for årminskatkostnaderna harframgår attrapporten
Älvsborgs kostnadsforänd-likartadepekarfrån län påBeräkningarna

ringar.
Landstingsförbundet,Samreseutredningen harmedsamarbeteI nära

Nyköping,kommunernai Sörmland ochmed landstingettillsammans
samarbeteökateffekternaGnesta studeratOxelösund ochTrosa, ettav

sjukresor ochbeställningsverksamheten församordningdet gällernär av
LandstingsförbundetsamhällsbetaldaSamordningfärdtjänst resor,av

sjunkerkostnadernabl.a.dras i är1994. Slutsatserna attrapportensom
medupphandling,informed 3 %huvudmännenför när gemensamman

och landstingmellancentral kommunhar%5 samtgemensammanom
central.upphandling ochhar bådemed %7 gemensammanom

medanalysoch i sinvidga ävenbör synsättetJag taattanser man
underskottuppkomnalinjelagda trafiken. Dessregionaladen lokala och

landstinget i länet.ochkommunernai dagfinansieras gemensamt av
flertrafik skall omfattatrafikhuvudmannensmålOm ägarnas att

dagensattraktiv for bl.a.dagens, dvs. ävenänresenärer person-vara
inomi dag finnsdenför resenärerbilsresenärer storasamt grupp som

utvecklas eftertrafiken resenärernassärlösningarna måsteolikade
i kommun,via politiska beslutdå,Trafikhuvudmännen måstebehov.

for dennaekonomiska incitamentoch trafikhuvudman,landsting ges
insatserna inom dagensprioriterastället förutveckling. I att t.ex.

utveckla denframtiden satsningar påbör i görasfardtjänstsystem att
tillgäng-få ökadMåletoch regionala trafiken.linjelagda lokala är att en
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lighet till kollektivtrafiken, fler och sänkta kostnader.resenärer För att
åstadkomma detta krävs omvandlingstryck trafikhuvudmannenpaett

kommunernaäven pa och landstingen. Följande frånexempelmen
Örebro län belyser mina tankar.

Erfarenheterna fran den verksamhet for närvarande bedrivssom
Örebroinom det länstrafiken i helägda dotterbolaget Transam visarav

lanstingets kostnader för sjukresor sjunker medatt 7 %ca genom en
effektivare upphandling och styrning trafiken. viaDe Transamav
samarbetande kommunerna får motsvarande kostnadssänkning för
färdtjänsten. Den kostnadsreduktionen för kommunernassammantagna
och landstingets reseverksarnhet uppskattas Transam tilluppgaav ca
15 % för innevarande Ökadär. En styrning och planering samt
upphandlngen den lokala och regionala kollektivtrafiken tillsammansav
med bättre anpassning trafiken till behovresenärernas uppskattasen av
innebära kostnadsreduktion med 7 %. En ytterligare ökad tillgänglig-en
het till kollektivtrafiken bör, enligt länstrafiken, kommuner ochge
landsting sänkta kostnader för bl.a. färdtjänst och sjukresor.

En utökad samordning skulle underlätta situationenäven för
Dagensresenärerna. skilda rutiner för bokning, regler vid resors

genomförande och skilda biljettyper beroende pa huvudmanärvem som
för skapar lätt förvirring. En utförlig beskrivning hurresorna mer av

uppleverresenären situationen finns beskriven i den forskningsrapport
tagitTFK fram se bilaga 3. Denna visar hur viktigtäven detsom

informationen till tydligatt resenären är och det inte fär ske alltföratt
förändringartäta regelverket. Resandekategorin äldre funktions-ochav

hindrade är manga gånger sårbar varförresenärsgrupp särskilden
uppmärksamhet bör utformningenägnas informationen och sättet attav
förmedla denna. Inom funktionshindrade finns samtidigtgruppen stor
erfarenhet från och denna kompetens borde kunna tilltasegna resor

arbete i de informations- och beställningscentraler jagt.ex.vara genom
tidigare omnämnt.

Genom uppträdande köpare transporttjänster kanett enat som av
även samhällets inköpsverksamhet förändras. Upphandling kräver
kunskap de regler gäller även preciserad beskrivningom som men av
och uppfattning den framtida verksamheten. Hittillsvarande erfaren-om
heter visar pa sina hall brister i bada dessa avseenden. felaktigtEn
utförd upphandling kan fä långtgående negativa konsekvenser för såväl

huvudmannenresenärerna, för Möjlighetentransportörerna.som att
finna kompetent personal för upphandlingsfunktionen god i de fallär
funktionen är centralt placerad hos länstrafikbolaget vilkett.ex. även
skall besitta Övrig kompetens vad gäller trafikfrågor.
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för deMöjligheterna utveckla enhetliga betalningssystematt
och de börbetalda vid samarbeteoffentligt ökar närmareettresorna

i länen.vi enhetlig organisation fördå harstörst resornaenvara
kravspecifikatio-ibetalningssystemet ochUtformningen funktionernaav

framtida medske nationell basis för möjliggörabör på att resornerna
län hemlänet.betalningsmedel länsgränser och i andra änöversamma
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4 Nuvarande transportlösningar

Inledning4.1

I föreliggande kapitel lämnas beskrivning framväxten ochen av
utvecklandet färdtjänst,nuvarande riksfärdtjänst, sjukresor samtav
skolskjuts. Så långt möjligt reseverksamhetensävenpresenteras
omfattning och samhällets kostnader. exempelJag påävenpresenterar
funktionshindrades resemöjligheter hur kommuner, landsting ochsamt
trañkhuvudmän i län för närvarande samarbetar det gällernågra när
dessa resor.

Redan inledningsvis vill jag peka svårigheter beträffandepå läns-
och riksdata det gäller kostnader för färdtjänsten. tillTillgångennär
data till fyllest fram till och med 1991 i samband medår attvar men
statsbidragsreglema ändrades försvann den kontinuerligt presenterade
statistiken färdtjänstens kostnader. nuvarande läge finns dennaöver I

fárdtjänstenskunskap endast hos respektive kommun. De data över
kostnader här nedan bygger uppgifter länenspåpresenterassom som
trañkhuvudman har ställt Uppgifter antalet presente-samman. om resor

årligen Socialstyrelsen och Kommunförbundet.ras av

4.2 Färdtjänsten

4.2.1 Utveckling

Under 1960-talet började några kommuner anordna färdtjänst. Iatt en
Årfalldel initiativet ideella föreningar Lions. 1969togs t.ex.av som

utfärdade Svenska Kommunförbundet rekommendationer till kommuner-
bl.a. hur verksamheten skulle organiseras förslag tilloch valna av

taxi, brandkår, bussbolag och kommunal egenregiverk-transportörer
samhet. Frågan statsbidrag till färdtjänst aktualiseradesom av
Handikapputredningen i betänkandet socialtjänst handikappadeBättre
SOU 1970:64. Enligt utredningen det angeläget färdtjänstattvar -
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komplement till trafikforrner skulle finnas tillgåallmännaett attsom -
i landets samtliga kommuner. huvudmänKommunerna skulle ochvara

statsbidrag skulle Systemet föreslogs träda i kraft fr.o.m. juliutgå.ett
1971.

komDet dock dröja ytterligare innan förslagetår genomfördes.att
Frågan statsbidrag till färdtjänst till behandling dentogsom upp ny av
kommunalekonomiska utredningen i delbetänkandet statsbidrag till
kommunal färdtjänst, hemhjälp och familjedaghemsverksamhet SOU
197441. Utredningens förslag statsbidrag skulle utgå medatt ettvar
35 % kommunernas bruttodriftskostnader för verksamheten. Efterav
förslag från regeringen prop. 1974:141 fattade riksdagen beslut
SoU 34541, rskr. sådant statsbidrag skulle införas fr.o.m.att ett
januari 1975.

Vid tidpunktdenna hade flertalet landets införtkommunerav
Årfärdtjänst. 1980 hade servicen införts i samtliga kommuner. I

Stockholms län sedan 1977 landstinget huvudman förär år ensam
färdtjänsten inom länet.

socialtjänstlagen 1980:620,När SoL, trädde i kraft 1982 blevår
färdtjänst eller motsvarande service tvingande åtagande förett
kommunerna. Färdtjänst kan enligt SoL antingen biståndutgå som
enligt 6 § eller service enligt 10 Kommunerna kan ocksåsom
använda sig båda paragrafema. Vid bedömning utifrån 6 § görsav en

individuell prövning till bistånd. 10 § gäller huruvidarätt denen av
sökande skall få tillgång till generellt utformad service enligten
kommunens regler.

båda paragrafemaDe har följande lydelse:

6 § enskildes till biståndDen socialnänmden förrätt sinav
försörjning och sin livsföring i övrigt, hans behov inteom
kan tillgodoses på Den enskilde skallsätt.annat genom
biståndet tillñrsäkras skälig levnadsnivå. Biståndet skallen
utformas så det stärker hans självstän-levaatt att ettresurser
digt liv.

10 § Socialnärnden bör hjälp i hemmet, färdtjänstgenom
eller service underlätta för den enskilde bo kvarattannan
hemma och ha kontakter med andra...

allmännaDe grundprincipema inom färdtjänsten dock likalydande iär
hela landet. ansvarigeDen kommunen, i Stockholms län landstinget:
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legitimerar berättigar utnyttja färdtjänsten,resenären att-

fastställer den resandes avgifter andraoch regler för resan--
det, samt

har skyldighet tillse kan genomföras.att att resor-

egenavgiftensFrågan storlek har behandlats vid olika tillfällenom
under 1970-talet. Synpunkter har framförts denna avgift bordeatt

avgiften för färd med allmänna kommunikationsmedel.motsvara
Under 1980-talet och början 1990-talet genomfördes förändringarav
reglerna för statsbidrag för den kommunala färdtjänsten. Bl.a.av

utvidgades de till fr.o.m. 1990 omfatta särskiltår anpassadävenatt
kollektivtrafik, dvs. servicelinjer. Numera har det specialdestinerade
bidraget inkluderats i det generella bidraget till landets kommuner.

4.2.2 Legitimering och besvär

Efter framställan från den sökande och genomförd utredning beslutar
kommunen tillstånd till färdtjänst legitimering skall beviljas.om
Tillstånd till färdtjänst kan gälla tills vidare eller under begränsaden
tidsperiod.

Beslutet baseras 6 § eller 10 § SoLpå eller båda paragraferna.på
Därutöver kan kommunerna vid sin bedömning in olika faktorerväga

har betydelse, såsom den enskildes ekonomi, tillgångensom man anser
kollektivtrafik,på läkarintyg behovom m.m.
Svenska Kommunförbundet har fir a: 1992 kartlagt kommunernas

formella handläggning ansökningar färdtjänst. Beträffande vilketav om
lagrum har tillämpats vid behovsbedömningen förbundetsom anger
följande:

Utifrån vilket lagrum bedömer och beslutar kommunen
framställan färdtjänstomen

både och §6 10
I

endast §10

endast §6

80 100 120 1400 20 40 60
antal kommuner
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Inom socialtjänsten finns överklaga beslut; dels för-två fattadevägar att
valtningsbesvär och dels kommunalbesvär. det oklartMånga gånger är
vilken besvärsordning skall gälla beroende framställansom av om om
hjälp har baserats 6 § i SoL törvaltningsbesvärpå eller enligt andra
regler vilka kommunen har antagit kommunalbesvär.

Förvaltningsbesvär innebär överinstansen länsrätten kan prövaatt
det överklagade beslutets laglighet lämplighet ioch alla avseenden.
Ett helt eller delvis ibeslut kan det överklagade beslutetssättasnytt
ställe.

Länsrättens beslut kan överklagas till kammarrätt och därefter till
förutsättning förRegeringsrätten. En kammarrättens dom skallatt

Regeringsrätten denna meddelar prövningstillstånd.prövas är attav
Kommunalbesvär laglighetsprövning.kallas även Den prövning som

sker begränsad till lagligheten det kommunen fattade beslutet.är av av
Om bifallesbesvären får beslutet enbart upphävas och inte ersättas av

beslut. Socialnämndens beslut överklagas i kammarrätten.ett nytt
Kammarrättens dom kan överklagas i Regeringsrätten, förutsatt att
denna meddelar prövningstillstånd.

Socialtjänstkommitténs delbetänkandeI Rätten till bistånd inom
socialtjänsten SOU 1993:30 förs ingående diskussion över-en om
klagande beslut hjälp enligtstöd och socialtjänstlagen. Kommit-av om

föreslår, i likhettén med 1989 års Handikapputredning i dess delbe-
Överklagningsrätttänkande och ekonomisk behovsprövning inom

socialtjänsten SOU 1990:2, i socialtjänstlagens avsnitt ärendensatt om
handläggning införa paragraf med innebörden framställningaratten ny

hjälp biståndsärenden alltid bör enligt § Därmedprövasom som
skulle enhetlig handläggning och enhetliga besvärsregler kommaen mer

tillämpas.att

4.2.3 Registerhållning

Personer med tillstånd till färdtjänst registreras i kommunens färdtjänst-
register. Däri finns, förutom uppgifter och bo-om personnummer
stadsadress, information eventuella hjälpmedel vid funktionshinder,om

den resande allergiker, samåkningär med andra resenärer ärom om
möjlig, sitta i fordonets framsäte,måsteresenären uppgifterom om
ledsagare, ledarhund eventuella andra uppgifter.samt

Utifrån uppgifterna tärdtjänstregistreti framställs resenärens
resedokument. Flertalet sigkommuner använder i dagsläget kortav
med magnetband, vilket i taxibilensavläses i samband medtaxameter
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genomförande. Vanligtvis innehåller kortet uppgiftresans om personens
och eventuellt färdtjänstnummer.namn

4.2.4 Avgifter m.m.

Variationen mellan kommunerna det gäller såvälär när de allmännastor
reglerna för beviljande färdtjänst nivån den resandespåav som egenav-
gift inom färdtjänsten. Vanligast egenavgiftär vilken utgören en
procentandel mellan 10 och 45 procent priset för taxiresan.av
Avgiftsnivån kan kombineras med maxi- ocheller minimibelopp. Iett
flera kommuner färdtjänstresenärerna enligt taxareser samma som
övriga kollektivtrañkresenärer.

Andra regler vilka kommunerna fastställer för färdtjänsten kan gälla
inom vilket geografiskt område resandet möjligt, reslängd,är antalsom

uppehåll under tillåtenär och hur beställningnärsamtresor, om resan
skall ske.av resan

4.2.5 Resor och bokning

Fram till tidpunkten för taxinäringens avreglering, dvs. före den 1 juli
1990, det möjligt för den färdtjänstberättigade med vilketattvar resa
taxiföretag helst. Bokning gjordes i beställnings-närmastesom av resa
central, och saknades sådan ringde till valfriresenären taxiägare.
Prissättningen densamma fir alla övriga taxitaxanresenärer;var som
fastställdes centralt för landets samtliga taxiföretag dåvarande Tran-av
sportrådet.

Som följd taxinäringens avreglering blev det möjligt fören av
landets kommuner upphandla inom färdtjänsten mellanatt resor
konkurrerande företag. följdEn härav blev många taxiägare börjadeatt
samverka i sinsemellan konkurrerande beställningscentraler och med
olika priser på Kommunernas upphandlingtransporterna. resulterade i
avtal med eller flera centraler bokning och vissaI fall haren om resor.
bokningen organiserats i samhället ägd bokningscentral. Beställ-en av
ning kan endast ske via avtalad central och kanav resa numera resor
genomföras endast med fordon vilka har avtal.

3 I5-0756
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Omfattning4.2.6 och kostnader

färdtjänst sedanAntalet i riket legitimerade för har årärpersoner som
1982 utvecklats enligt fig 9 i kapitel

legitimeradskillnader genomfördaDet i antaletär stora resor per
genomförs ii landets olika kommuner. Flest antalperson resor

mindrestorstadsområdena, antalet finner vi i dedet lägsta per person
färdtjänsten har kontinuerligtkommunerna. Samhällets kostnader för

ökat för 1992 1,6 miljarder kronor. Under detoch år senastevar
regelverken för färdtjänstendecenniet har håll de lokalapå många

inom färdtjänstsystemet har införts,förändrats. Krav samåkningpå
särskilt under de åren.senaste

4.3 Riksfärdtjänst

4.3.1 Utveckling

ñrsöksverksamhet.den juli 1980Riksfärdtjänsten inrättades 1 som en
ladesden januari 1984 och på Trans-permanentades 1Den ansvaret

det tillfälligt inrättadeportrådet. 1992 lades påFr.o.m. år ansvaret
Styrelsen avvecklades under förstaStyrelsen fir riksfärdtj änst.organet

riksdagens beslut 1993halvåret 1994 med anledning våren attomav
fr. l januari 1994 skall ligga hosfir riksfárdtjänstenansvaret o. m.

respektive kommun.
med och be-riksfärdtjänsten svåraSyftet med är att personerge

tilllängre inom landetfunktionshinder möjlighetstående göraatt resor
och andra allmännakan ske med flyg, tågkostnader.normala Resoma

taxi eller specialfordon.kommunikationer medsamt
mellan ochfördelades kostnadentill 1994 resenärenFram år staten.

vissa kostnader för anslutningsresor medkommunernahadeDärutöver
egenavgift motsvaradesfärdtjänsten.kommunala Resenärensden av res-

fárdmedel. med 1994klass Från och årkostnad för andra tåg oavsett
till tidigarefrån kommunerna. Detöverfördes kostnadsansvaret staten

statliga utj ämnings-för riksfárdtj överfördes till detanslagetstatliga änst
Egenavgiftens storlek regleras,till kommuner.bidraget oavsett

1993:1148 egenavgifter vidvia förordningenfárdmedel, resorom
riksfärdtjärlst.med kommunal
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4.3.2 Tillståndsgivning inom riksfárdtjänsten

Tillståndsgivningen inom riksfárdtjänsten har sedan 1980 legatstarten
hos kommunen. tidigareDe ansvariga Nämnden för riks-organen,
fárdtjänsten, Transportrådet Styrelsen för riksfärdtjänsten,samt utgav
föreskrifter och allmänna råd för verksamheten. De nämnda statliga

ansvarade också för utbetalning ersättning till trafikföre-organen av
Kommunerna beslöt tillstånd till riksfárdtjärtst skulletagarna. om ges

eller ej, val tärdmedel, s.k. generella tillstånd ochom av om om
ledsagare eller medresenär.

4.3.3 Förändrat huvudmannaskap

Enligt tidigare ordning beslutade kommunen tillstånd för ochom resor
huvudpartenbetalade kostnaden.staten I samband med awecklan-av

det Transportrådet vid utgången 1991år diskuteradesav av en
kommunalisering riksfårdtjänsten. Beslutet slutgiltigt riks-togsav av
dagen i juni 1993 och från och med 1994år ligger det samlade ansvaret
hos landets kommuner.

Föredragande statsråd i pr0p.l99293:150, bilaga deattangav
målengrundläggande for riksfärdtjänsten skall ligga fast. Dessa mål

anges:

Riksfárdtjänsten skall till för dem grundpå ochett stortvara som av-
varaktigt funktionshinder måste på särskilt kostsamt sätt.ettresa
Riksfärdtjänsten skall det möjligt förgöra dessa göraattpersoner-
längre inom landet till normala kostnader.resor
Resoma skall rekreation, fritidsverksamhet eller enskildavse annan-
angelägenhet.

Genom särskild 1993:963lag kommunal riksfárdtjänst åläggsen om
kommunerna lämna ersättning för reskostnader föratt tillpersoner som
följd och varaktigt funktionshinderett måste särskiltstort påav ettresa
kostsamt lagensätt. I regleras också den enskildes möjlighet att
överklaga kommunens beslut riksfárdtjänst. Vidare kan nämnasom att

egenavgiftresenärens regleras särskild förordning, for-genom en
ordningen 1993:1148 egenavgifter vid med kommunalom resor
riksfärdtjänst. Avgiften skall enligt riksdagens beslut normalamotsvara
reskostnader vid med 2 klass tåg med SJ.resa

Huvuddelen ca 80 % genomfördes budgetåret 199192av resorna
med taxi- och specialfordon. När verksamheten inleddes år 1980
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grundades riksdagens beslut antagandet 80 % skullepå att av resorna
ske med allmänna fardmedel.

Ca 25 % riksfardtjänstens sker inom länsgränserna. Dettaav resor
tillsammans med förhållandet taxinäringen harhar avregleratsatt
medfört förutsättningarna för samordning mellan medatt en resor
riksfardtjänst och kommunala fardtjänstresor ökar.

Regeringen har i beslut den 8 december. 1994 uppdragit Delegatio-
for och utvecklingsverksamhet inom transportsektornnen prognos-

K 1993:O3 medverka till utvärdering kommunaliseringenatt en av av
riksfardtjänsten. I uppdraget, skall redovisas den 10 oktobersenastsom
1995, ingar studera i vad de i förarbetet angivnaman syftena medatt
kommunaliseringen uppnåtts.

4.3.4 Omfattning och kostnader

Under budgetåret 198182 tillanslaget riksfárdtjänsten 20 Mkr.var
Utgiften blev 12,5 Mkr antaletoch genomförda 10 600 st.resor var
Under budgetåret 19921993 antalet 53 600 och samhälletsvar resor
kostnader för 128,5 Mkr.resorna var

4.4 Sjukresor

4.4.1 Utveckling och regler

Ersättning för resekostnader vid sjukresa omfattas den allmännaav
sjukförsäkringen enligt lagen 1962:381 allmän försäkring AFL.om

förändringarSuccessiva har genomförts sedan 1970-talet. reforme-Det
rade regelsystemet grundades fortsattpå försäkringskasseadmini-en
stration ersättning enligt denmed s.k. áterbäringsprincipen. innebarDet

den försäkrade svarade för hela resekostnaden och därefter gjordeatt
ansökan hos försäkringskassan ersättning för Kassanen om resan.

prövade ersättningsrätten och beräknade ersättningens storlek och
betalade denna till den försäkrade. Vid taxiresor det möjligt förut var
den försäkrade sin tillöverlåta ersättning från sjukförsäkringenrättatt

taxifciretaget.pá
försäkradeDen betalade fast avgift karensbelopp för varje enkelen

resekostnader vilkaDe denna avgift utgjorde i allmänhetöverstegresa.
sjukreseersättningen fran försäkringen. Karensbeloppets nivåer årvar
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beroende val1991 färdmedel; för allmärma fárdmedel 15 kr, förav av
privatbil 20 kr och för taxi 30 kr. Vid samåkning i privatbil och taxi

15 krbeloppet vårdtagare. Den juli 1990 infördes1 s.k.ettvar per
återbäringstak för sjukresor med taxi. Syftet begränsa försäk-attvar
ringens ersättning i fall särskilt höga taxipriser föranleddaav av
taxinäringens avreglering.

4.4.2 Steg förändrat huvudmannaskapmot

Frågan överföra för administrationen sjukresomaatt ansvaretom av
från försäkringskassorna till sjukvårdshuvudmärmen har varit föremål
för utredning och diskussioner under 1980-talet. inleddesDetta med att
regeringen 1979 tillsatte särskildår utredare dir. 1979:09 för atten

sjukförsäkringensgöra översyn ersättningssystem vid sjukresor.en av
Sjukreseutredningen.

Sjukreseutredningen i juniavlämnade 1981 Sjukresorbetänkandet -
samordning och förenkling SOU 1981:35. betänkandetI redovisades

utveckling i förstatvå Det skulle innebära förenklingarsteg. stegeten
inom för gällande Det andra innebar överför-system. steget ettramen
ande för sjukresoma till sjukvårdshuvudmännen. Ut-ansvaretav
redningen föreslog också viss ñrsöksverksamhet med landstingsad-ett
ministrerat ersättningssystem.

Ändrat4.4.3 huvudmannaskap för

sjukreseadministrationen

I prop.19909l:135 föreslog regeringen huvudmarmaskapet föratt
administrationen ersättning för sjukresor förs från försäkrings-överav
kassoma till sjukvårdshuvudmärmen fr.o.m. 1992. Förslaget,år som
tillstyrktes riksdagen, baserat på Överenskommelse mellanav var en

och Landstingsförbundet. finansieringFör sjukvårdshuvud-staten av
kostnader för sjukresormännens lämnas ersättning från sjukförsäk-en

ringen baserad sjukförsäkringenspå utgifter för sjukresor under
budgetåret 199091. Storleken och fördelningenpå denna ersättningav
fastställs årsvis efter förhandlingar mellan och företrädare förstaten
sjukvårdshuvudmärmen.

Sjukvårdshuvudmännens skyldighet sjukreseersättning till deatt utge
försäkrade regleras i 1991:419lagen resekostnadsersättning vidom
sjukresor. Lagen sjukvårdshuvudmärmen vissa möjligheter lokaltattger
fastställa grunder fir beräkna sjukreseersättningennärmare att samt
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administrera patienternas återbäring. Enligt 1984:908förordningen om
vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård denm.m.,
s.k. Dagmartörordningen, regeringen fastställthar den högsta egenav-
giften till högst 40 kr. enkelresa den lägsta ersättningensamtper per
körd km sjukresorför med bil till kr.legen

Landstingen har inte skyldighet tillhandahålla färdmedelnågon att
till sjukvårdens olika vårdinrättningar, frånsett sjuk-ambulans- och
bilsverksarnheten. Sjukvårdshuvudmännens skyldigheter begränsas i
detta sammanhang till administrera och återbäringen föratt utge genom-
förda forsjukresor de försäkrade. 1991:419Lagen resekost-om
nadsersättning vid sjukresor omtalats landstingenger som ovan
möjlighet lokalt fastställa förgrunder beräkning sjukreseer-att av
sättning. Exempel sådana åtgärder kanpå bokningattvara av resor

attskall via särskilda centralerske återbäring forkostnadersamt av
taxiresor endast genomförts med taxitöretag vilket harges om resan
avtal med sjukvårdshuvudmarmen.

Merkostnadskommittén S 1990:04 har i sitt betänkande Merkost-
nader vid sjukdom och handikapp SOU 1992:129 föreslagit att ett
särskilt högkostnadsskydd införs för sjukresor. Två alternativa nivåer

12-månadersperiod ñreslås, 1.200 respektive 1.600 kr. Förslagetper
bereds f.n. inom regeringskansliet. Minst hälften landets landstingav
har dock redan infört egna högkostnadsskydd, somliga för alla sina
försäkrade, andra för vissa kategorier patienter. Enligt Merkost-av
nadskommitténs förslag bör högkostnadsskyddet för sjukresor utgöra ett

inteoch sammankopplas med det gällande högkost-separat system
nadsskyddet för sjukvård och läkemedel. Om sjukvårdshuvudmanen
väljer lägre krontalstak det har fastställt högkostnads-änett staten som
skydd för sjukresor bör inte bära förnågra kostnader detta.staten

I tilläggsdirektiv 1994:152 till Kommittén S 1992:04 hälso-om
och sjukvårdens finansiering och organisation HSU 2000 har
kommittén givits uppdrag bl.a. utformningengöra översynatt en av av
törmånssystemet för läkemedel. Därvid bör övervägas ävenom
sjukresoma kan inordnas i samlat högskostnadsskydd.ett

4.4.4 Omfattning och kostnader

Sedan sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. den l januari 1992 övertagit
för administrationen ersättning för sjukresor sammanställsansvaret av

årligen data resandet. Under de haråren resandet ochsenaste treom
sjukvårdshuvudmärmens kostnader utvecklats enligt nedan.
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En ökande konkurrens genomfö-mellan taxiföretagen det gällernär
rande uppdragen liksom vissa landstingen inrättade samordnings-av av
centraler för sjukresor borde tala för minskad oförändradelleren
kostnad utvecklingen den Skälet för detta sannoliktär ärmotsatta.men
i huvudsak följande:

a strukturförändringar vårdeninom ökar vilketöppenvårdengör att
medför ökat resande,ett

b befolkningens förändrade sammansättning med ökat antal äldre-äldre
ökar behovet sjukresor med särskilda fordon samt attpersoner av

c brister i uppföljning avtalen mellan kommun ochav
landsting där kan använda de lokalaresenären fárdtjänstruti-

vid betalning sjukresa. Bristernaäven kostnadengör attnerna av
faller fel huvudman.pá

Antal 1992 1993 1993ersatta resor

IOOO-tal 8 006 8139

Därav för:
taxi 781 4884 5

privatbil 2 562 3 403

specialfordon 284 449

övr.koll.trañk 304 297

fordon 75 176egna

Osäkra uppgifter
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1993Sjukvärdshuvud- 1992 1993
kostnadermannens

Mkr 168 250 l 3081 l

Därav för:
765 768 820taxi

138 161privatbil 124

105 123 115specialfordon

40 27 54övr.koll.trañk

29fordon 11 25egna

administration 6980 77

beställningscentral 29 5744

Källa: Landstingsförbundet

4.5 Skolskjutsar

4.5.1 Lagregler

Bestämmelser skolskjutsning finns för varje skolform itillrättenom
skollagen 1985: 100. Enligt skyldig sörja for1 denna kommunenär att

skolskjuts det behövs.anordnasatt om
barn i förskolan saknas lagreglerad skyldighet anordnaFör att

skolskjutsning.
barn i grundskolan skyldigheten lagreglerad. Enligt skollagenFör är

hemkommunen skyldig anordna för eleven kostnadsfri skolskjutsär att
det behövs med hänsyn till fárdvägens längd, trañkforhállanden,om

funktionshinder hos eleven eller särskild omständighet.någon annan
kommunerna övertagit för särskolorna har de ocksåNär ansvaret

skyldighet anordna skolskjuts för särskoleeleverna.att
för i ersättningRätten elever vilka gymnasieskolan få för sinagär att

dagliga mellan hemmet och skolan i lagen 1991:1110reglerasresor
kommunernas skyldighet för vissa Skyldighetenelevresor.attom svara

gäller de där fárdvägen minst 6 km.ärresor
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Flertalet kommuner har antagit skolskjutsreglemente. dettalett
för olika stadier och åldrar vilket avstånd mellan hem och skolaanges

eleven tillrätt skolskjuts. De vanligast förekommandesom ger
avståndsgränserna förär förskolan och lågstadiet 2 km, mellanstadiet
3 km och högstadiet km.4 Nästan samtliga kommuner har densatt
lagstadgade 6gränsen km förgräns resebidrag ellerattsom ge
fárdbevis för gymnasieelever. lagenI också skolvägenattanges om

trañkfarlig kan skolskjuts anordnas även avståndsregeln inteanses om
uppfylls

.

4.5.2 Omfattning och kostnader

skolskjutsning sker antingen kommunen anordnar särskildaattgenom
skolskjutsturer eller eleverna åker med den ordinarie linjetrafiken.att
Mer fjärdeän grundskoleelev åker skolskjuts och hälftenvar ca av
gynmasielevema utnyttjar den ordinarie linjetrañken. Sammantaget rör
det sig 440.000 elever vilka på detta varje dag åkersättom ca
skolskjuts till och från skolan. Kostnaden för kommunerna detnär
gäller grundskoleelevemas skolskjutsar tilluppgår 1.8 mdr. kr. årca
1992. Av detta 1.3 mdr. kr. direktautgör köp skolskjutsar ochav ca
0,5 mdr.kr. köp färdbevis linjetrañken.på Till detta skall läggasav
kommunernas kostnader för gymnasielevemas med den linjelagdaresor
kollektivtrafiken.

Kommunernas faktiska kostnader för utnyttja den linjelagdaatt
kollektivtrafiken för skolskjuts Direktaär svåra beräkna. köpatt av
periodkort vilka sedan delas till eleverna innebär THMsut att
kostnader för trafiken i genomsnitt endast täcks till mellan 35 och
50 %. Resten kostnaden faller på ägarna, kommun och landsting. Iav
dessa fall bär således landstingetäven del kostnaden för kommuner-av

skolskjutsar.nas

4.6 Trafikhuvudmannen

4.6.1 Utveckling och lagar

Det övergripande målet för den svenska trafikpolitiken erbjudaär att
medborgarna och näringslivet i landets olika delar tillfredsställande,en
säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällseko-
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nomiska kostnader. viktig roll ochKollektivtrafiken spelar här en
i varje län lagenskapandet trafikhuvudman TI-IMav en genom

1978:438 huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafikom
förstärker samhällets insatser kollektiva trafiken.vad gäller den
Samordning ökade servicenivåer via tidtabeller och lin-taxor,av
jeläggning marknadsföringökad trafiken ökar möjligheternasamt en av
for invånarna använda kollektivtrafiken.i länet att

Trafikhuvudmarmalagen slår fast den grundläggande principen detatt
landsting och kommunerna vilka trafikhuvud-är utgörgemensamt

eller överenskommmelse detta träffas antingenmannen, om om
landstinget Trañkhuvudmarmenseller kommunerna i länet. uppgifter
skall handhas landstinget och kommunerna ikommunalförbund eller,av

aktiebolag.detta,parterna ettom enas om genom
Trafikens omfattning skall i den trafikñrsörjningsplananges som

trafikhuvudmarmen områden ursprungligen omfattadesDeantar. som
den lokala regionala linjetrañken Sedan länstrafikrefor-och på väg.var

genomfördes huvudmarmaansvarethar utvidgats till omfattaattmen
såväl tågtrafik de s.k. länsjärnvägarna, efterfrågestyrd komplet-på som
teringstrafik. samband med taxinäringens avreglering 1990 tillkomI år
uppdraget uppmärksamhet taxifrågorna i länet verkaägnaatt samt att
för tillfredsställande taxiförsörjning. vissa län har trafikhuvud-len

för skärgårdstrafik med båt ochäven spärvägs-samtmannen ansvar
Örebrotunnelbanetrafik. I län omfattas länsflygplatsen huvudmanna-av

ansvaret.
Efter överenskommelse med landstinget eller i fårkommun länet

trafikhuvudmannen upphandla taxitjärlster fir transportändamål vilka
landsting och kommun har för.annars ansvar

reglerar bl.a. underskottet i verksamhetenLagen därutöver huräven
skall fördelas mellan ägarnahuvudmärmen, såvida inte finnerman
andra fördelningsmodeller enig vissa län delarIärsom man om.
landstinget och kommunerna underskottet lika, i andra får den part som
önskar utökad trafik bära del underskottet.även störreen en av
Ytterligare modell den där särbehandlar stadstrafiken vidären man
fördelning underskottet. Trafikhuvudmarmen har bilj ettintäk-utöverav

i huvudsak inga ñnansieringsmöjligheter.ter egna
I flertalet län reglerar dvs. kommunerna landstinget,ochägarna,

konsortialavtaLtrafikhuvudmannens verksamhet ingångetvia I
Stockholms län och Jämtlands 1h landstinget huvudman ochär ensamt

Malmöhusi Gotlands län enbart kommunen. I län åvilar huvudmanna-
skapet landstinget och Malmö kommun.
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4.6.2 Verksamhetens organisation

Efter lagen 1978:438 huvudmannaskapatt för viss kollektivom
persontrafik tillämpats under några år beslutade riksdagen år 1985 att
THM i respektive län ñck frånrätt och med den l juli 1989 drivaatt
linjetrafik inom länet linjetrañktillstånd. Samtidigtutan upphörde
tidigare meddelade gälla.tillstånd till linjetrafik inom län Deett att
trafikutövare, därvid miste sina trañktillstånd, fick till inlösenrättsom

sina i rörelsen använda tillgångar.av
Enligt huvudmarmalagen står det THM fritt driva den operativaatt

trafiken i regi eller anlita lämpliga entreprenörer. Numera harattegen
samtliga länstrañkföretag delat upp verksamheten i enheten som
beställer köperoch trafiken och i förekommande fall enhet utfören som
trafiken. Verksamheten ligger på juridiska Deseparata personer.
länstrafiktöretag vilka tidigare hade drift i regi har lagt trafikverk-egen
samheten i dotterbolag vilka skall konkurrera med andra företag attom
utföra trafiken.

4.6.3 Omfattning och kostnader

Det lokala och regionala kollektivtrafikresandet i riket har minskat med
totalt 12,6 % under perioden 1986-1993. För perioden 1992-1993 är
minskningen 4,2 %. Exkluderas AB-län, för hälftenänsom svarar mer

resandet, minskningenuppgår till 21,5 % under hela perioden ochav
med 9 % mellan åren-1992-1993. Totalt för landet gäller resandetca att
i den lokala trafiken minskar medan den regionala ökar.

Orsakerna till det minskande kollektiva resandet bl.a. mildaär
vintrar. En orsak kan statistiken över resandet före 1992attannan vara
baserades på stickprovsmätningar vilka kan ha överskattat resandet.
Fr.o.m. 1993 mätningargörs via elektroniska biljettmaskiner.

Totalkostnaden fir riket tilluppgår 13,5 mdr.kr. för 1993.år
Exkluderas AB-län kostnadenär 7,8 mdr.kr. Det värdet innebärsenare

marginell ökning i fast pris jämfört med läget 1986.en

4.6.4 Samverkan inom THM

Kollektivtrañkresandet påverkas många olika faktorer. Fleraav av
dessa, bl.a. lokalisering bostäder, arbetsplatser, skolor och service,av

kommunernas planeringstyrs vilken därigenom påverkargenom
underlaget för den kollektiva trafiken och dess ekonomi. Kommunerna
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skolskjutsningför gymnasieskolansockså grundskolans ochhar ansvaret
för dessa verksamheterfärdtjänst och riksfärdtjänst. Kostnadernasamt

och standard.kollektivtrafikens utformningpåverkas i hög grad av
till trafik-kollektivtrafiken frambeträffandeLandstingens roll var
Ägarstyr-mindre tydlig kommunernas.huvudmannalagens tillkomst än

tillkomst oftaefter lagensningen trafikhuvudmarmen ävenvarav
finansierasig i huvudsak tillinskränkteknapphändig, attengagemanget

landstingen har fördagslägetdet uppkomna underskottet. I när ansvaret
kollektivtrafikendirekt intresse hursjukresoma har ett avman mer

klara bl.a. dessaskall för att resor.anpassas
kollektivtrafiken ipåverka förhållandena förLandstinget kan även

lokaliseringar dimensioneringensina beslut ochlänet avomgenom
påverkas härigenomsjukvårdsinstitutioner. och besöksresomaPatient-

län de allraLandstingen tillhör iliksom arbetsresorna. mångaäven
arbetsgivarna.största

samordnaretrañkhuvudmarmenflera län används i dagInom som av
användalänet. Insikten hosoffentligt betalda inomde ägarna attresorna

bl.a.organisationen har ökatfinns inom THM-den kompetens somsom
kommuner och landsting hardet ekonomiska läget hosföljd attaven

taxitrafi-Avregleringarna linjetrañken ochblivit allt pressat. avavmer
upphandlingensamordningaktualiserar i hög grad behovetken avav en

trañktjänsterna.av

resemöjligheterFunktionshindrades4.7

4.7.1 Inledning

socialpolitikenochföljd har inom bl.a. trafik-Under åren av man
handikappanpassa deoch medel firdiskuterat tillvägagångssätt att

enligtInnebörden begreppetkollektiva transportmedlen. är gängseav
olika handikapp-möjligt för medspråkbruk det skallatt personervara

särskilt färdas medhand och stöd vårarörelsehinder på utanatt egen
möjligt krävs delskommunikationer. detta skallallmänna För att vara

sig skalltill hållplats och terminal och dessa ifram ävenvägenatt vara
med skalllämpligt utformade dels de fordon åkersamt att man vara

åtgärder förTill detta skall läggasanpassade efter behov.resenärernas
resemöjligheter förenklingar i be-öka informationen samtatt om

talsystemet.
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s.k. HAKO-grundläggande inriktningen lades fast inom denDen
följande i riksdagen.utredningen från 1975 och de därpå beslutenår

initierades och genomför-Viktiga förändringar det nationella planetpå
Transportrådet och för dendes under 1980-talet bl.a. dåvarandeav

forskningen ställdes medel till förfogande bl.a. dåvarandeomfattande av
KFB.

kollektivtrafikIHAKO-utredningensbetänkandeHandikappanpassad
anpassning bl.a.SOU 1975:68 redovisades förett avramprogram

närmiljö, terminaler forskning och utveckling.färdmedel, samt
i till förslaget och med handikappan-Riksdagen anslöt sig arbetetstort

skullepassning inriktades prioritering generella åtgärder vilkamot av
möjligt till godo. Målet långtkomma såså attstora vargrupper som
trañkapparaten till de funktionshindradesmöjligt den kollektivaanpassa

lösabehov i stället för finna särlösningar vägpermanenta attatt som en
förflyttingsproblemen.

201trafikpolitiska beslut prop. 198788:50, TU15, rskr.1988 års
olika insatser förkom betona helhetssyn på samhällets attatt en

grund-säkerställa funktionshindrades förflyttningsmöjligheter. Den
valfrihet förverkligas förstläggande principen vid förflyttningar kanom

funktions-de kollektiva transportmedlen bättre anpassade till denär är
hindrades behov.

TPR myndighet tidigare hade tillTransportrådet denvar som
föruppgift intitiera, planera och följa anpassningenatt samtupp svara

samordning åtgärder. Rådets uppgifter har öveförts till Trafiksäker-av
Sjöfartsverket ochhetsverket och sedermera till Vägverket. Banverket,

Luftfartsverket skall från och med 1992 inom sina respektiveår
verksamhetsområden åtgärder i fordonens och terminalemasgenom

funktionshindradeskonstruktion och utrustning verka för att resor
underlättas. heller denna överföring tycks ha påskyndatInte ansvaretav
handikappanpassningen.

föreskrifter vilka rörde utfornmingUnder 1980-talet utfärdades av
taxibilar förbl.a. bussar, färdtjänstfordon, och demotorvagnar senare

olikaendast allmänna råd. Exempel fordonskrav placeringpå är av
kontrastmarkeringar, dörrbreddder, steghöjderhandtag och stöd, samt

vidtagits vilka till fördeltydliga destinationsskyltar, dvs. åtgärder har är
för människor och vilka tekniskt enkla åtgärda.är attstor setten grupp

långtgående åtgärder vilka skulle kommit mindreMer en grupp
märmiskor till godo har däremot fått exemplet dettaanstå. Främsta på

iföreskrifterna inte kräver rullstolslyft installeras bussarär att att trots
de tekniska lösningarna fimis.att

i 1990:3 Handikappanpassning kollektivtrafi-TPR har rapporten av
gjort tio anpassningsarbeteken och utvärderat årsgenomgången av
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lämnat förslag till inriktning arbetet under 1990-talet. Vadsamt av
gäller ändrade möjligheter fir funktionshindrade konstateradeatt resa

bl.a.TPR att:

allmänEn höjning tillgängligheten har skett färdmedel.på våraav

Svårighetema for de förflyttningshandikappade kvarstår.gravt

För de tekniska férbfittringarnahjéilpmedlen skall få avseddatt
verkan måste de kompletteras med kunskap förflyttnings-om
handikappades situation hos den servicepersonal arbetar isom
transportsektom.

För de tekniska förbättringarna färdmedlenpå skall kunnaatt
användas handikappade hela reskedjansmåste utformningav vara
anpassad.

Beträffande forsknings- och utvecklingsarbetetet konstaterade TPR att
underlag för praktiska anpassningsåtgärder har tagits fram och dennaatt
information har vid utformning föreskrifter.använts Dock återstodav
enligt TPR mycket beträffande bl.a.göra anordningar för förankringatt

rullstolar under färd.av
I diskuterade TPR handikappanpassningensäven effekterrapporten
utbyggnadetpå färdtjänsten. säkraInga slutsatser kan dras detav men

... troligt denär inverkan finns relativtär marginell.att som
I 1994 års budgetproposition prop. 199394: 100, bilaga Särskilda

frågor B förs diskussion funktionshindrades resemöjligheter.en om
Förslag ändring lagen 1979:558 handikappanpassadom av om
kollektivtrafik presenterades och beslutades riksdagen medsenare av
innebörden regeringens förslag till mål vad gäller inriktningenatt av
arbetet för främja funktionshindrades och kommunikationsmöj-att rese-
ligheter sakändring i lagen handikappanpasad kollektivtrafiksamt om
antagits. Tillägget .. långtså det möjligt har därvid tagitsär bort.

förslagetI och enligt riksdagens beslut uppdras regeringen nåatt
överenskommelse med SLTF vissa riktlinjer det gällernären om

planering och genomñrande den lokala och regionala trafiken rskr.av
1993942244 till Vägverket. Riktlinjerna bör bl.a. innefatta rekom-en
mendation fir trafikhuvudmärmen upphandla trafik med låggolvs-att
eller lågentréfordon och in sådana fordon isätta trafik där effekternaatt
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funktionshindrade tillför bli med hänsyn lokala behovkan störstväntas
Överläggningarförutsättningar. fråga för närvarandeoch i denna pågår

maj 1995 mellan Se bilaga 3.Vägverket och SLTF. även
beställare fordon skälig framför-För tillverkare ochatt ge av en

inre utformninghållning det gäller krav instegsförhällanden ochpánär
fordonen uppdragit Vägverket, Banverket,har regeringenav

Luftfartsverket Sjöfartsverket föreskrifteroch utarbeta närmareatt om
handikappanpassad kollektivtrafik

1989 handikapputredning fastslår i sitt slutbetänkandears
samhälle för alla SOU 1992:52 ... kollektivtrafiken basenEtt äratt

i trafikförsörjningen. Utredningen har i tidigare dokument Handikapp,
välfärd, inom färdtjän-rättvisa SOU 1991:46 föreslagit förbättringar

ekonomiska förbättringar förFörslagen innebar dels allmännasten.
avgifter i nivå kollektivtrafiktaxan ochmedresenärerna genom

förinförande länsfärdtjänst landet, dels särskilda förbättringari helaav
utökning servicelinjer i kommu-specialfordonsresenärer. antaletEn av

ytterligare utredningens förslag.delnerna var en av
finansieringsprincipenslutbetänkandet diskuteras, med ochI ansvars-

olika till stand samlatgrund, lösningar för påansvarettattsom
Ävenlänsnivån för kollektivtrafik och färdtjänst. riksfardtjänst och

sjukresor behandlas liksom för- och med avtalsmodellnackdelar en
respektive lagreglerad modell vad Utredningengäller ansvaret.en
konstaterar mellan kommuner, landsting och trafik-samverkanatt en
huvudmän har ökat den tiden olika formerna för avtaloch desenaste att

samlat och finansiering därför tid för uppbyggnad.börom ansvar ges
Samtidigt konstaterar utredningen lagreglerad modell äratt etten

finansieringsprin-kraftfullt instrument för realisera ochatt ansvars-
cipen. lagreglering samlat länsnivan för kollektiv-En påettav ansvar
trafik, lokal färdtjänst, regionalt och interregionalt resande samt
sjukresor skall enligt utredningen 1996.ärprövas senast

4.7.2 Forskningsinsatser

för Kommunikationsforskningsberedningens KF tidigareInom B,ramen
TFB verksamhetsfalt har rad projekt genomförts under de senasteen
15 aren. En sammanfattande redovisning finns i 1988:TFB-rapporten 11
Attraktivare och kollektivtrafik. projekteneffektivare delEn av
redovisar och diskuterar tekniska lösningar för fordon medan andra har

bredare och belyser hela perspektivet dvs. hursynsätt ävenett resan
omgivningens faktiska utformning resemöjlighet.påverkar individens
Ytterligare andra projekt belyser hur uppdelningman en avgenom
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trafiken i olika delsystem, servicelinjer, expressbussar kant.ex. etc.
kundanpassa det samlade kollektivtrafikutbudet.

Regeringen uppdrog 1991hösten till dåvarande TFB försökaatt
klargöra brukarnas dvs. funktionshindradesde äldresoch depåsyn
åtgärder, baserade TPRs föreskrifter,på vidtagits under 1980-som

förtalet kollektivtrafiken. Uppdraget utfördes Institu-att anpassa av
tionen för trafikteknik vid Lunds Tekniska Högskola. En samman-
fattning resultaten finns redovisade i Anpassningenrapportenav av
kollektivtrafiken i idag, imorgon.går, Utvärdering genomfördaav-
åtgärder TFB-rapport 1993:13.

Kort sammanfattat visar problemen vid på- ochrapporten att
avstigning minskar förenklingar vid detta fort-att resemomentmen
farande vanligaste önskemål förbättringar.är resenäremas vad gäller
Införandet särskilda sittplatser för funktionshindrade i tätortsbussarav
har uppskattats deras placering i främre del försvårarmen vagnens
avstigning vilken i normalfallet sker vid mittdörren. TPRs föreskrift

anskaffning utrustning för information under harom av resan genom-
förts denna används inte regelmässigt. flera de till-Det ärmen av
frågade resenärerna informationsstandarden har försäm-attsom anser

än den har förbättrats.rats attsom anser
Rapporten belyser andra frågeställningar vilka inte direktäven har
koppling till föreskrifter.TPR s Införandet servicelinjer upplevsen av

positivt. Samtidigt har nedskärningar lett till utbudsämresom som av
kollektivtrafiken linjeindragningar och kvalitetssänkningar i formt.ex.

neddragen turtäthet motverkat positivaden uppfattning framkomav som
bättre avstigningsmöjligheter.på- och Prishöjningar har på ettgenom

negativt påverkat de intervjuadessätt möjligheter kollektivt.att resa
Fordonsutfomming de gällande TPR-kravenutöver upplevs som
positiva, bl.a. rymligare bekvämareoch bussar i långlinjetrafik samt
införandet låggolvsbussar. Närvaro välutbildad och servicein-av av
riktad personal framförs önskemål. teknik för informationNyettsom
och biljetthantering bör utformas på sådant underlättardetsättett att
resandet för äldre och funktionshindrade.gruppen

Rapporten har följande slutsatser:

teknisk utveckling måste kombineras med tillförlitlighet i drift,
enkel påstigtning i marknivå kombineras med tillgänglig utemiljö,en
god fordonsstandard kombineras med kunnig personal på plats, samt

terminalutfomminggod kombineras medmåste hygglig trafikerlngs-
standard.
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villkor behovEndast dessa funktionshindradesuppfylls kan de sägasom
beaktats fullt ochha inskränkningar.ut utan

krävsframtiden attraktivitetFör i öka kollektivtrafikensatt en
de ingåendestandardökning. En sådan kan åstadkommas attgenom

hållplatser, biljettsystemkomponenterna fordon, information, etc. —-
därmed lättaanpassade till människan, miljön och marknaden ochär att

iorsia.
kollektivtrafiken kunskapkundorientering bygger påEn omav

förmåga hos beställaren trafikenbrukarna och deras behov attsamt av
äldresinformation. omfattande kunskaptillgodogöra sig denna En om

förutom hos brukarna självafunktionshindrades behov finnsoch - —
rehabilitering.särskilt inom området Förmåganinom sjukvården och då

olika former produkter, tjänster ochbehov tilldessaomsättaatt av
bland arbetar med utformning ochhjälpmedel finner man personer som

design.
tjänstesektorn. Tjänsteroch delResor utgörtransporter en av

de fysiskaproduceras i samspel mellan kund, personal ochnäraett
produktenspåverkas den fysiskaprodukterna. Resenärens upplevelse av

funktion, dess kvalitet och estetik.
fordonsindu-viktiga i de bl.a. ochDetta utgångspunkter KFBär av

kollektivtrafik TFKstrin finansierade projekten Industridesign och
projekttransportforskning. slutsatserna i flera dessaInstitutet för av

tjänster inom kollektivtrafiken skallbetonar produkter och ävenatt
ochutvecklas de till brukarnasutformas och så att vanoranpassas

inte till tekniska möjligheterna.beteende och enbart de

4.7.3 Nulägesbeskrivning beträffande fordon

handikappanpassningTransportrådetsSedan tillkomsten regler omav
trafikhuvud-kollektivtrafiken flera åtgärder vidtagits såvälhar avav

flertalet länfordonstillverkama och trafikföretagen. Inommännen som
Vidare haridag låggolvs-, lågentrébussar och servicelinjefordon.finns

bildats flera håll mellan ansvarig huvudmansamrådsgrupper på
trafikföretagen.respektive trafikhuvudmannen och Inomresenärer samt

förslag till ytterligare åtgärderdessa diskuteras bl.a. samtgrupper
allmänt hur verksamheten bedrivs.

SJ for upprustningBeträffande jämvägstrafiken har ett program av
100 statio-stationer och rullande materiel. uppgraderingEn pågår av ca

funktionshin-vid renoveringen ingående anpassning föroch görsner en
självöppnande dörrardrade. genomförda förändringarnaDe t.ex.som
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och gångramper underlättar för andraäven Omfattanderesenärer.
satsningar vad gäller informationen förgörs de resande.

successivt införs förbättringarvad gälleräven det rullande materie-
let. Alla har bredare och mindre branta äntrappstegnya vagnar
tidigare. City-tågen,Inter X 2000 och regionaltågende nya som
introducerades under hösten 1994 har rullstolslyft.

Många problem dockåterstår lösa. Stationsnätet omfattandeäratt
och det lång tid samtliga. En prioritering därförgörstar att upprusta av
de frekventa och dessas roll bytespunkt till andra färdmedelmest som
blir viktig. Systemet med tågtaxi ñnns i dag utbyggt vid 72 stationer.

Flertalet färdtjänstresor genomförs med taxifordon traditionellav
sedantyp. mycket sällan efterDessa anpassadeär behov.resenärernas
En ökad användning fordon vantyp har dock kommit till ståndav av
delvis följd kommunerna vid sin upphandlingatt trans-som en av av
porttjänster har börjat ställa krav fordonen.på framtidaEn utökad
samåkning ställer också andra fordonenkrav på dagens individuellaän
resande varför andra fordonstyper måste utvecklas. Kommunernas och
landstingens omfattande och varierande transportbehov pekar också på
behovet mångfunktionella fordon.av

4.7.4 Samordning av resor

För öka tillgängligheten nedbringaoch kostnaderna för reseverksam-att
heten krävs förutom information, anpassade fordon väläven en
fungerande transportorganisation och -samordning.

.Allmänt påbörjades samordna resandet inom densett attprocessen
kommunala färdtjänsten. Tidpunkten mitten 1970-talet då bl.a.var av
taxinäringen hade skaffat for dirigering fordon; Redansystem av
dessförinnan hade dock viss samordning och transporterav resor
genomñrts det gäller regelbundetnär återkommande arbetsresormed
specialfordon, dvs. mindre bussar Skolskjutsar med taxibilar.samt

Under den inledande fasen under 1970-talet intresset förvar
samordning inriktat de kortapå längreDe och offentligtresorna.
betalda styrdes administrativa regler, vilka omöjliggjorderesorna av en
samordning. Sjukresoma, vilka då via försäkringskassorna,ersattes var
individuella. Sjukreseutredningen pekade åtgärderpå för ökaatt
samordningsmöjighetema dessa Inom vissa försäkringskassorav resor.
genomfördes försöksverksamhetlyckad samordna taxisatt resorna x
beställningscentraler och med utökad tidssarnordning sjukbesöken.en av
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Även inriktade.individuelltriksfárdtjänstens från börjanresor var
samordningenUnder mitten 1980-talet ökade dock genom en merav

Taxi Sverigecentral bokning via bl.a. företagetaktiv och av resorna
Även samåkningen.utökadedåvarande Transportrådet,AB. viastaten,

och 1980-genomfördes under 1970-samordningDen somav resor
samordningsektorsbunden. princip skedde ingentalen I resoravvar

Tekniskt samordningsansvaretolika huvudmän. lågvilka betalades av
Överflyttning frånbeställningscentraler.taxis resenärerofta hos av

kollektivafärdmedel, oftast taxi, till deoch anropsstyrdaindividuella
undantag nämligendock medtransportmedlen sällsynta; eavar

servicelinjer.s.k.införandet av

4.7.5 servicelinjer

1983 i Bakgrundenservicelinjer inleddes Borås.Verksamheten med år
tillanpassadtill stånd trafikformdels målet fåatt var meren somvar

önskansärskilda behov delsväxande resenärsgrupps samt attenen
kommunalakostnadsutvecklingen inom denden ökandebromsa

stödinledningsvis finansielltVerksamheten hadefärdtjänsten. av
Transportforskningsberedningen.dåvarande

delbegreppdefinieras utifrån följande fyraServicelinjenät kan
1989:8:Servicelinjer i Sverige.Ringstam, Ulf: TPB-rapport

Målgrupper

antingfysiska rörelseförmågamed nedsattresenärer enav-
ålder eller handikapp,

Linj enät

anpassade för målgruppen,skall specielltlinj edragningen vara-

frekventalokaliserade dehållplatserna skall nära mestvara-
målpunkterna,

trafikerade områden skallgångavståndsstandarden i vara-
i övrigt,bättre i linjenätetän
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Körtider

körtidema skall möjlighet för föraren denatt extrage ge-
service krävs t för hantering rullstolar,som ex av

Fordon

fordonen skall anpassade för trafiken t.ex. lågt insteg,var-
plant golv, rullstolsramp, rullstolsplatser, övrig handikappan-
passning.

Sedan år 1983 har verksamhet med servicelinjer vuxit ochstarten
finns i dagsläget i 60-tal kommuner. En utvärdering ochsystem ett

effektmätning servicelinjetrafiken i Borås genomfördes redan 1988av
Ståhl-Magdeburg: Effekter servicelinje i Borås, TFB-enav ny
meddelande 42, 1988 och dess slutsatsernr mars var
bl.a.:

resandet och komforten ökar för de transportsvaga grupperna-
i samhället,

färdtjänstberättigade upplever detta bättreettpersoner som-
alternativ med valfrihet färdtjänst,större än

bidrar till öka aktivitetsnivån och bryta isoleringen föratt-
många äldre.

Härutöver Ringstam i angivet arbete ekonomiskaanger attovan
vinster erhålles för samhället kommun och stat i form minskadeav
kostnader fir färdtjänst.

I Dalarna har servicelinjetrañk införts i har trafikenDärorter.sex
startade 1990 fåttår beteckningen Mjuka Linjen. denIsom ut-

värdering genomförts mars 1993 framgår de fárdtjänstbe-som att
rättigade avgiftsfritt med Mjuka Linjen och kostnaden förreser att
verksamheten belastar THM. Det tidigare statsbidraget tillfaller
respektive kommun och kommunerna får därutöver lägre kostnader fir
färdtjänsten i utsträckning antalet färdtjänstresor ersättssamma som av

med servicelinjema. Enligt Dalatrafiks utvärdering Mjukaärresor
Linjen uppskattad ochresenärerna har denna fåttav man genom en
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kostnaderhar fått sänktatillfredsställande kollektivtrafik. Kommunerna
kostnader.fått ökadeför färdtjänsten THM harmen

bär kost-realitetenkonto-resonemang iLikartade vem somom
iandra områdenden förs inombör bäranaden och ävenvem som

landet.

Östergötlandsi länLänsfárdtjänst införs4.7.6

År Östergötlands ..attutredning syfteläntillsattes i1983 varen vars
färdtjänstberättigadedet möjligt firorganisationfinna görsomen

huvudsakinom länet. I tvåenkeltpå sättettatt resapersoner
gälldefärdtjänstens skulle behandlas. Dendimensioner enaresorav

och administration mellanorganisationförvillkor samt resorav
förfrågeställningen villkorgälldeden andrakommunerna, samt

inom kommunadministration änorganisation och annanav resor
obearbetad dåfrågeställning länmadesbostadskommunen. Denna senare

skallbeslut vilka reglersjälva fattadeårkommunerna somomsamma
gälla.

mellaninom kommun ochskilja färdtjänstkunna påFör att en
delänsfárdtjänst förmyntades begreppetkommuner resorna.senare

harkommunala färdtjänstenLänsfärdtjänsten och den samma
beträffandeoch i vissgäller månmålgrupp vad ävenresenärer

länsñrdtjänstenUtredningen därñr, huransågtransportörema. oavsett
mellanenhetliga regler delsdet fanns behovorganiseras,skall att av

länsfärdtjänsten.ochfärdtjänst och dels mellan dessakommunernas
enhetliga regler förfram förslaginleddes således med påArbetet taatt

kommunala färdtjänsten.den
kollektivtrafikensunderströksenhetlighet ävenpåKraven attav

länstrafikbolaget, ABändrats tillkomstenhadetaxor avgenom
ÖstgötaTrafiken. införarekommenderade kommunernaUtredningen att

skulledessakommunala färdtjänsten såminimistandard för den atten
för läns-ñreslogs gällahuvudreglermed deöverensstämma som

beträffande bl.a.omfattade reglerRekommendationenfärdtjänsten. vem
områdemedåkande, geografisktberättigad till färdtjänst, samtärsom

restid under dygnet.antalet ochavgifter, resor
enhetligttrafikhuvudmarmen innebarBildandet taxesystematt ettav

tidigarekollektivtrafiken i länet. Ihade införts förmånadskortmed
dessa skullefärdtjänsten fastslogsför avgifterna inomriktlinjer att vara

Månadskor-kollektivtrafiken i kommunen.anpassade till inomtaxoma
anpassning till dessa nya firdtjänsttaxor-införande och detens aven

kraftig kostnadsökning för vissa kommuner.innebärakom att enna
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För få likformig standard mellan färdtjänstenatt och kollektivtra-en
fiken rekommenderades fårdtjänstresa får företas under de tideratt på
dygnet då kollektivtrafiken finns tillgänglig. Beslut detta skall fattasom

kommunen.av
Beträffande länsfardtj utformningänstens ansåg utredningen dennaatt

bör specialform inom kollektivtrafiken och därmed uppfattasses som en
Ävenintegrerad del den kollektiva trafikförsörjningen.som en av om

målet åstadkommaär långtgående handikappanpassningatt en av
kollektivtrafiken kommer enligt länsfárdtjänstutredningen behov av en
särskild färdtjänst för funktionshindrade kvarstå.att

Basen i länsfárdtjänsten det regionalaär buss- och tågnätet. Den som
har beviljats kommunal färdtjänst berättigadär även till länsfärdtjänst.
De resande har tilldelats följandenågon tillståndsnivåer:av

Tillståndsnivå A

Resan får företas kombinationsåsom personbil alternativten av
mindre buss, buss i linjetrafik eller Vidtåg. skall taxichaufför-resan

hjälpa den färdtjänstberättigade sig eller bussen elleratten ta av
tåget.

Tillståndsnivå B

Resan får företas med personbil eller mindre buss hela vägen.
Tillståndsnivån beviljas de vilka, dentrotspersoner
hjälp chaufiren kan anledningnågon inte kan tage, av
sig ombord på buss eller ellertåg medicinska skäletten av
inte kan vistas i buss.en

Tillståndsnivå C

Resan får ñretas med specialfordon fárdtjänstbuss hela vägen.
Tillståndsnivån beviljas enligt kriterier nivå B medsamma som
tillägget ifråga inte heller undan-kanatt iänpersonen annatresa
tagsfall med personbil.

Varje inom länsfärdtjänsten skall förbeställas vid särskild be-resa
ställningscentral. Kravet förbeställningpå enligt tillståndsnivå A baseras
på garanti skall kunna länmasatt vad gäller bil vidmötersom
avstigning buss och tåg. Förbeställningskravet beträffande nivå Bav
och C baseras på samordning fler iresenärer varje fordon. principIav
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ochoch specialfordon köra enligt de regionala buss-skall taxi-
lämpligi de fall antalet litet väljståglinjema, resenärer är annanmen

vag.
trafikhuvudmarmenlänsfárdtjänsten harBeställningscentralen för av

bokningNorrköping varifrånSOS Alarmeringf.n.upphandlats avav
fárdmedel görs.

ÖstgötaTrafiken kommunernaöverenskommelse medefterAB är
skall ilänsfärdtjänsten ochforlandstinget generalentreprenöroch egen

såväl beställ-förunderentreprenöreravtal medregi eller svaragenom
utförande.trañkensadministrationningscentral och övrig som

samband-april 1987.inleddes den 1 Iinom länsfärdtjTrafiken änsten
reglerna förfor sjukresoma ochlandstingetmed övertog ansvaretatt

länsfärdtjänstenssjukresoma iingårdel ändrades,dessa till viss även
trafik.

Brukarsamverkan4.7.7

förmellanregelbundnaallt fler län sker mötenI representanternumera
transportörerna Avsiktenbeställarenochresenärerna, transporterna.av

praktiska verksam-kunskap hur denfångamed ärmötena att omupp
synvinkel ochochbåde transportörensheten fungerar resenärenssett ur

informationen.dra lärdom av
Östergötlands vid informelladetta sedan mötenlän sker två årI

månad. Deltagare är:varannan
handikapporganisatio-för länetsfrån samrådsorganetrepresentanter

ner
för transportörerna,representanter

regionbeställningscentralen,
ÖstgÖtaTrañken,

sjukresekontorLandstingets samt
Östergötlands kommunförbund.

verksamhet i formbeställningscentralensbl.a.Vid berörsmötena av
omotiverade andravilka upplevts resenärsyn-samplaneringar samtsom

Även behandlingtillframtida policyfrågorpunkter. aktuella och tas upp
inslagpersonalen. Andra viktigautbildningliksom kompletterande av

mellanmellan fordonsförarna ocherfarenhetsutbytetdet informellaär
beställningscentralen.personalen idessa och

dettasamrådsgruppens arbete positiva ochfrånErfarenheterna är
arbetet meddärmed spela viktig roll iformaliseras ochkommer att en

verksamheten.utvecklaatt



86 70S0 1995.U

Även i Skaraborgs och Kristianstads län finns samrådsgrupper
inrättade. Dessa har fått formell i organisationen.status

Ett liknande och formaliserat arbete sker inom Färdtjänstnämnden
i Stockholms läns landsting. Under Färdtjänstnämnden finns inrättat ett
samrådsorgan med företrädare för bl.a. handikapporganisationema och
primärkommunema för beredning legitimeringsärenden principiellav av
betydelse frågor rörande ändring riktlinjerna for färdtjänstensamt av av
och utfärdade tillämpningsföreskrifter. Samrådsorganetav sammanträ
der 6 8 gånger år.per-

Vid behov sammanträffar Färdtjänstnänmden med de kontrakterade
Relationenentreprenörerna. med dessa regleras via de ingångna

transportöravtalen.
Skillnaden mellan de nämnda länen är samrådsgruppen iattovan

Stockholms län inte enbart behandlar synpunkterresenärernas på
resandet även principiella frågorutan legitimeringtar upp samt attom
kontakterna med skötstransportörerna direkt Färdtjänstnämnden.av

4.8 Exempel på samordning i vissa län

Inom flera län har visst samarbete etablerats mellan de ansvariga
huvudmännen för i första hand den anropsstyrda och individuella
trafiken, dvs. den kommunala färdtjänsten, riksfärdtjänsten och
sjukresoma. I några fall ingår kompletteringstrañken.även Samarbetet
har inte lett tillännu iresenärer någon utsträckningstörre haratt beretts
möjlighet komma in i den konventionellaatt kollektivtrafiken, utan
flertalet sker fortfarande med taxi- eller specialfordon.resor

Örebro4.8.1 Samordnade i länresor

I anslutning till riksdagens beslut år 1980 bl.a. obligatoriskom
anslutning till beställningscentraler för innehavaregemensamma av

Örebrotaxitillstånd inleddes i län utredningsarbete målett attvars var
föreslå lämplig organisation taxis beställningsfunktion. Bakgrundenav

dels riksdagens beslut, dels den snabba kostnadsutvecklingen förvar
taxitransporter för den offentliga sektorn. Ett medel for ökaatt
produktiviteten i den vid denna tid hårt reglerade taxinäringen attvar
effektivisera beställningsfunktionen och införa teknik.ny
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innebar i korthetUtredningens förslag for hela länetatt en gemen-
beställningscentral inrättades med möjlighet bibehålla decentrali-attsam

vissa områden.serade undercentraler i Beträffande huvudmannaskapet
for den datoriserade länsbeställningscentralen alternativ:föreslogs tre
i taxis i regi eller taxiregi, samhällets ägande mellan ochgemensamt
samhället.

Tekniken i centralen vidareutvecklades samarbete mellani näraett
bl.a. taxi och SOS via företaget Taxi Tel ochAB en gemensam
beställningsfunktion upprättades i länet.

Örebrosamband avregleringI med taxis startade Länstrafiken i
dotterbolaget Transportsamordning i T-län medAB, Transam, primär
uppgift sköta upphandling sarnhällsbetalda Genomatt av resor.
samarbete med SOS Alarmering samordnades sjukresor och färdtjänst
i vissa kommuner.

februari 1993 den operativa verksamhetenFr.o.m. Transamövertog
teknik Planet, licenser från SOS syfteAB. Transarns ärsamt attm.m.

tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga transportlösningar for de
Örebroi län behöver samhällsbetalda anropsstyrdapersoner som

färdtjänst, sjukresor m.m. Via anbud upphandlastransporter, typ
trañkforetagen viaoch avtal med kommuner ochtransporter av

landstinget samordnas i beställningscentralen med hjälpresorna av
Planet. formella huvudmannaskapet for sjukresor, färdtjänstDet m.m.
kvarstår hos landstinget och respektive kommun. reglerKommunernas
for färdtjänsten utformas likartatpå och ersättningen for allsätt
reseverksamhet till via upphandling.Transarnstransportörerna styrs

i samtliga ochBolagets verksamhet omfattar dag sjuk-, patient-
permissionsresor taxi för landstinget, färdtjänsten i femmed kommuner

Örebro,bl.a. skolskjuts och kompletteringstrañk i Hälleforssamt
kommun.

Vissa kommuners landstingetsoch verksamhet har indelats i
resultatenheter omfattande självbestämmande.med Trots en nu mer
komplex organisation köparsidan tidigare lyckats finnapä harän man
samverkansformer dessamellan och Transam. Samordningen mellan de
olika forAnsvaret upphandling har fr.0.m. den 1ärrestyperna stor.
januari 1995 överförts frän tillTransam moderbolaget Länstrafiken
Orebro.
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4.8.2 samordnade med taxifordonresor
i Ostra Södermanlands län

En samordning sjukresor och färdtjänsttransporter med taxifordonav
har diskuterats i länet under lång tid. Olika utredningar har visat detatt
finns betydande besparingspotential samverkan. Orga-en genom en
niserandet beställningsfunktionen därvid tillskrivitshar omfattandeav en
betydelse, liksom formerna för och graden mellan desamarbeteav
olika huvudmännen.

Samverkan ofta fram via därväxer någon parternaen process av
Ärinledningsvis har tagit initiativ och dennaverksamhet.ett startat en

lyckosam, och goda resultat kan uppgifter näralig-andraväxer ger av
karaktär adderas Finns degande till. administrativa och organisa-rätta

toriska förutsättningarna kan verksamhet bedrivenäven av annan
huvudman kopplas ihop med den initialt startade verksamheten.

finns delarnaEtt exempel på sådan utveckling i de östraen av
Södermanlands län. samband med sjukvårdshuvudmannensI över-
tagande för sjukresoma beslutades bolming lands-ansvaret att avav
tingets skulle ske i fir hela landstinget central.resor en gemensam
Efter diskussion kring antal alternativa lösningar upphandladesett

Östrabeställningsfunktionen privat ñretag, Sörmlands Bilfrakt,ettav
ÖSB. tid därefter Nyköpings kommunKort kom upphandla bokningatt

lokal färdtjänst via ñretag. Vid årsskiftet 199293 deladesav samma
dåvarande Nyköpings kommun i kommuner; Nyköping, Trosa ochtre
Gnesta kommuner. ñrlade iAlla bokning färdtjänsttre av samma

Ävencentral. Oxelösunds kommun kom ingå i samarbetet vad gälleratt
bokning färdtjänst.av

Via den upphandlade bokningsfunktionen samordnas landstingets
samtliga sjukresor, permissionsresor all kommunaloch samtomsorgs-
färdtjänst för de fyra kommunerna. ingående kommunerna harDe ännu
inte samordnat avgifter,reglerna för färdtjänsten, ledsagare m.m..
Olika nivåer beträffande t.ex.egenavgifter inom ñrdtj sidanåänsten ena
och sjukresoma den andra kvarstårå Upphandlingännu. transporterav
har tidsmässigt samordnats för sikt få likartade avtalsti-påattnumera
der, ersättningsnivåer, m.m.

Samverkan via centralen innebär inte huvudmannaskapet på någotatt
har förändrats. Varje kommun huvudmansätt för sin verksamhet,är

liksom landstinget för sin. Samverkan innebär i detta fall ett
samarbete vad gäller bokning med taxifordon, reglerna förattav resor
den kommunala fárdtjänstens har samordnats och avtalen medattresor

har samordnats.transportörerna
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Samarbetet har till 8utsträckts kommuner har enligt de in-som nu
gående huvudmännen inneburit främstfördelar harattgenom resorna
kunnat samordnas, kostnaden for beställningsfunktionen kunnat sänkas

lägre transportörpriser förlängningenerhållits. Isamt attgenom av
verksamheten ingär till stånd ökad volym resandet iäven att en av
vissa relationer vilket möjliggör de mindre taxifordonen kan ersättasatt
med andra fordon, främst mindre bussar och tidtabellslägga inte-ochatt

dessa med den linjebundna kollektivtrafiken.grera
ÖstraVerksamheten i Södermanland har utvärderats de ingåendeav

intressenterna ochKFB Landstingsförbundet.samt

4.8.3 Skaraborgs län

Mot bakgrund taxinäringens avreglering sjukvärdshuvudmärmensochav
Övertagande sjukreseadministrationen offentligaden sektornssamtav
omfattande köp taxiresor genomfördes under 1990 kartläggningårav en

resandet i länet. utredningsuppdragetI ingick även att presenteraav
förslag hur samhället bör organisera verksamheten.

Utredningen konstaterade samhällets kommunernas, landstingetsatt
försäkringskassansoch kostnader för dessa uppgick tillresor ca

mi1j.kr.70 kostnadernaoch för skolskjutsar med buss uppgick till ca
mi1j.kr.50 samhällsbetaldaDen linjetrañken med buss uppgick samma
1989 till 75 milj. kr.år
Studier transportflöden visade Skövdes dominerandepå ställningav

huvudort. I glesbygdsområdena antalet få. geografis-Detsom var resor
ka mönstret på för olika huvudmän visade verktyg firmedatt ettresor
styrning resandet och tillämpningmed tidsförskjutningar för olikaav av

kunde transportinsatsen minskas resandet törsvârades. Enutan attresor
styrning föreslogsökad via samhällsstyrd beställnings- och samord-en

ningscentral. Via denna funktion konstaterade utredningen möjlighetatt
reducera samhällets kostnader fanns fyrapå punkter:att

marknadsmässig upphandling av resor-
förändra resandet sjukresandet till vissa tideratt t.ex. styragenom-
samåkning och slingläggning-
förenkla administrationen förbättraoch kontrollen-

Utredningen förutsåg ökat behov i framtidenäven beroendeett av resor
aktiveringpå äldre nedläggning institutioner samtav personer, av en

ökning antalet mycket gamla.av
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Utredningen samordningsfunktionenföreslog skulle liggavidare att
i den offentliga sektorns flera mindre bokningscentralerägo, äratt att
föredra framför central för hela länet funktionenstor samt atten
organisatoriskt bör ligga inom THM.

andra utredningsetapp redovisades förslag regionalI tilletten
indelning länet fördes organisationoch därutöver diskussionav en om

och ekonomi beställningsfunktionen.förav
och landstinget i SkaraborgsKommunerna län enades under 1992år

tillsammans och LänsTrafiken etablera drivaochattom genom
THMbeställningscentraler för sarnhällsbetalda i länet. fick ocksåresor

i uppdrag sikt för upphandlingenpå de transporttjänsteratt svara av
knutna till centralema.ärsom

femarigtSamma år tecknades avtal mellan landstinget, åttaett
kommuner och THM verksamhetens genomförande. Inom Läns-om
Trafiken startades därför särskild resultatenhet, ñck nanmeten som
LänsTrañkens uppgiftSamresor, med administrera samordningenatt av
de offentligt betalda Enheten också för utbetalningarresorna. ansvarar
till och för all ekonomisk redovisning.entreprenörerna

Enligt avtal mellan landstinget och kommunerna THM skasamt
huvudmärmen eftersträva enhetliga regler för verksamheten. Landstinget
och respektive kommun bestämmer dock mål och budget för resorna
och upphandlar dessa lämpliga Legitimering detransportörer.av av
fárdtj änstberättigade ligger kvar hos respektive kommun landstingetoch
beslutar reglerna för sjukresor.om

Bestfillningsfunktionen hanteras via centraler inomtvâ samma
datasystem Planet.

4.8.4 Gävleborgs län

januariDen 1 1993 trädde konsortial- och trañkavtal ikraft förnya
kollektivtrafiken i Gävleborgs län. bärande principerna kortfattatDe är
följande:

Landstinget och kommunerna huvudman för denär gemensamt
lokala och regionala trafiken.

Landstinget har det politiska och ekonomiska för denansvaret
regionala trafiken.
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Kommunerna och lokala trafikenfor den inomansvarar var en
respektive kommun med anslutningar till regional och eventuell

lokal trafik.annan

Landstinget och kommunerna har bildat aktiebolaggemensamt ett
X-trafik AB skall administrera och verkställa den trafiksom som

beställer.parterna

I bolagets uppgifter ingår aktivt och kostnadseffektivtsåatt som
möjigt samordna och planera den trafik landstinget och kommu-som

beställt i regi eller upphandlingsavtalsamt attnerna egen genom
med trafikutövare bedriva den beställda trafiken. Bolaget har också

for bilj ettadministration, tidtabellutgivning, marknadsföringansvaret
och andra trafikadministrativa uppgifter.

Erfarenheterna i både kommunerna och landstinget fåttär att ettman
ökat i trafikfrågoma och det ekonomiska föratt ansvaretengagemang
lokal och regional trafik renodlats.har Uppdelningen ställer kravstora

kompetenspå beträffande trafiksektorn inom kommunerna och lands-
tinget i och med dessa för sig övergripandedeupprättaratt tra-var
fikförsörjningsplanerna.

THM har fått tydlig trafikteknisk roll samordna ochatten genom
planera den beställda trafiken deså totala kostnaderna blir så lågaatt

möjligt.som
Bolaget har upphandlat beställningsfunktion for samordning av resor

inom den kommunala färdtjänsten, riksfärdtjânst i kommunernågra
landstingets samtliga sjukresor med taxi. Bokning dessasamt av resor

kan ske endast i någon de centraler Gävle Trafikresurs [Gävletreav
kommun], taxis beställningscentralertvå tjänster harsamt av vars upp-
handlats.
Beskrivningen gäller förhållandena i 1995.mars

Bolaget har således ingen forcentral bokning Bolagetegen av resor.
har heller ingen särskild enhetavdelning arbetar med de offentligtsom
betalda THM’s insats avgränsad till konsultroll,ärutanresorna, en

samtalspartner och samordnare for kommunerna och landstingeten
främst vad gäller upphandling. I denna liggerroll beaktaäven att
kommunernas och landstingens planer och intentioner vad gäller
handikappanpassning den kollektiva trafiken.av

Landstingets sjukreselinjer trafikeras med buss inte inordnadeärsom
i THM’s trafik.
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4.8.5 Hallands län

organisation för beställning och upphandlingFrågan om gemensam av
offentligt betalda i län ,deHallands har två gångerutretts senasteresor
tio första förslaget 198687 törkastades då det de berördaåren. Det av

iresultera alltför centraliserad verksamhetsform.ansågs en
förslag fram 198990 vilket bl.a. hänsyn till deEtt togs tognytt

kommande förändringarna beträffande taxinäringens avreglering.
synsättet byggde decentralisering beställningsfunktionen,på en av sam-
verkan vid upphandling samordning via centralt datastöd.samt
Hallandstrañken valdes plattform dels grundAB för arbetet, påsom av

inomsin specialkompetens området och dels beroende verksam-attav
inomheten rymdes det mellan tecknade trañkavtalet.ägarna

Resenärens bokning fárdtjänstresor sker lokalt hos avtaladav
beställningscentral. läggs samkörs emellertid bokningenInnan ut,resan
centralt via Planet bokningar för möjligt ñnnamed andra att om en

Ävenresesamordning. beställningar sjukresor, vilka i dag viagår tvåav
bokningscentraler, Planet för samordnas. Samordning skerattpasserar
således regelmässigt mellan dessa restyper.

utläggningTrañkledningen, dvs. sker via operatören,av resor,
vanligtvis avtalad beställningscentral hos taxi. således förDessa svarar
mottagning bokning och utläggning tärdigplaneradresenärensav av
resa.

Samordningen sker via THMs Planetsystem.nämntsav resorna som
ñnns registerHär också kartor med zonindelning,över resenärena,

priser och debiteringsunderlag m.m.
Varje kommun beslutar regelverket inom sin färdtjänst.om

Gemensamt för kommunerna och landstinget dock ersättningenär att
skall bygga principen ochpå tid. THMtransportörengentemot reszoner

bistår därför huvudmännen vid all upphandling.
Utanför ligger för närvarande landstingets särskildasystemet

sjukreselinjer med buss.

4.8.6 Kristianstads län

Kristianstads Läns Trafik AB bildade under 1990 detår helägda
dotterbolaget AB Trafikservice. Inledningsvis bolagets uppgift attvar
efter avtal med intresserade kommuner och landstinget upphandla de
offentligt betalda i området. ingick skapaI två enheterattstegresorna
for samordning beställningar.av
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dagslägetI har bolaget följande arbetsuppgifter:

samordna upphandling
beställningar offentligt betaldamotta av resor

samordna resor
ñrdela köruppdrag till taxientreprenörer
fakturera och för ekonomiska regleringar gentemotsvara
taxientreprenörer
fördela kostnader och besparingar mellan intressentema
bedriva kunskapsutveckling inom området offentligt betalda

resor

Bolaget upphandlar uppdragpå kommunernågra den kommunalaav
färdtjänsten, riksfärdtjänsten landstingets samtliga sjukresor.samt

Bokning och samordning sker i fyra bolaget upprättadeav resorna av
och ägda centraler, SamRes. Resenären ringer in sin beställning,
SamRes samordnar lämpligtpå och fördelar köruppdragensätt påresan
kontrakterade vilka för trañkdirigeringentreprenörer ochsvarar
styrning fordon.av

Kommunen fastställer regler och övriga villkor fir Kommunenresa.
skall därutöver, enligt avtalet med Trafikservice, verka för regel-att

utformas så det kan ökad samordning.systemet att gagna en
Landstinget fastställer reglerna fir sjukresor.

Älvsborgs4.8.7 län

ÄlvsborgsInom län pågår utredningsarbete angående de offentligt
betalda Förslag kommer under 1995.vårenatt presenterasresorna.

ÄlvsborgstrañkenFörslaget innebär skall fungera sarnordnings-att som
för de samhällsbetalda kommuner och landstingtransporterorgan som

önskar samordna. Samordningsorganet kommer fungeraatt som egen
Älvsborgstrafiken,avdelning inom med för upphandling, driftansvar

och ekonomiska transaktioner. Avsikten integrera denär att anrops-
styrda och linjelagda trafiken.

Beställningscentraler kommer sammankopplade medatt ettvara
centralt placerat Planetsystem för samordning Dessatransporterna.av

Älvsborgstrañken.upphandlas av
Respektive kommun och landstinget fastställer, inom läns-en av

trafiken beslutad de regelsystem skall gälla för varjeram, som resa.
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från länKostnadsjämförelser4.9 några

avsnitt har anförtstill utredningen och idirektivenI att storaovan
färdtjänst, riks-till kommunalekonomiska varje anslåsårresurser

dessa till beloppsjukresor. flera län uppgår änfärdtjänst och I större
för lokala och regionalalandstingen betalar denochvad kommunerna

kollektivtrafiken.
haft tillgång till framgårutredningende uppgifterAv attsom

gällermycket omfattande. Allmäntskillnaderna mellan länen är attsett
försig i tågtrañk kostnadernai län harde där THM ärengagerat

färdtjänst,samhällets kostnader förbetydligt högrelinjetrañken än
med taxi- ochvilka mestadels skerriksfärdtjänst och sjukresor

kan samhälletsiakttagelsespecialfordon. En göras är attarman som
flerai län låg i nivåför taxi- och specialfordonstransporternakostnader

dvs.linjetrañken i mitten och slutet 1980-talet,förmed kostnaderna av
och före det landstingen ficktaxinäringen avregleradesinnan att an-

innanadministrationen sjukresor THMsför samtsvaret engage-av
Över tidsaxel såledesblev allmänt. kani tågtrafiken mer en manmang

pressadeskostnader för i första hand busstrafikensamhälletssäga att
1980-talet, kostnaderna för taxi- ochi mitten eller i slutetredan av

1990-taletförst inspecialfordonstransporter har några år påpressats
i allmänhet inte harkostnaderna firmedan tågtransporter ännu

utveckling.genomgått samma
självfallet deavgörande betydelse för samhällets kostnaderAv är

nivånresenärsavgifter inom kollektivtrafikengäller påsamtsom
utformningen regelverken inom kommunernasegenavgiftema och av

färdtjänst.
län visar för 1990 uppgickErhållna uppgifter från Kronobergs åratt

linjelagda kollektivtrafiken tillsamhällets kostnader för den ca
kostnader förmiljoner samhällets61 kronor. För år varsamma

88 miljoner kronor. Detfärdtjänst, skolskjuts, sjukresor ärm.m. ca
skolskjutskostnadema fördelar sig mellan olikadock okänt hur

fárdmedel.
fördelningen 1993 mellan linjelagd och övrigBlekinge län årI var

miljoner respektive miljoner kronor.trafik 61 kronor 57
1994 50län motsvarande relativa fördelning %I Hallands år cavar

mindretroligen övervikt för medvardera med viss transporterna
fordon.
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Uppgifter från Kristianstads län visar samhällets kostnader foratt
trafik med mindre fordon år 1994 uppgick till 85 miljoner kronorca
och för buss- och tågtrafiken till 65 miljoner kronor.ca

ÖrebroMotsvarande värden för län år 1994 120 miljoner kronorvar
vardera enligt indelningen ovan.

Avslutningsvis kan jag konstatera det förenat medäratt stora
svårigheter fram ekonomiskt underlag för beskrivningatt ta ett av
situationen i de enskilda länen. När det gäller kostnaderna för skolskjut-

dessa i allmänhetär inte uppdelade fardmedelpá ochsar samman-
ställningar kostnader för färdtjänst saknas i flestade län efter årav
1991. Den bristen liggerstörsta därmed i ekonomiska effekteratt av
förändringar inte låter sig BLa. dettagöras. har medfört den analysatt

Statskontoret genomfört uppdragpå utredningen endast till visssom av
del kan användas så det avsett.som var

Samhällstransporter

Miljonerkr
140
120
100
8° Regionaltralik
60

Transam40
Tauonsuank20

0
Busstrafik Järnväg Flyg Samhållstaxl

4 15-0756
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5 Framtida för samordningansvar av

samhällsbetalda transporter

5.1 Utgångspunkter

Enligt direktiven för utredningen skall jag förutsättningslöst pröva två
alternativa modeller för samordningen. Den modellen består i attena
följa hur kommuner, landsting och trañkhuvudmän hittills harupp
samverkat i organisatoriskt hänseende rörande färdtjänst, riksfärdtjänst,
sjukresor och kollektivtrafik. Därvid skall studeras på vad sätt en
frivillig samverkan kan förstärkas och effekterna sådanav en sam-
verkan. Som andra alternativ skall bör lagstiftaprövasett om man om

enhetligt huvudmannaskap för offentligt betalda iett länen.resor
Ändringar i lagen 1978:438 huvudmarmaskap för viss kollektivom
persontrafik bör föreslås.

jagInnan kommer in redovisningpå för- och nackdelar meden av
medde båda alternativen till samverkan bör problematiken nuvarande

splittring huvudmannaskapet analyseras bakgrund bl.a.motav av
gällande mål för uafikpolitiken och handikappolitiken i landet.

5.1.1 Målen för trañkpolitiken

En given vidutgångspunkt utformningen förslagen 1988är årsav
trañkpolitiska riksdagsbeslut. I detta beslut bl.a.sägs att transportsyste-

skall utformas så medborgarnas grundläggandemet transportbehovatt
kan tillgodoses tillfredsställandepå Kollektiva fllrdmedelsätt.ett -
bussar, taxifordontåg, därförmåste tillstå förfogande såm.m. att-

god service kan erbjudas. Barn, äldre och med funktions-en personer
hinder, liksom befolkning i glesbygd bör ha möjlighet till goda
kommunikationer. Den växande medvetenheten miljöproblemen ochom

ställerinsikten nödvändigheten resurshushållning också kravom av nya
på våra bl.a. inom kollektivtrafiken.transporter,

Vid sidan de trañkpolitiska målen tillgänglighet i trafikenom om
och god miljö finns också effektivitetsmål för trañkförsörj-ettom en
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ningen. de skapaEn centrala trafikpolitiska uppgifterna är attav
för utveckling ochsamhällsekonomiskt nödvändigutrymme en

utbyggnad Därför måstetransportsystemet. transportsystemet varaav
effektivt och tillhandahålla trañklösningar den samhällsekono-som ger
miskt lägsta kostnaden. samordning de offentligt betaldaEn resornaav

ske bakgrund god hushållning medbör således också mot av en
samhällsresurser.gemensamma

Kostnadsminskningar för olika slag offentligt betaldaav resor -
sjukresor och skolresor alltså långtfärdtjänst, riksfárdtjänst, bör så-

förmöjligt eftersträvas. bör i första hand ske inom välDetta ramen en
linjetrañk. 1978:438utbyggd kollektivtrafik i form Enligt lagenav

huvudmarmaskap för viss kollektiv persontrafik har trafikhuvud-om
respektive för och regionala lin-i län den lokalaansvaretmannen

jetrañken inom länet också för viss linjetrafikkortväga övermen
länsgräns. Linjetrafiken utförs vanligen buss ellermed tåg ävenmen

s.k.taxitrafik förekommer. busstrafiken ingår ocksåbåt- och I
funktionshindra-servicelinjer från början inrättades för äldres ochsom

resbehov också fir andra Endes resenärer.är öppnamen som
med linjetrafiken. Efterbetydande del skolbarnstransporterna skerav

med vederbörande kommun trafikhuvud-överenskommelse svarar
sådanaupphandling Skolskjutsari del län också förmännen av somen

taxitrañksker beställningstrafik med buss eller personbil eller medmed
sarnhällsbetaldaför upphandling andrasamt av resor.

trañktjänsterutredningsuppdraget ingår i vad deI månövervägaatt
sjukresorfärdtjänst, riksfärdtjänst och börbenämns kommunalsom nu
anledningkan också finnasingå i trañkhuvudmannens Det attansvar.

beställningstrañkSkolskjutsar sker i formsådanaöverväga som avom
bör inbegripas.

beställnings-persontrafiksystem blir ochsådantI integreratett
betydelse förinformationsverksamhetema Dettaresenärerna.storav

tillgodose funktionshindrades resbehov.gäller inte minst för kunnaatt
Även avgiftssystemensamordningen olika ochde ärtaxe- storavav

skall kunna smidigt använda sigbetydelse för påresenärerna sättettatt
kommunalekonomisktsamlade kollektivtrañkutbudet. Idet ettav

fördel avgiftsnivåema likartade såperspektiv kan det är attvara en om
medför överflyttningar medvissa slag trafiktjänsterinte resenäreravav

Om exempelvis egenavgiftema för medsuboptimeringar följd. resasom
färdtjänst och för sjukresor har olika nivåer förkommunal samma

attraktivt förtransportsträcka blir trafikslagen resenärernaett meraav
ändamåletandra icke motiverat med hänsyn tilldet på sätt ärän ett som
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med Följden kan bli oväntade kommunalekonomiska effekterresan.
Ökade svårigheter samordnasamt de båda slagenatt av resor.

5. 1.2 Funktionshindrades resmöj ligheter

Utgångspunkten alltså deär allmänna kommunikationerna långtsåatt
möjligt skall basen förutgöra resandet i länen. Jag kommer därmed in
också målenpå för handikappolitiken och avvägningarna inom
trañkförsörjningen mellan generellt verkande åtgärder och olika former

särlösningar för tillgodose äldres och funktionshindradesattav
resbehov.

Ett de viktigaste målen för trañkpolitiken tidigareär nämntsav som
grundläggande transportförsörj ning skall finnasatt tillgänglig för allaen

i santhället. Det innebär tillfredsställande transportförsörjningatt en
skall kunna erbjudas deäven harresenärer funktionshinder. Dessasom
skall härigenom få ökade möjligheter delta i arbets- och samhällslivatt

villkorpå andra medborgare.samma som
För funktionshindrade och äldre kommunikationernasär utformning

ofta avgörande för möjligheterna kunna delta i olika samhällsaktivi-att
Funktionshindrade har emellertid inte möjligheterteter. attsamma resa

de har behov ochtrots önskemålatt detta andra. Detsamma av om som
kan erinras drygt miljon i landet bedömsattom en personer vara
handikappade i förflyttningssammanhang. HAKO-utredningen bedömde
i sitt betänkande Handikappanpassad kollektivtrafik SOU 1975:68 att
antalet förflyttningshandikappade fördelade sig följandepå sättpersoner
med hänsyn till funktionshindret:

Grupp Definition och kommentarer Antal

Gravt fin A Personer med så handi- 230 000grava ca
flyttnings- kapp deras skemåsteatt resor
handikappade med särskilda fárdtjänstfordon

eller med visst reguljärt tra-
ñkmedel flyg, första klass
järnväg. Till denna hörgrupp
många rullstolsburna och tör-
larnade, helt blindamånga eller
dövblinda, vissa utvecklings-
störda med svårasamt personer
allergier. I ingår ävengruppen
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färdas påmåstepersoner som
bår.

handi-medB Personer så grava
kapp de endast medatt -

personligasvårigheter eller
regul-uppoffringar kan åka med

fiiirrtrafikmedeljära tåg,som
vid sina regionalaflyg och buss

interregionalarespektive
vanligenbehöverDeresor.

början och slut.hjälp vid resans

Övriga 250 000i dagsläget kanPersoner2. som ca
alla reguljära trafik-handikappade använda

med varierandemed påtagliga medel svå-änom
och problem. Sannoliktvid righeterbesvär

f.n. sitt resandebegränsar deförflyttning-
sitt handikapp.till följd avar

Övriga viss delkanMan anta att en
i 1 ochav personerna gruppernapersoner

handi- efter handikapp-med 2 även en
fordonenanpassning kommerkapp attavsom

framför kollek-föredra bilresori viss ut-
trañkmedel.sträcknig tiva

kan göra
sig gällande

tör-som
flyttnings-
handikapp.

med allmänna fysiska eller 51 IDPersoner ca
begränsningar.psykiska Dessa per-

i traditio-dagsläget medresersoner
nella kollektiva trañkmedel men

dessa behäftade med bristerfinner
medför svårigheter.som

Summa 1000 000ca
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Även högre siffror för antalet funktionshindrade i trafiken harpersoner
redovisats, bl.a. 1989 handikapputredningårs i dess betänkande Ettav
samhälle för alla SOU 1992:52.

Utredningen hänvisar till Handikappinstitutets Hur mångarapport
Statistik handikapp, 1989. Antalet i åldersgruppema 16-om personer
84 år med funktionsnedsättningar kan innebära varierande gradsom av
förflyttningshandikapp enligtär rapporten

1 140 000 med nedsatt rörelsetörmågapersoner-
108 000 med nedsattpersoner syn-
682 000 med nedsatt hörselpersoner-

2 000 000 med allergier.personer-

Europeiska Transportministerkonferensen ECMT, 1986 konstaterar i
sin Transport for Disabled People. International comparisionsrapport
of Practice and Policy with Recommendations for Change att en
vanligt förekommande andel förtlyttningshandikappade i förhållande till
totalbefolkningen i europeiska länder 10 %. Dennaär andel redovisas
också FN i det internationella handikappåret.rapportenav om

ECMT redovisar emellertid skillnader länderna emellan vadstora
gäller andelens storlek. delEn länder 5-8 % trolig andel,anger som en
andra 10-13 %. De länder, sociala förhållandenanger mestvars
överensstämmer med Sveriges, ligger i regel i det vilketövre spannet,
skulle kunna tala för drygt 1 miljon i Sverige har funk-att personer
tionshinder i trafiken.

Som jag det bör kollektivtrafiken betraktas del mser som en av
grundläggande samhällsservicen. Begreppet ingalundaär detnytt,
framhölls redan i 1978 rikdagsbeslutårs trañkhuvudmärmensom ansvar
för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Det bör emellertid
betonas ocksåsynsättet överensstämmer med riktlinjerna föratt
handikappolitiken i Sverige, kan sammanfattas i begreppensom
normalisering och integrering. Innebörden detta människorär attav
med funktionshinder skall kunna ingå i samhällsgemenskapen och ges
med andra människor jämlika levnadsvillkor. En bör därförsträvan

så långt möjligt undvika särlösningarattvara permanentasom ex-
empelvis vad gäller kommunikationerna. I stället bör målet attvara
omgivningen både den fysiska miljön och färdmedlen får en- -
utformning anpassad tillär funktionshindradeävensom personers
törflyttningsbehov.

En helhetssyn funktionshindradespå och kommunikationsmöj-rese-
ligheter därförär betydelse. Inom linjetrafiken detär denstor t.ex.av
samlade trañkeringsstandarden med dess olika komponenter i form av
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ochinformationssystemfordonsutfomming, trafikeringsformer,
samspelet mellanmedservice avgörande tillsammanspersonlig ärsom

således begränsatfysiska miljön.trafikförsörjningen och den Det är av
utform-tillgänglighet brister iuppvisar högvärde fordonatt omen

svåröverstigliga hinder.gatumiljö innebärterminaler,ningen m.m.av
likafunktionshindrades behovanpassningar till ärBåda slagen av

åstadkommadet någonviktiga. Erfarenheten visar också svårtär attatt
säkerställertvingande reglerdet inte finnsförbättring attsomom

funktionshindrade.förbättras förresemöjlighetema stora grupper av
överskådlig tiddet underemellertid inte komma ifrånDet går att att

nödvändigt ocksåomfattande funktionshinderför med ärmånga mer
Äventransportmedel. allttill särskilt utformademed god tillgång om

med konventionellakunna färdasfunktionshindrade kommerfler att
särskilda transportlös-fárdmedel behövs därutöver ocksåkollektiva
olika funktionella ochsärskilt anpassade färdmedel. Avningar med
det finnas behovliknande skäl kommermedicinska skäl eller att avav

också iSpecialfordon alltsåresemöjligheter. måstesärskilt anpassade
förfogande.framtiden tillstå

behöver föremellertid insatserProblemet hur görasär attstora som
medkollektivtrañkmedelresande med allmärmafå sidanå ett enena

service förflyttnings-och godteknisk anpassninglångtgående
utformademed individuelltoch andra sidan resandehandikappade å ett

belyses dessakommunala färdtjänstenMed exempel från denfordon.
avvägningar.

verkandegenerellt5.1.3 Avvägningen mellan
särskiltanpassningsåtgärder och

transportmedelutformade

440 000.tillfärdtjänstberättigade uppgick år 1991Antalet närmare
kommunalaidenmiljonergenomfördes 15,5Samma år närmare resor

miljarder kronor. Frånsammanlagd kostnad 1,9färdtjänsten till aven
1980-talen hartillväxt under 1970- ochuppvisat oavbrutenhaatt en

underantalet minskat någotsåväl färdtjänstberättigadeantalet resorsom
drygemellertid fortfarandeFärdtjänsten1990-talets första år. ärtre en

omfattandeland i-Europa harbudgetpost. såkommunal Inget annat en
färdtjänstberättigadeSverige. Andelenfärdtjänst personer avsom

Sverige %.totalbefolkningen i 5utgör
kollektiv-i konventionellaandel resandet sker denHur stor av som

Sarmolikt andelentrafiken inte känt i enstaka kommuner. ärär änannat
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stigande till följd tillgängligheten inom kollektivtrafikmedlenattav
successivt förbättras och till äldres och funktionshindradesanpassas
behov. Vad gäller bussarna problemenhar med instegshöjden minskat

användning s.k. låggolvbussar eller lågentrébussar. Sådanagenom av
bussar beställs i allt utsträckning istörre Sverige. Genom det s.k.nu
nigningssystemet bör fler svårtäven rörelsehindrade kunnapersoner
komma ombord eller stiga Detta kan också gälla i rullstolav. personer
under förutsättning det finns jämförelsevis hög elleratt trottoaren en
lämpligt placerad plattform vid busshållplatsen. Stödhandtagen och
stödrören har fått ergonomiskt riktig placering och skallen mera
dessutom kontrastmarkerade, till hjälp för synskadade. Destina-vara
tionsskyltama har blivit mycket ochstörre tydliga. Transportrå-mera
dets, Vägverkets, föreskrifter handikappanpassad kollektivt-numera om
rafik innehåller också del bestämmelser syftar till underlättaatten som
allergikers resor osv.

Redan år 1986, alltså Transportrådetsnär föreskrifter varit i kraft
under endast gjordesår, dåvarandeett Transportforskningsbe-genom
redningens försorg bedömning hur många de färdtjänstbe-en av av
rättigade skulle kunna med kollektiva färdmedel. Författaresom resa

Åketill studien Agneta Ståhl, Rundgren och Ove Dehlin. Be-var
dömningen redovisades i Möjligheter tillgodose delarrapporten att av
färdtjänstbehovet inom kollektivtrafiken. Resultaten i tyderrapporten
på det skulle finnas goda förutsättningar firatt åtskilligt fler personer

tillövergå åka buss ca 25 %att busstrafikenatt görsom mera
tillgänglig fir sådana äldre i dag i utsträckningstorpersoner som
anlitar färdtjänst.

Sedan utredningen gjordes har det skett utveckling inomen
kollektivtrafiken innebär i ökad utsträckning sökerattsom man
definiera trañkutbudet i förhållande till skilda trañkantgruppers olika
resbehov. Exempel på sådan differentiering linjer förär snabba
arbetsresor, regionala linjer för längre resavstånd, servicelinjer som ger
äldre och funktionshindrade möjligheter från hållplatser näraatt resa
sina bostäder till vårdcentraler, sjukhus I denna ökade kundan-m.m.
passning ingår alltså särskilt beakta funktionshindrades ochatt äldre

förutsättningar och resbehov i fråga linjesträckning,personers t.ex.om
turintervall och fordonsutformning. Den personliga servicen ocksåär

viktig faktor i sammanhanget. trafikeringsmo-Servicelinjema ären en
dell utvecklats i Sverige tratikhuvudmän och trañkföretag isom av
samverkan med Kommunikationsforskningsberedningen och kommuner
och betydanderönt internationell uppmärksamhet.som en

Ett exempel på särskilt behovsanpassadannat trañkform ären
regelbunden trafik endast firär öppen färdtjänstberättigade, s.k.som
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taxiresorturlistelagdaofta formenTrafiken harlinjelagd färdtjänst. av
anmälamåsteefterfrågestyrd, dvs. resenärernai vissa fall kan varasom

skall köras.förförhandsina på att turenresor
genomfördeKommunförbundetSvenskakartläggningEnligt somen

linjelagdservicelinjer ellerinförtl4 kommunerna1993 harår avca
i dekollektivtrafikservice vanligast störreärfärdtjänst. Denna typ av

andelenocksåkartläggning visarKommunförbundetskommunerna. att
genomsnitt i kommuneri lägrefärdtjänstberättigade invånare är som

ochanpassade för äldresärskiltkollektivtrafikformer ärinfört som
funktionshindrade.

4skillnadväsentligdet finnsemellertid observerasbörDet att en
trafike-förstnämndafärdtjänst.linjelagd Denservicelinjer ochmellan

alla slagför resenärer,innebär trafiken öppenringsformen äratt av
legitimeradeanvändas enbart ärfärdtjänsten fårmedan sompersonerav

för färdtjänst.
studieytterligarelåtitharSamreseutredningen göra somennu

kollektivaanvända sigmöjligheterfunktionshindradesbelyser att av
GrönvallOscarStåhl,utförts Agnetatransportmedel. Studien har av

Trafikteknik, LundsInstitutionen firverksamma vidoch Petzäll,Jan
i UppsalautförtsundersökningenSyftet medTekniska Högskola. som

färdtjänstberättigademöjligheterbelysa vilkahar varitoch Malmö att
har särskiltDärvidkollektivtrafiken.inomhar att resapersoner

fordon nåoch olikamöjligheterna stiga påundersökts attsamtatt enav
Även för såväli fordonenframkomlighetenden invändigahållplats.

studerats.färdtjänstberättigade harandrarullstolsburna personersom
i trafiken harfunktionshindradeäldre och möterproblemDe som
tilldels enkäterpraktiska ñrsök,delsstuderats personer,genomgenom

gjortsKvantitativa mätningar har ocksåbostadsområden.bosatta i olika
medtraditionell busstrafikmedskerrörande andelen resor som

färdtjänst. Iservicelinjetrafik och medimed bussarlåggolvsbussar,
blandresandet dehursidan skilt påundersökningarna har å enaman
låggolv-servicelinjebuss,fördelar sigfärdtjänstberättigade fglgtislg på

andelar desidanandra hurnormalbuss och åbuss och stora av
trafikforrnerna.kunna åka med deskullefärdtjänstberättigade tresom

%exempelvis 45sammanställning framgårnedanståendeAv att av
praktiskaservicelinjebuss. Desker medfärdtjänstberättigadesde resor

färdtjänstbe-deemellertid den andelvisarförsök gjorts att avsom
mindretill intedetta uppgår änrättigade skulle kunna på sättresasom

låggolvbussarsker medfärdtjänstberättigades65 %. 15 % de resorav
färdtjänstberättigade skullede30 %dubbla andelenmedan den av

fordon.med sådanakunna resa
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En viktig slutsats servicelinjebussarär äratt avsevärtannan mera
attraktiva för de fárdtjänstberättigade låggolvbussama.än Andelen resor

sker med servicelinjebussar såledesär gånger destörresom äntre som
sker med låggolvbussar. Skillnaden blir emellertid mindrenågot om

beaktar hur många de tärdtjänstberâttigade skulle kunnaman av som
med de båda slagen bussar.resa av

Färdtjänstberättigadcs verkliga resande respektive möjligheter att
i olika linjesystemresa

Service- Låggolv- Normal
linjebuss buss buss

Andelen iärdtjânst- 70 % 2 %
berättigade totalaav
andelen resenärer
kvantitativ mätning

Andelen färdtjänst-
berättigade äldre 80% 10%av
resenärer
kvantitativ mätning

Andelen de ñrd- 15av
tjfinstberittigadcs 45 %

skerresor som
kvantitativ mätning

Andelen färdtjänst
berättigade skullesom
kunna åka: 65 max30% ma.x15%max
praktiska försök %

Andelen tycker detattsom
inte år sir-
skilt besvärligt 70% 35%att 20%
åka:
enkät
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enligt minundersökningarna ärresultatetintressantaDet mest av
färdtjänstberättigades skerända till 45 % demening att resorupp av

vida vadöverstigerfärdmedel. hög andel ärkollektiva En såmed som
konsekvent påi Uppsaladär intevanligt i kommuner satsatman som

färdtjänstbe-attraktiva förkollektivtrafikenfärdmedel inom ärsom
besparingbetydandedärmedKommunen görrättigade perenpersoner.

funktionshindrade i trafiken.valfriheten ökar för desamtidigt somresa,

Kollektivtrafik för alla5.2

Ökade använda sigfunktionshindradeförmöjligheter attpersoner av
linjetrafiken kanordinariedenfärdmedel inomkollektiva ettses som

inomnämnda målende tidigareförverkligandeettsteg mot av
det fortfarandeemellertidbedömninghandikappolitiken. En är att

mål vad gäller goddessauppnårinnanmycketåterstår göraatt man
detta kanviktig orsak tilltrafik.tillgänglighet inom denna En attvara

ochsplittratoffentligt betaldaför de ärhuvudmarmaskapet attresorna
huvudmannaskapet föriinte inordnatför dessa äransvaret resor

ekonomisktdet inteuttryckt kanDrastiskt ärlinjetrañken. sägas att
trafikmedlen.handikappanpassatrañkhuvudmärmenintressant för att

del i minskadefår intekostnader någonbara ökadefårMan men
eller sjukresor. Detriksfärdtjärxstkommunal färdtjänst,kostnader fir

således intei föregåenderedovisats det ärUppsalaexempel från som
falli dettakommunenlandet i övrigtrepresentativt fir att svarargenom

allt väsentligt förockså ifir färdtjänstenekonomiskt inte bara utan
intressant förekonomisktblir detkollektivtrafiken. Härigenom

ikollektivtrafikenfärdmedel inominvestera ikommunen att som
färdtjänstberättigadelämpade förutsträckningsärskilt ärstor personer.

fördeladefir landet helhetanvarsfrågornasammanfattningI är som
följandepå sätt:

kommunernalandstinget ochHuvudmanKollektivtrafiken: är-
sammansättningengällerundantag vadi länetgemensamt av

Malmöhus ochGotlands,Stockholms,huvudmarmaskapet ar
Jämtlands län.

förmed undantagfärdtjänsten: KommunernakommunalaDen-
huvudman.landstingetStockholms län, där ärensamt
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Riksfärdtjänsten: Kommunerna, formellmed möjlighet förmen-
kommunerna överlåta till landstinget. Denna möjlighetatt ansvaret
har intedock i län.någotännu använts

Sjukresoma: Landstinget undantag: Gotlands, Malmö Göte-och-
borgs kommuner själva sjukvårdshuvudmän.är Begreppetsom
sjukvårdshuvudman i lagstiftningen vanligt förekommandeär en
benämning landstingpå och de kommunerna utanförstårtre som

Ävenlandsting. kommunerna ansvariga för del sjukvården.är en av

skolskjutsning skolelever i kommunerna. betydande delEnav av-
sker i trafikhuvudmannens linjetrañk, medan andraresorna resor

sker i särskilt beställningstrafik.anordnad

splittrade huvudmannaskapetDet leder bl.a. till de ekonomiskaatt
incitamenten för trañkföretagen till Ökad handikappanpassning av
kollektivtrafiken obefintliga, vilket försvarandeär omständighetär en

det gäller i ökad utsträckning linjetrafiken för funktions-när öppnaatt
hindrade och äldre och därigenom begränsa kostnaderna förpersoner
den kommunala färdtjänsten och riksfärdtjänsten.

Detsamma gäller för sjukresorna. Det sjukvårdshuvudmännenär -
landstingen Gotlands, Malmö och Göteborgs kommunersamt som-
sedan den januari1 1992 ekonomiskt ansvariga för denna verksam-är
het. Av sjukvårdshuvudmännen det bara Stockholms läns landstingär
och Gotlands kommun har såväl för sjukresorna föransvaretsom som

Övrigakollektivtrafiken och färdtjänsten. sjukvårdshuvudmän baraär
indirekt ansvariga fir kollektivtrafiken. har medfört sjukvårds-Det att
huvudmannen bara i enstakanågra län använder sig inomresursernaav
länets kollektivtrafik fir organisera sjukresorna sådantpå sättatt ett att
de kan ske med länstrañken upphandlade fordon. Inte iav ens
Stockholms län där landstinget ansvarigt, inte bara firär ensamt
kollektivtrafiken också för både kommunal färdtjänst och sjukre-utan

har i någon utsträckning utnyttjat möjlighetenstörre attsor, man av
använda sig servicelinjer för förbegränsa kostnadernat.ex. attav
färdtjänsten och sjukresorna.

finnsDet dock exempelmånga på landstingen söker samordnaatt
sjukresorna beställningscentraler för taxi. samåkningEn Ökadgenom
i fordonen eftersträvas därvid, vilket sänker kostnaderna.

Trafikhuvudmannens samlade för planera handlaattresurser resorna,
trafiken samordna flera olika slag inte bara isamt attupp av resor

taxifordon också i bussar och tillvaratas emellertid i myckettåg,utan
begränsad utsträckning.
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del inrättar särskildastället finns landstingI utveckling attmoten en
från sjukhus samordnas dettasjukreselinjer. Resandet till och på sätt

naturligtvisvilket ha sina fördelar sjukvårdssynpunktkan ärur men
allmänheten.trafikeringen inte förproblematiskt är öppenattgenom
länstrañkensdel vägsträckor kör bådeResultatet blir i stället påatt en

uppfattassjukreselinjer, säkerligen kanbussar och bussar någotpå som
effekten förstärks resandetresursslöseri. negativa påDen attavsom

för undvikai fall bedrivs till nolltaxa, dettasjukreselinjema många att
linjetrañk enligt yrkestrafiklagen.trañken skall falla under begreppetatt

möjligt med kollektivtrafik för allaOm det skall måstevara en
till linjetrafiken förbättras. faktorertillgängligheten Det mångaär som

i trafik, exempelvis:betydelsefulla för dennaär resenärerna

och underinformation före resan.
hållplats eller terminaltillgångväg

.
i terminaltillgänglighet

.
terminalväntetid vid hållplats eller

.
utformning fordonav.
åktid

.
service under resan.
antal byten

.
väntetid vid bytetochgång-

.
åktid efter bytet

.
från hållplatsengångväg

.
priset för resan..

relativagjorts studier rörande servicefunktionemasDet har många
inom kollektivtrafiken. sådanför omfattning Enbetydelse resandets

kollektivtra-iKFB-rapporten1993:25 Framsteg förstudie redovisas
redovisasgjord i Eskilstuna och ifiken. I undersökning somen

omfattningenolika servicefunktioners relativa vikt förrapporten anges
kollektivtrafikresandet:av

%Servicekomfort ombord bussar 17på
Behovstillfredsstâllelse med linjer och tider 39 %
Information erbjudna tjänster 10 %om

24 %Restidbekvämlighet
%Hållplatser 7
%Pris 4
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detNär sedan gäller funktionshindrades möjlighet i ökad utsträck-att
ning använda sig konventionell linjetrañk finns undersökningarav som
visar sådana värderar de olika standardfaktorerna påatt personer
ungefär befolkningensätt i dess helhet de också harattsamma som men
starka önskemål särskilda anpassningsåtgärder direktärom som
avgörande för möjligheten kunna kollektivt. framgårDettaatt resa av

1993:l3TFB-rapporten Anpassningen kollektivtrafiken i igår,av
dag, i morgon, där tillgängligheten till kollektivtrafiken konsekvent
studerats brukarperspektiv.ettur

Av undersökningen framgår förenklad ochpå- avstigningatt
fortfarande mycket vanligt önskemålär Transportrådetsett trots att -

Vägverkets föreskrifter i hög grad inriktats just på dettanumera -
område. Brukarundersökningen visar också färden till och frånatt
hållplatsenstationen det underär i allmänhetmoment resan som ger

problem. Nedlagdastörst linjer och indragna beskrivshållplatser
emellertid ñrsämring långt allvarlig denär änsom en som mer
förbättring åstadkommits teknisk anpassning fordonen.som genom av
Ökad turtäthet också det främstaär önskemålet förbättringom av
trafikstandarden inom hela den studerade funktionshindradegruppen av

Även de funktionshindrade förbättradönskar turtäthetmestpersoner.
i minst lika omfattning förbättrad service i övrigt ellerstor som
förändringar fordonens utfomming.av

Sammanfattningsvis kollektivtrafikenalltså tillgänglighetenär inom
betydelsestörsta för alla slag Därutöverresenärer. måsteav av

förändringar ske från olika håll:två

Linjetrafiken blimåste betydligt handikappanpassad.mera-

Specialtransporterna integrerasmåste iden allmänna kollektivtrafi--
ken inomoch länen ha prissättning skälig i förhållande tillären som
motsvarande med THM anordnad linjetrañk på väg.resa en av

Ett tredje mål är

kostnaderna för de offentligt betalda individuellaatt måsteresorna-
begränsas. I vissa län deutgör kostnadstörre änen
för den ordinarie kollektivtrafiken.
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5.3 Integrerad kollektivtrafik

5.3.1 Inledning

avsnitt har uppställts fyra mål för trafikförsörjningen iföregåendeI
länen:

Ökad kollektivtrafikengeografisk tillgänglighet inom-
handikappanpassning linjetrafikenBättre av-

linjetrafikenSamordning samhällsbetalda medav resor-
Begränsning offentligtkostnaderna för betalda resor.av-

krävs bättre samordningFör dessa mål skall kunna uppnåsatt av
från landsting och trafikhuvudmän. börinsatserna kommuner, Det

iblanddärvid uppmärksammas begreppet samordning användsatt
betydelse har sinamed begreppet samåkning. En sådansynonymt

eftersträvasfördelar den enkel och tydlig. Vad börärattgenom som
alltså helt enkelt fler i fordon samordnadär resenärer samtsamma

upphandling.
nämndaMed utgångspunkt i Landstingsförbundets tidigare rapport

följande samordning betydligt fler slagi det med begreppet avmenas
insatser, nämligen

Utforma mål och regler-
transportlösningarPlanera och framta-

trafik regler för dennaInformera ochom-
Upphandla och teckna avtal-

beställningarTa emot-
Samordna äventransporter, returtransporter-
Dirigera trafik-
Köra transporter-
Administration betalningoch-
Uppföljning kontrolloch-

målstyming heltFör insatserna behövs viss de sarnhällsorganen av som
därvideller delvis betalningsansvariga. Samordning kan ske påär

olika varierande Enligti lånen och i utsträckning.många sätt ut-
redningsdirektiven skall utredningen beskriva modellersådananärmare

beskrivas hurför frivillig samverkan. det följande kommer ocksåI att
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målen firangivnamedverka till dekunnalagstiftning skall atten
trafikförsörjningen kan uppnås.

trafik-förbättraskall kunnakollektivtrafikintegreradFör att en
trafiksäker-ochförbättra miljöndärmed ocksåochförsörjningen i länen

självaockså inomñrändringar vidtasbehöver därutöverheten
utanförför sigligger i och någotövervägandenSådanatrafiksystemen.

dockeffektiviseringutveckling och ärNödvändighetendirektiven. av
särskilt har studeratsutredningsarbetetförinomdetså stor att ramen

områden:följande

fordon,kundanpassade småfordonsteknologi, bl.a. behovet av --
hörselskadade,ochför synskadadeinformationssystem

trafikutbud ochiflexibilitetmed högre gradtrafikplanering av
skallutsträckningi ökadtrafikhuvudmarmennödvändigtlinjenät om

sjukresor,firdtjfitnstresor ochfirkunna svara
kollektivtrafikdagensvari ingår inte baraintegrerade taxesystem,-

benämnsslag detolikaävenutan nusomav
fordon.särskilt utformademed taxi ellerspecialtransporter

det bättrenationell basis, gårsamordnade såpåSystemen bör attvara
giltiga imed fárdbevis ärfärdas länsgränsemai dag överän att som

län.än ettmer

linjetrafik5.3.2 Flexibel

skegggfilgjgg kanupphandlingennödvändigtocksåDet sternaär att av
lägesida Itrafikhuvudmarmensbundet från änmindre sätt ettpå ett nu.

blivitsjukresomaoch huvuddelenriksfärdtjänstenfärdtjänsten,när av
detansvarsområde gårtrafikhuvudmarmensförinomintegrerade ramen

slagexakt vilketvagnomlopp,detalj,iinte längre t.ex.att angegenom
anbuds-länmasFrihet bör i ställetskall upphandlas.trafik somav

iområden länetangivna geografiskaolika särskiltinomgivare att
användasskallfordonoch vilket slagvagnomlopputforma somav

trafikñrsörjningen.klaraminibuss, bil fört.ex. buss, attstor
innehållabörtidtabelleri ställetUpphandlingen styrs somgenom

delblirdettavägsträckor i nuläget. Påbetydligt fler sättän stor aven
formha ifördelar detta kanlinjelagd, med detrafikeringen av

trafikförsörjningen, resenärerna ärnormalisering oavsett omav
trafikhuvudmannensanvände sigtidigaresådana avpersoner som

inom densärskilda fordontidigare åkte ilinjetrafik eller deom
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kommunala färdtjänsten, riksfärdtjänsten eller gjorde sjukresordeom
med särskilda fordon.

Genom integreringen uppnås också effektivt utnyttjandeett mera av
fordonen och högre beläggning. Genom tidtabellsläggningen fåren

vetskapresenärerna undernär dagen de har möjligheterom att resa
kollektivt. En del trafiken kan efterfrågestyrdstor och liknarav vara
därför dagens kompletteringstrafik. Det innebär trafikering bara skeratt
i det fall i förväg anmäler önskemålen person om en resa.

De trafikföretag lämnar in anbud kan både och små.som storavara
Genom linjenätet blir finmaskigt,såatt öppnas möjlighet föräven. små
företag, eller i samverkan, få uppdrag köra linjetrafik.attensamma att
Eftersom det fråga linjetrañkär behövs inte någon vilkettaxameter,om
bör förbilliga entreprenadersättningarna. Företagen måste självfallet
dock ha tillstånd till yrkesmässig trafik. I samband med upphandlingen
kan också ställas de krav handikappanpassningpå fordonav som
trafikhuvudmannen finner lämpliga i syfte underlätta resandet föratt
funktionshindrade också för minska behovet specialtrans-attmen av

utanför den egentliga linjetrañken.porter
Att och prissättning skalltaxesystem likvärdiga oavsettvara om man

med särskild kollektivtrafik eller i den tidigare konventionellareser
linjetrafiken enligtär min mening självklarhet för det skall kunnaatten
betraktas integrerat persontrafiksystem. Enligtett kommunallagenssom
2 kap 2 § ocksåsägs Kommuner och landsting skall behandlaatt sina
medlemmar lika, det inte finns sakliga skäl för något annat. Attom
sedan prissättning och prisnivåer varierar beroende på exempelvis
kvalitet, tid dygnetpå eller standard för övrigt är fråganärmast en om
vilket utbud erbjudits ellerresenärerna hur exempelvis villsom man

resandeströmmarna. Dettastyra avgörs de trañkpolitiska beslutgenom
fattas i respektive län.som

5.3.3 Ekonomiska konsekvenser av

samordning offentligt betaldaav resor

Som tidigare framhållits avsnitt 4.9 iär många län kostnaderna for de
offentligt betalda förstörre denän ordinariesammantagetresorna
kollektivtrafiken. Besparingspotentialen betydandeär vilket Landstings-
förbundets Modeller ñr samordningrapport samhällsbetalda resorav
visar. Om kommuner och landsting samverkar exempelvisom gemen-

upphandling och beställningscentral blir det enligtsam gemensam
kostnadsminskningar med irapporten genomsnitt %7 jämfört med en,
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Örebro länitilläggaskanvidtagits. Detingen åtgärd attsituation där
inte allaännudubbla,med detbesparingar atthar trotsnoterats

Somsamordningsverksarnheten.tillsiganslutiti länetkommuner
ikostnadsminskningarnaundersökning kansinivisarStatskontoret

Älvsborgs storleksordning.blilän sammaav
kommunaliblir störreBesparingsmöjlighetema ännu resornaom

inomfärdmedelkollektivamedskeroch sjukresomafärdtjänst
specialtransporter.medellertaxitrafikför medställetilinjetrañken

taxiåkerandel dembetydandeskullevisatstidigareSom nusomaven
siganvändainte behöverochfärdtjänstenkommunalai den avsom

färdmedel inomkollektivaanvända sigsannolikt kunnaspecialfordon av
funktionshindra-tillanpassadblirdennaförutsattlinjetrafiken, att mer

uppdragSamreseutredningenshafthar attStatskontoretbehov.des som
bedömningsamordningen görvinsternaberäkningargöra sammaavav

Sam-härav.ekonomiska effekternadeintehar närmare angettmen
beräkningar.gjortdärförharreseutredningen egna

Uppsala kommunilåtitSamreseutredningen görastudieDen som
tilltaxifordonmedresandefrånövergångvisar5.1.3avsnitt att en

iresanderäkningar någramöjlig. Genomfaktisktlinjetrañk ärifordon
%45mindreinte änkonstaterashar kunnatundersökningsområden att

Underservicelinjebussar.medskerfärdtjänstberättigadesde resorav
firdtjänstberättigadeandelenskulleförhållanden resersomgynnsamma

Även användslåggolvsbussar%.65stiga tillkunnadettapå sätt som
färdmedel för mångaattraktivtlinjetrafikenordinarie utgöri den ett

medanfordon,med sådanasker15 %färdtjänstberättigade. resornaav
enligt de% skulle30färdtjänstberättigadedeandelendubbladen av

medförhållanden kunnaunderförsökenpraktiska resagynnsamma
bussar.sådana

funnits iÄven låggolvsbussarochservicelinjebussarmedtrafikom
marknadsföraskunnatmed framgångochflertal årunderUppsala ett

stilla. Detintesjälvfalletutvecklingenfirdtjänstberättigade stårdehos
färdtjänstberättigadefler attkommer ännumed tidenkan attantas

fordonsteknikeninomframstegtill följdfordonsig dessaanvända avav
till allt flerspridsreformenkännedomengrundockså på att omavmen

siganvänderdärförOmfunktionshindradeäldre och avpersoner. man
landetshelaUppsala forifärdmedelsñrdelningenkonstateradeden

förvadminimimått påslagsdärmedfårfárdtjänstresande ett enman
medföra.skulle kunnakollektivtrafikanpassadvälfunktionshindrade

blikanbaraberäkningarnaocksåemellertid sägasbör attDet
vanskligtalltidsjälvfalletdet är attöverslagsmässiga. Förutom att
kompliceraslandet,helagälla fortillkommundata frånöverföra atten

heltlandet intei ärfärdtjänstenförkostnadernade totalabilden attav
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säkra i nuläget. Svenska kommunförbundet belopp förens årettanger
1991 på 1,9 miljarder kronor. Osäkerheten består bl.a. i delatt en
kommuner nettobelopp för tärdtjänstkosmadema,ett dvs.anger

gresenärernas egenavgifter har räknats bort. Andra kommuner redovisar
däremot bruttobelopp. Medett antagande genomsnittligett om en
egenavgift 20på % och hälften de redovisade beloppenatt utgörom av
bruttokostnader, bör totalbeloppet minskas med 10 %, dvs. till ca
1,7 miljarder kronor. Ytterligare antagande är detta beloppett äratt
nominellt detsamma fir a: 1994 för år 1991.som

Det kan beräknas år 1994 gjordesatt sammanlagt 16 miljoner
färdtjänstresor i landet. Om tillämpar den faktiska färdmedelsför-man
delningen från undersökningsomradena skullei Uppsala färdtj änstresan-
det kunna bli det följande fir hela landet:

Resor med servicelinjebussar 45 % 7,20 miljoner resor
Resor med laggolvbussar 15 % 2,40
Resor med taxifordon 32 % 5,12
Resor med specialfordon 8% 1,28
Summa 100 % 16,00

Om sedan nettokostnadema förantar att samhälletman resandeper
räknat, inklusive kapitalkostnader, blir de i Uppsalasamma som
erhålles följande totalkostnader:

Resor med servicelinjebuss: 7,20 17.00 kr 122,4 mkrx
Resor med laggolvsbuss: 2,40 6.00 kr 14,4 mkrx
Resor med taxifordon: 5,12 74.50 kr 381,4 mkrx
Resor med specialfordon 1,20 250.00 kr 300,0 mkrx
Summa 818,0 mkr

Vid beräkningarna kostnaden fir med servicelinjebuss harav resa
beaktats hälften betalaratt resenärerna fullt pris 10 kr ochav att
hälften, dvs. de tärdtjänstberättigade, själva betala. Iutan attreser
kommunens kostnad for trafiken ingår ekonomisk kompensation tillen
trafikföretaget fir detta intäktsbortfall. Denna kompensation ingår i de
17 kronor i kalkylen nettokostnad förangetts medsom som en resa
servicelinjebuss.

Det bör starkt understrykas det redovisade totalbeloppetatt bara
ungefärlig storleksordning. Som tidigare framhállits finnsanger deten
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blikanlinjetrafikenmedtilltalar förskäl övergången attatt resasom
trafikeringdennakostnaden förmedföravilket skulle kunna attstor,

statisksåledesKalkylendärmed minska. ärBesparingenskulle öka. kan
som efterresmängd firefrånmeningen den utgårdeni att samma

delIlåggolvsbussar.ochservicelinjebussaranskaffningen enav
kunnatharservicelinjebussarmedtrañkinförtdärkommuner t.ex.man

utvecklingsådanfärdtjänstresandet ökat. Endet totalakonstateras att
stället läggeri störrevälfärdsökning. Ombeskrivaskan mansom en

utvecklingen, kankommunalekonomiskastriktdenvikt vid resan-
väl medmycketkostnadsutvecklingendärmedochdcutvecklingcn styras

färdtjänstresandet.bestäms förtillämpningsreglerhjälp de olika somav
färdtjänstkostnadema ärhalveringvisarkalkylen dockVad är att aven

sedan längefordonsteknik ärhjälpmedmöjlig enbartfullt somenav
beprövad.väl känd och

försiktigareintagitsammanhangolikaemellertid iharJag en
samtidigt25 %,20 tillKostnadsbesparingar på storaståndpunkt. som

helt real-uppfatningminenligtkan uppnås ärkvalitetsförbättringar
istiska.

sannoliktbesparingartillmöjligheternabestårgäller sjukresomaVad
med färdtjänstresorna.ochinbördessamordnai bättreatt resornamera

Även funktions-fallemellertid ihar mångasjukresorgörpersoner som
färdmedel. Deanpassadeväldärmedoch hari trafikenhinder nytta av

innebärlinjedragningoftahari landetfinnsservicelinjer somensom
vårdinrätmingar. Huroch andrasjukhus storabussarnaatt passerar

servicelinjebussarmedökad trafikgrundblir påbesparingarna av en
grundbl.a. påmöjliga beräkna,varitintelåggolvbussar hareller att av

ochkollektivtrafikenhuvudmannaskap förskildaregeldet äratt som
huvudmarmen ärför denbesparingVad ärför sjukresorna. enasom en

andra.merkostnad för denen
förbliskulle kunnasamordningsvinstemaHur stora

totalt ärantaletberoende påsvårbedömbartockså settär att resorsoma
funktionshinder kansärskilt svårajämförelsevis lågt. Resenärernas

dessa slagjust församåkningomfattningenockså begränsa avav en
genomsnitt kostaririksfärdtjärtstresavarjetillMed hänsyn attresor.

i formsamordningvarje grademellertid000 kronor, kan2 avav
kostnadsbesparingaroväsentligaickemedförafordonensamåkning i

riksfärdtjänsten.inom
skerriksfärdtjänstresomastigande andeltilläggaskanDet att aven

flygtermi-ellerjärnvägsstationenoch fråntillflyg. Resanmed ellertåg
färdtjänsten Det ärkommunala påmed dendå i regelnalen sker orten.

detså långtanslutningsresor, ärsådananaturligtvis eftersträvansvärt att
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möjligt bl.a. med hänsyn till funktionshinder,resenärens kan samordnas
med övriga inom den kommunala färdtjänsten.resor

Övriga5.3.4 frågorgemensamma

I detta avsnitt beskrivs kortfattat de huvudregler i sekretesslagen
1980:100 skyddetrör för uppgifter enskilda ochsom ärom som av
intresse det gällernär de offentligt betalda Vidare finnsresorna. en
kortare redogörelse för datalagen 1973:289. Däremot detär möjligt

inom fir dennaatt utredning lämna vägledande redogörelseramen en
för konkurrenslagen l993:20 och lagen 1992:1528 offentligom
upphandling och den knapphändiga praxis börjat utarbetas inomsom
dessa områden. Vissa kommentarer till lagarna finns dock i för-
fattningskommentaren till l och 3 §§ förslaget till lag ändring iom
trafikhuvudmazmalagen.

Sekretessfrdgor

Inom hälso- och sjukvården råder enligt kap.7 §l första stycket
sekretess för uppgift enskilds hälsotillstånd eller andra personligaom
förhållanden, det inte klartstår uppgiften kan röjasatt denom utan att
enskilde eller någon honom närstående lider men.

Detsamma gäller inom socialtjänsten för uppgift enskildsom
personliga förhållanden enligt 4 § kapitel.samma

Vidare gäller sekretess bl.a. hos myndighet handhar allmänsom
samfärdsel för uppgift angår enskilds förbindelse medsom sam-
färdselverksamheten det inte klartstår uppgiften enligt 9 kap.attom
8 § tredje stycket sekretesslagen kan röjas den enskilde liderutan att
skada eller Härigenom sådanaär uppgifter hos myndighetmen. en som

tillhandahåller färdtjänstt.ex. fir funktionshindrade eller upprätthåller
kommunal trafik i övrigt sekretessbelagda.

Sekretess hindrar enligt 14 kap. §1 sekretesslagen inte uppgiftatt
lämnas till myndighet,ut uppgiftskyldighet gäller enligt lagannan om
eller ñrordning. I §7 andra stycket ñrslaget till lag särskildom
kollektivtrafik avsnitt 5.5.2 har tagits in bestämmelse atten om
tillståndsmyndigheten från hälso- och sjukvårdsmyndighet skall inhämta
de uppgifter behövs för frågorpröva tillstånd tillatt särskildsom om
kollektivtrafik. Syftet med bestämmelsen bl.a.är tillståndsmyndig-att
heten hinder Sekretessreglerutan skall få tillgång till uppgifterav om
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fåkanTillståndsmyndigheten ävensjukvården.enskild från hälso- och
sekretesseneftergerenskildedenuppgiftertill sådanatillgång attgenom

§kap. 4till enligt 14möjlighetvilketför honom,till skydd ges
sekretesskydd kansitteftergerenskildedensekretesslagen. Genom att

länmastillståndsmyndighetenenskilde hosuppgifter denockså t.ex. om
administrativadenkan ifrågasättasbeställningscentral. Dettill omut en

offentligt betaldamedsambandenskild iuppgifterhanteringen omav
föreskrivs idetskaderekvisitkvalificeratfordrar så somett somresor

beställnings-tillskerutlänmandesekretesslagen. Innan§kap. 414
huruvidaprövningmedräckatorde detcentral eller transportör omen

närstående liderhonomeller någonenskildedenkandet menattantas
detskaderekvisitröjs. sådantuppgiften Ett motsvarar som genomom

i vissainñrtsredan harsekretesslagenstycket§ femtekap. l7
myndighet.kommunallandstingskommunal ellerförrelationer

Datalagen

och förasinrättaspersonregister1973:289 fårdatalagenEnligt 2 §
fått licens.ochdatainspektionentillanmält sighardenendast somav

förainrätta ochfåbl.a. förinspektionentillståndfordrasDet attav
ochsjukdomuppgifter någonsinnehållerpersonregister, omsom

särskilda skäl.det finnsendasttillstånd fårhälsotillstånd. Sådant omges
personuppgiftermedpersonregisterförtillstånd bl.a.fordrasVidare

registreringeninteregister,fråninhämtas något annat avomsom
författning,stödmeddessa skerutlämnandetuppgifterna eller avav

skullemedgivande. Detregistreradesdenbeslut ellerdatainspektionens
idessaregisterfrågorbefattning medtrañkhuvudmännensförenkla om

fickkommunersjukvårdhälso- ochinommed myndigheterlikhet samt
datainspektio-tillståndsärskiltpersonregisteroch förainrätta utan av

ändring datalagen§2antingenskeskulle kunnaDetta aavgenomnen.
författningsreglerUtredningregeringen.eller beslut avomavgenom

socialtjänstutredningen. Detsocialtjänstenpersonregister inom görs av
personregisterförbeställningscentralanmärkaskan även egetatt somen

registret.tillstånd hållahamåste att
visionminuppnårbeskriva hurtillövergår närmareJag att mannu

olikaantingen skekankollektivtrafik. Detintegrerad genomom en
lagstiftning5.4 elleravsnittfrivillig samordningförmodeller genom

också5.5.avsnitt Jagbetaldaoffentligtsamordning tarresoravom
demonstrationsprojektochutvecklings-forsknings-,behovet avupp

avsnitt 5.7ibehandlas5.6. Vidareavsnittrörande dessa slag resorav
handikappanpassningsåtgärder.investeringar iekonomiskt stöd till
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Behovet sådant stöd blirett övergångsvis i detav fall trañkhuvud-stort
lagstiftning skall förmannen samordningsarbetet.genom svara

I avsnitt 6 redovisas mina förslag för reformens genomförande, mot
bakgrund för- och nackdelar med de båda alternativaav modellerna.
I avsnitt 7 slutligen kommenteras lagförslagen.

5.4 Modeller för frivillig samordning

5.4.1 Inledning

Gällande lagar möjlighet verksamheten till regionalaatt ochger anpassa
lokala förhållanden. Förutsättningarna skiljer sig dock mellan landets
olika delar. Detta medför i sin enskilda kommertur att fåattpersoner
olika service, behandling beroende de vistas.etc. Skillnadernaav var
kan ibland stora.vara

En anpassning till regionala och lokala förhållanden talar för viatt
i framtiden kan bibehålla nuvarande huvudmaxmaskap för berörd
verksamhet samarbetet mellan huvudmännenatt utökasmen och
fördjupas. Den åtgärd huvudmärmen kommun och landsting därvidsom
först skall vidta enligtär min uppfattning omfattande satsning påen
ökad tillgänglighet för funktionshindrade i den kollektiva trafiken. Detta
bör ske kommunerna, landstingenatt och trafikhuvudmärmengenom

medvetet i dagän samarbetar detnär gäller bl.a.mer kraven fordon,på
informationentaxesystemen tillsamt Samtidigtresenärer. bör priori-

teringar beträffandegöras åtgärder i och trañkmiljön.gatu- För-
bättringar den sammanlagda tillgängligheten till kollektivtrafikenav ger

jag tidigare redovisat möjlighet fir betydligtsom fler resenärs-- -
i dagän kollektivt. Dennaattgrupper normalisering och integre-resa

ring minskar successivt volymen inomresenärer dagens kommunala
färdtjänst. En förbättrad kollektivtrafik kan också medverka till deatt
sjukresor sker med minskaprivatbil eller med taxi kansom nu iegen
omfattning.

Ett ökat samarbete enligt bör kunna leda fram till förändratovan ett
resande vilket nödvändiggör översyn dagens regelverk för deen av
särskilda Inom länentransporterna. bör vidare samordningen genom-
föras mellan kommunerna reglerna för nuvarande färdtjänst ochav
sjukresor. Detta underlättar ökatövergången till resande med buss och

Östergötlandsjämförtåg införandet länsfárdtjänst i län. Samarbetetav
beträffande fordon, information, och detaxesystem gemensamma



11‘:195170I.NOU

incitament förför de särskilda kanreglerna transporterna envara
beställnings-upphandling trafiken och den nödvändigagemensam av

och informationsfunktionen.
kommuner ochforumJag övertygad detär attom gemensamma som

trafikhuvudmannen,sitt trafikmässiga samarbete, dvs.landsting har för
samarbete. dåvidgat och fördjupat Detkan basen för ärutgöra ett

socialpoli-landstingen tillnödvändigt kommunerna och ävenattatt ser
länstrafikbolagensjukvårdsadministrativ kompetens tillförstisk och

framtidaförtroendevalda tjänstemän. detdet gäller Isåväl när som
persontrafiksystemet kunden i och då kommerintegrerade står centrum

befintliga tekniskabehöva behandlasfler s.k. mjuka frågor utöveratt
frågor.

i nuvarande lagstiftning ingetvitt jag kan bedöma finns detSå som
inom dessa områden.landsting samverkarförhindrar kommuner ochatt

gällandeorganisation och lokaltsektorsbundnaMed dagens
gradfår olikaföljer med likartade behovregelverk resenäreratt av

samordnaolika kan därför finnas skälservice i landets delar. Det att
Även regler försektorsöverskridande trafiken. dagensreglerna för den

befolkningsmässigt kommuner medriksfärdtjänst kan för små en
ekonomiskt betungande. Förproportionellt andel resenärerstor vara

kan det därförundvikande belastning mindre kommunerpåstorav
länstrafikbolagets verksamhet skapaskäl inom förfinnas att enramen

finansiering dessafinnamöjlighet för kommunerna att en gemensam av
resor.

angeläget för skull viEnligt min mening det resenäremasär att
beredaför och landstingskapar förutsättningar kommuner resenärer-att
delar. centralkollektiva resemöjligheter i landets olika Engodana

Vi dock möjligheternalagstiftning det skälet önskvärd.är attvet attav
och dettransportproblemen varierar mellan områdenalösa äratt

verksamhetenden betalar förönskvärt andra aspekteräven attur som
medel förändraskall ha faktiskt inflytande denna. Ettockså över attett

vialagstiftning ålägga huvudmännen THMdagens situation viaär attatt
servicenivå, organisationgäller regelverk,fördjupa samarbetet detnär

använda den uppbyggdaåläggandet ingårI att gemensamtetc. resursen
frågeställning dåför verkställa besluten. En centralTHM äratt om

nuvarande huvudmanför reseverksamheten skall kvarstå hosansvaret
landstingeller flyttas till och mellan kommun och gemensamannan en

Alternativet lagstiftning frivillig åstadkom-huvudman. till påär vägatt
ifördjupat samarbete mellan samtliga kommuner länökat och ettettma

Vägverketslandstinget och central nivåoch påatt genomman
tillföreskrifter reglerar tillgängligheten kollektivtrafiken.
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5.4.2 samarbetsformer

Samordningen de offentligt betalda skall grundas på måletav resorna
åstadkomma kundorienterad, attraktiv och effektiv trañk. Sättenatt en
vilkapå denna verksamhet organiseras kan variera. tidigareI avsnitt har

jag lämnat flera exempel hurpå kommun, landsting och THM
samverkar det gäller trafikensnär genomñrande. Samarbetet kan även
diskuteras utifrån aspekt nämligen på vilket inflytandetsätten annan

denöver verksamheten fördelas mellan aktörernagemensamma samt
hur medborgarnas insyn påverkanoch utformas, dvs. den demokratiska
processen.

En samverkan utformas frivillig anslutning har storasom genom
fördelar. Parterna visar insiktpå samverkansbehov och viljaett attom
uppnå resultat. Förutsättningarna för konstruktivt ochett engagemang
kompromissvilja goda.är

Men frivillighet grund för samverkan inte enbart fördelaktig.ärsom
Redan i inledningsskedet kan svårigheter uppstå någonattgenom av
aktörerna kan ñrhindra eller försvåra etablerandet den samverkanav

flertalet önskar. När etableringsfasen kan möjligheternaär översom att
resultatuppnå påverkas negativt också grunden för sarnarbe-attgenom

frivillighet.är Hot bryta samarbetet kantet uppstå.attom
Samarbete inom trañkområdet måste enligt min mening grundas på

förutsättningen verksamheten skall bedrivas under längreatt en
tidsperiod. behövsDet med andra ord stabila och mycket långsiktiga
samarbetsavtal för inte skallresenärerna drabbas ryckigatt av en
verksamhet. Initialt kan dock avtal samarbete under kortareom en
period för siktpå skall finna lämpliga ochaccepteras att man mer
utvecklade former. Redan i dagsläget finns flera samarbetsformer
etablerade inom denna sektor. Avtal ñnns tecknade mellan kommuner,
landsting och THM det gällernär samordning och samverkan, kom-
munalförbund och aktiebolag ñnns det gäller bildandetnär av
trafikhuvudman. Den basen för samarbetet,gemensamma oavsett
formerna, enligtmåste min mening det råder enighet målenattvara om
för verksamheten.

En samarbetsform endast i liten utsträckning har kommit tillsom
Dettaanvändning inom trafiksektorn kommunalförbundet.är övertar

uppgifterna från sina medlemmar, i detta fall kommuner och landsting,
och blir därmed huvudman för verksamheten med budget ochegen egna
räkenskaper. Medlemmarna har kvar det ekonomiska föransvaret
verksamheten och skyldigaär tillskjuta medel. Genom förbundetatt
erhålls stabil organisation under politisk ledning och med regler fören
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styrning och inflytande via förbundsordningen kommunalförbunds-och
Ävenlagens demokratisynpunkt har kommunalförbundet fördelar dåur

medborgarna har insyn i verksamheten och kan fattade beslutklaga på
ipå enskild kommun.sättsamma som en

Vissa former frivillig samverkan vad kommunal färdtjänst,av avser
kommunal riksfärdtjänst och sjukresor förutsätter kommun ochatt
landsting får utökade befogenheter enligt kommunallagen 1991:900 på
motsvarande Stockholms läns landsting enligt 2 kap. 6 §sätt som
kommunallagen fått ombesörja vissa kommunala angelägenheter.rätt att

Vad talar bildande kommunalförbund för de offentligtmotsom av
betalda törbundslösningen tungrodd. beslutandeär Deärattresorna
församlingarna blir med oundviklighet med bred representationstora
från de ingående medlemmarna. I synnerhet kommunal-gäller detta då
förbundet skall omfatta helt län med samtliga kommuner ochett
landstinget medlemmar. Ett skäl talar kommunal-annat motsom som
förbundet hur samarbetet med skallden nuvarandeär THM orga-
niseras; skall trafikhuvudmannen kommunalñrbundet ellerutgöra vara

särskild i samarbete Sammanfattningsvis jag vi intepart ett atten anser
behöver ytterligare organisation för samarbete det ärutan atten
formerna inom nuvarande organisationer behöver utvecklas ochsom
fördjupas.

Jag finner därför övervägande skäl talar för bolagsforrnenatt som
organisation för samverkan det gäller offentligt betaldanär resor.

Frågan fördjupat samarbete inom regioner beträffandestörreettom
bl.a. kollektivtrafiken nyligenhar behandlats Regionberedningen iav
dess slutbetänkande Regional framtid principbetänkande SOUett-
1995:27. Utredningen bedömer nuvarande organisation medatt
kommunernas och landstingens för kollektivtrafi-gemensamma ansvar

tillfredsställandeken lösning.är en

.4.35 Avtalslösningar

de flesta länInom i landet finns för närvarande formnågon av
avtalsgrundat samarbete mellan kommuner, landsting och THM detnär
gäller de offentligt betalda De vanligaste formerna är överens-resorna.
kommmelser mellan enskilda kommuner och landstinget det gällernär
upphandling transporttjänster samarbete i beställningscentralsamtav en
för bokning vissaav resor.

Samarbetet har i de flesta fall vuxit fram följd insikten attsom en av
det besparingargår uppnå via upphandling ochatt attgemensam genom

kantvå använda beställningscentral vid bokningparter samma av resor.
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Pådrivare kan landsting,såväl kommun THM. Vadvara som som
förenar den befintliga samordningen dennaär grundas på avtalatt
mellan dvs. kommuner, landsting och THM. enskildaDenparterna
myndigheten bär sitt, fastställdaenligt lag för verksamheten.ansvar
Huvudmannaskapet har således inte flyttats till myndighet.annan

Enligt den kartläggning Samreseutredningen genomförtsom
beträffande samordning de offentligt betalda framgår attav resorna

skillnader föreligger mellan landets olika delar. Flera olikastora
organisationsmodeller har utvecklats. Jag i det följandeattavser
kortfattat beskriva några dessa.av

I Kalmar län har samarbete utvecklats mellan landstinget och Kalmar
kommun beträffande bokning och upphandling sjukresor ochav
färdtjänst. Vad gäller riksfärdtj sker länsomfattandeänsten samarbete.ett
Initialt låg bokningscentralen inom länstrafikens organisation denmen
överfördes under 1994 till landstinget.år harTHM för närvarande inget
direkt inflytande denna verksamhet; landstingetöver säljer sina tjänster
till intresserade kommuner.

Även i Västernorrlands län har landstinget bokningsorganisationen
fyra centraler täcker hela länet. En färdig organisationsom genom

Ävenköptes under 1994 länets taxiorganisation. här har endast ettav
fåtal kommuner beslutat ingå i samarbetet med landstinget. THMatt
står för närvarande utanñr samarbetet.

I Kristianstads län erbjuder länstrañken, dotterbolagetgenom
Trafikservice AB, länets kommuner och landstinget sina tjänster i form

hjälp vid upphandling och tillhandahållande bokningscentraler.av av
Endast länetsnågra kommuner ingår i samarbetet. Liknandeav

Örebrolösningar finnastår i län.att
Även Hallands län och Skaraborgs län har liknande organisationer

med den skillnaden THM’s bokningsorganisation inte ligger iattmen
aktiebolag enhet inom THM.ärett utan en

fåtalI områden sker samordningen i privatägdaett av resor
Östrabeställningscentraler. Så tidigare fallet i Södermanland därvar

Östra ÖSBSörmlands Bilfrakt beställningscentralupprättat fören
samordning färdtjänst i fyra kommuner och landstingets samtligaav
sjukresor.

Ett antal kommuner i landet ca 120 har upphandlat sinstort
bokningsverksamhet för riksfärdtjänstresor privatadet företagetav
Riksfärdtjänsten i Sverige AB med beställningscentral i Gällivare.
Genom denna central sker viss samordning långvägaav resor.

Den tidigare kartläggningen visar således det finns vissatt en
samordning sektorsgränsernaöver denna inte i något län harattmen
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till hela länet.utsträckts Insikten fördelarsamarbete kan förattom ge
viaresenären, bokningscentral besparingar fört.ex samten gemensam

samhället inte tillräckligär drivkraft för utökat samarbete. Det finns
alltför många negativa erfarenheter och uppfattningar spridda bland

ansvarigaresenärer, transportörer och politiker bl.a. centraler förom
samordning. Jag vill dock peka på några exempel på samarbete påsom
sikt kan utvecklas.

tidigare avsnittI har jag beskrivit samarbetet mellan kommunerna i
Östra Södermanland och landstinget i länet. Verksamheten har
utvecklats och omfattar för närvarande sju länets nio kommuner samtav
landstingets samtliga sjukresor. Bokning sker via två centraler SOS

ÖSBAlarm i EskilstunaAB ioch Nyköping. Samarbetet dock löstär
formaliserat. Erfarenheterna från samarbetet mellan kommunerna
Nyköping, Oxelösund, GnestaTrosa och landstinget basenutgörsamt
för det vidgade samarbetet och på sikt samordna ävenattnu avser man
reglerna för färdtjänsten. Varje huvudman upphandlar dock sina

resor. .Kommunförbundet Sörmland och Länstrafiken har i parallellatvå
utredningar behandlat frågan och kostnadsfördelning förom ansvars-
länets kollektivtrafik. Förslag till konsortial- och uppdragsavtal harnya

Länstrafiken.presenterats av
samarbeteEtt huvudmannagränsernaöver i länetpågår och utvecklas

successivt. Dock saknas kommuner.några Skälen härtill bl.a.är att
f.n. sig ha och väl utvecklade rutiner för ochman anser egna resor

bokning. Uppgifterna från övriga och samarbetande kommuner bl.a.om
besparingar inte tillräckligtär övertygande för de lokala lösningarnaatt
för närvarande skall överges.

Samarbetet i Hallands län har formulerats avtal mellan THM,genom
kommunerna landstinget.och I första hand gäller det boknings- och
upphandlingssamordning. Deltagande flertalet kommuner,ärparter
landstinget och THM. Pådrivare är THM rollensom genom som
upphandlare infört rutiner för bokning och prissättninggemensamma
för ochresenärer Bokningssystemettransportörer. införts byggersom

kontaktpå mellan och lokal bokning viaresenär taxientreprenörer.
Bokningen därefter centralt placerad samordningsfunktionpasserar en
innan läggs till fördelEntransportör.ut resenärensresan sett ur
synvinkel kontaktenär med tidigare taxientreprenör kan kännasatt
betryggande. Nackdelen med THM’s synvinkel ärsystemet sett ur
möjligheten för lokal entreprenör prioriteringargöraatt egna av
uppdragen. THM’s överblick och styrning uppdragen därvidgärav
förlorad.
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modell finns i KristianstadsDen län bygger fyrapåsom
inomområdescentraler dit respektive område ringer förresenärer

offentligt betaldabokning alla Fördelarna samarbetetär överav resor.
huvudmannagränserna. Nackdelarna alltför få kommunerär att

kommunikationsamarbetet tekniken för mellanaccepterar samt att
centralerna inte tillräckligt väl utbyggd.är

för upphandling finns ochInstrument transportergemensam av
utsträckning.används i stor

ÖstergötlandsUtvecklandet länsfärdtjänst i inneburitlän har ettav
länstrañkbolaget.samarbete mellan kommunerna, landstinget ochnära

Systemet utñrs olikainnebär kombinationatt resor genom en av
färdmedel. länsfärdtjänsten kraftigt sedanKostnaderna för har ökat

reglerna kommunalaår 1987. Skälen bl.a. för den tidigareärstarten att
färdtjänsten i viss utsträckning tillät utanför kommunen attresor men
dessa ingår i länsfirdtjänsten. skälEtt är attannatnumeraresor

periodkort Ytterligarereglerna har förändrats kan användas.så att ett
skäl de längre inom länet tidigare klassadesär att resorna som
riksfärdtjänstresor de inom länsfärdtjänsten.äratt numera resormen

föreligger således beträffande kostnadsutvecklingenIngen enhetlig bild
vilket i sinför den kommunala färdtjänsten, medför det inte gårtur att

beträffandedra slutsatser vad införandet länsfárdtjänst inågraatt av
länet inneburit kostnadsmässigt.

uppdrag Sarnreseutredningen har Statskontoret genomñrtPå av
ianalyser de ekonomiska effekterna samordnad verksamhetavav

Örebro Älvsborgslän och i län. PM Statskontoret: december 1994
Örebrotrafiksamordning.Ekonomiska analyser län finnsI ettav

Älvsborgssamarbete sedan tidigare och i län har planernaår på
samarbete kommit långt och beräkningar framtida effekter har tagitsav
fram.

Örebro konstaterar Statskontoret samordnadlän resultatetFör att av
trafik och upphandling sjukresor och färdtjänst för 1992år sänktavar

Älvsborgsmed 9 % för 1993 med 11%. länkostnader och år För
beräknadeligger de besparingarna motsvarande nivå. Statskontoretpå

betonar dock besparingarna volymberoende, dvs. fleräratt
huvudmän desto blir sarnordningsmöjligheten ochstörresom engageras
möjligheten till kostnadsbesparingar. Minst lika besparingar kanstora

kollektivtrafikenenligt åstadkommas tillgängligheten tillrapporten om
ökar och får incitament själv välja transportmedel medresenären att
lägre avgifter ännuvarande särlösningar. meningDetta enligt minär
den viktigaste slutsatsen i Statskontorets iBesparingar kanrapport.

ettutsträckning först uppnås med samordnat huvudmannaskap förstörre
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de olika transporttjänstema. besparingarna kanHur bli harstora
Statskontoret dock inte kunnat ange.

Analysen pekar nuvarandepå brister i beräkningsunderlaget.även
För förmå skilda huvudmän öka graden samarbete krävsatt att ettav
fördelningssystem för tillbaka den erhållna samordningsvinsten tillsom
respektive medverkande förvaltning. sådana uteblirUtan system ett
väsentligt motiv till samordning. Detta talar enligt min mening för ett
enhetligt huvudmannaskap för de skilda verksamhetsgrenama.nu

Jag vill också enligt direktiv 1994:23 Direktivnämna tillatt
samtliga kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaatt
åtaganden har jag samordning deäven pröva offentligtatt om av
betalda skall offentligt åtagande.ettresorna vara

viktigtEtt trañkpolitiskt mål tidigareär nämnts attsom en
grundläggande transportförsörjning skall finnas tillgänglig för alla i
samhället. innebärDetta tillfredsställande transportförsörjningatt en
skall kunna erbjudas de har funktionshinder.även resenärer Ettsom
medel i uppbyggandet den grundläggande transportförsörjningen harav
varit bildandet i länen den trañkhuvudmarmen.av gemensamma

dagslägetI upphandlar i principTHM all den kollektivtrafik som
har för. Kommunerna för färdtjänsten ochman ansvar ansvarar

sjukvårdshuvudmännen för administrationansvarar av
kosmadsersättning fir genomförd sjukresa. Reseverksarnheten
upphandlas skilda entreprenörer.av

En samordning de offentligt betalda bygger på ökatettav resorna
samarbete mellan de myndigheter för resandet. fåFör attsom ansvarar
till stånd samordnat kvalitetskrav,ett taxesystem, gemensamma
registerhållning och regler för dessa underlätta samordningensamtresor
med den lokala och regionala kollektivtrafiken finner jag det naturligt

den centrala samordningsfunktionen placeras inom föratt ramen
nuvarande samhällsorgan. Bokning enskild kan liksom förav resa
närvarande ske olikapä innan distribuerassätt till avtaladutmen resor

bör dessa den centralatransportör samordningsfunktonen för attpassera
därigenom samordnas med lämpligannan resa.

samordningsfunktionen det centrala styrmedlet och bör därförär
offentlig angelägenhet.vara en

Likaså bedömer jag fir anordna det benämnsatt ansvaret att som nu
kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor skall ligga på
offentliga Däremot kan själva utförandet sketransporternaorgan. av

anlita olika företag, kan privata också ägdaattgenom som vara men av
kommuner, landsting eller Vem utför bestämsstaten. transportensom

upphandling och anbudsgivning.genom
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ordning i varjeSamma gäller för kollektivtrafiken, där länansvaret
ligger offentligt kommunerna och landstingetregel påpå ett organ, som

trafikhuvudmarmen, trafiken iAnsvaret medanutövasgemensamt. av
former.allt utsträckning upphandlas under marknadsmässigastörre

Riksdagen har vid flertal olika tillfällen understrukitett att
kollektivtrafiken del den grundläggandesamhällsservicen.utgör aven

mig detta självklarhet. Anknytningen till andra viktigaFör är en
samhällsområden arbetsmarknadspolitik, skola, sjukvård,såsom
bebyggelseplanering, miljöfrågor för den lokalagör att ansvaretm.m.
och regionala persontrañken i länen fortsättningsvis böräven ettvara
offentligt åtagande.

sammanfattningsvis förJag kan konstatera det är gemensamtatt som
de lösningar de inte omfattar flertaletärpresenterats attsom ovan
huvudmän inom län. kommuner utanför samarbetet.Många stårett
Lösningarna innebär inte heller förmått utforma såsystemenatt attman
kollektivtrafiken blivit tillgänglig elleravsevärt resenärernasattmer

nivåmässigtavgifter har så beslutresenärernaanpassats att genom egna
väljer transportmedel avgifter dagens särlösningar.med lägre Inteän

utformatheller har de samarbetande huvudmännen i tillräcklig grad
fördelningssystem för tillbaka samordningsvinstema till densom
förvaltning primärt ansvarig för verksamheten. ocksåDetär ärsom

i samarbeteanmärkningsvärt inte något län med avtal haratt man om
åstadkommit integrering de nuvarande särlösningarna dessaså attaven
kan den konventionella kollektivtrafiken. såledesJagersättas av anser

de nuvarande formerna för samarbete mellan huvudmärmen inte haratt
utvecklat kollektivtrafiken i riktning ökad tillgänglighet i sådanmot en
utsträckning önskvärd. behov har inte i tillräckligtResenärernasärsom
hög grad beaktats. utvecklade samarbetsformerna har heller inteDe
medfört de trafikansvariga har skaffat sig önskad helhetssyn överatt
trafikresurserna. samlade utnyttjas därför inteDe bästaresurserna
sätt.

hittillsvarandeDet samarbetet har ändå lett till förståelsen för och
insikten det nödvändigt förbättra tillgängligheten inomäratt attom
trafiken och samordna resandet. Det borde därför finnas godaatt
förutsättningar fir fortsatt positiv utveckling dessa områden.påen

emellertid i sinDetta förutsätter mycket stabila och långsiktigatur
samarbetsavtal mellan kommunerna, landstinget och
trafikhuvudmannen.
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5.5 Lagstiftning samordningom av

offentligt betalda resor

5.5.1 Motiv

Erfarenheterna under de 10-15 dåår olika formerprövatman av
samordning offentligt betalda visar på det hittills gåttattav resor
mycket Det anmärkningsvärttrögt. är servicelinjer finnsbarat.ex. att
i 60 kommuner i landet, sådan trañkering har visat sigtrots attca en
kostnadseffektiv, samtidigt den upplevs mycket positivsom som av
resenärerna.

Det ñnns visserligen många goda exempel samordningpå av
fárdtjänstresor och sjukresor, samordningen sker mestadels inommen
varje sektor för sig. denI mån de båda tjänsterna upphandlas

och använder beställningscentral uppnås,gemensamt man en gemensam
enligt Landstingsförbundets tidigare nämnda rapport, en
kostnadsreduktion med %, jämfört7 med situation då ingen åtgärden

Örebrovidtagits. Samordningen inom län de offentligt betaldaav
har medfört besparingar uppgår till det dubbla. Trotsresorna attsom

sådana icke oväsentliga besparingar kan tillämpasuppnås, dessa former
samordning bara i några enstaka fall i landet.av
Den besparingspotential finns i överföra sådanastora attsom

samhällsbetalda sker med taxifordon eller specialfordonresor som nu
till med fordon i linjetrañk utnyttjas i mindre omfattning.ännuresor
Landstingsñrbundet konstaterar sammanfattningsvis i sin rapport att
systematiskt arbete för överföra samhällsbetalda till ordinarieatt resor
busslinjetrañk finns bara på några enstaka orter. Sjukreselinjer finns
däremot i 10 landsting tidigareär problematisknämntsmen som en
lösning trañkeringen inte för allmänhetenär öppen ochattgenom

underlåter betalt för samhällstjänstatt att ta ärgenom man en som
efterfrågad.

I många län kostar, tidigare de offentligtnämnts, betaldasom
med taxi eller specialfordon för samhället den linjetrañkänresorna mer

sker med buss eller tåg. Det kan också konstateras ide dagsom att
använda fordonen inom linjetrafiken eller fordon fir specialtransporter
inte tillräckligtär anpassade efter resenärernas behov.
Persontransporterna betraktas inte integreratett system,som
informationen till skilda heller interesenärer är samordnad.grupper av
Regelverken flera och komplexaär och respektive huvudman.styrs av

l5—O7565
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Avgiftemas utfornming och det uppdelade huvudmannaskapet försvårar
i dagsläget samordning persontransporterna.en av

Trögheten i samordningsarbetet har paralleller med hur svårtstora
det under 1970-talet frivilligvägen samordna kollektivtrafiken iattvar

Örebrolänen. I Stockholms län, i Södermanlands ilän, län och i
Uppsala län fanns visserligen motsvarigheter till dagens trafikhuvudmän
redan under 1970-talet i övrigt bilden mycket splittrad.men var
Stadstrafiken planerades för sig, den lokala landsbygdstrañken fir sig
och den regionala landsbygdstrañken för sig. Tidtabellerna intevar
samordnade fir de olika busslinjerna och genomgåendenågot

fanns heller inte. Resoma i allmänhet dyra förtaxesystem var
och krävde kollektivtrafikenändå bidrag frånresenärerna stora staten

och kommunerna och i fallnågra också landstingen. De storaav
underskotten hängde bl.a. dåligtmed utnyttjandesamman av
trafikresurserna, vilket i sin berodde bussågarna hadepåtur att

sinamonopol linjer grund den yrkestrafiklagstiftningpå på av som
fanns.då
Missförhållandena fir både och skattebetalarna i övrigtresenärerna

ledde till för kommunerna och landstingenatt representanter staten,
kunde i utredning Länskort i kollektivtrafikenpartsarrunansattenas en
SOU 1978:43 huvudmannaskapet fir den lokala och regionalaattom
kollektivtrafiken i länen borde lagregleras. Så blev också riksdagens
beslut 1978.år

ifrågasätta trafikhuvudmaxmensIngen torde allvar roll förpå attnu
samordna kollektivtrafiken. Effekterna har visat sig positiva i form av
kraftigt utbyggd trafik och ökat resande, särskilt iett

Tidtabellernalandsbygdstrafiken. samordnade, liksom ocksåär
effektiviseras bättreTrafiken har kunnat med utnyttjandetaxesystemen.

fordonen och högre beläggning i dessa. marknadsmässigaDenav
efter medfört kostnadssänkningarupphandlingen har forår år

trafikeringen. Bidragande till detta har varit linjetrafiktillstånden haratt
den tidigare mycketslopats också konstlade uppdelningen iattmen

lokal regional kollektivtrafik tagits bort ändrad lagstiftning.och genom
därför bedömas utredningen införDet kan ståratt nu samma

situation det gäller hur samordningen de offentligt betaldanär av
ske inom fir intregreratskulle kunna ettramenresorna

bristande samordningenpersontrafiksystem. Den på detta område leder
kostnadsfördyringar och försenartill onödiga också

någothandikappanpassningen trafiken. finns heller inteDetav som
de samordningslösningar finns i landet och medtyder på att som som

få undantag bara omfattar varje fir sig, under denågra transportsätt
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10-20 årennärmaste skulle kunna bli inomheltäckande lösningen
för integrerat persontrafiksystem.ettramen

finns därförDet starka skäl för lagstiftning tillatt genom
trafikhuvudmärmen överföra sådana offentligt kollektivabetalda resor

inte sker med fordon i linjetrafik. Förberedelsema för sådansom nu en
överföring bör ske under viss tidsperiod före viss angivenen en
tidpunkt för ikraftträdandet.

5.5.2 Trafikansvarets omfattning

Enligt lagen 1978:438 huvudmarmaskap för viss kollektivom
persontrafik skall det, för främja tillfredsställandeatt en
trafikförsörjning, inom varje finnaslän huvudman fören som ansvarar
den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter.
Trafikhuvudmarmen skall uppmärksamhet taxifrågomaäven ägna iåt
länet och verka för tillfredställande taxiförsörjning.en

Som jag tidigare anfört kan det bli aktuellt trañkhuvudmannenatt
skall för kommunaläven färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.svara

För det skall bli möjligt fler sker med kommunalatt att resor som nu
färdtjänst och med riksfärdtjänst skall kunna ske med allmänna
kommunikationsmedel tillgänglighetenmåste inom linjetrafiken
förbättras och färdmedlen och den miljön till äldres ochyttre anpassas
funktionshindrades särskilda transportbehov. Sådana förbättringar
underlättar också fler sjukresor kan ske med kollektiva trafikmedel.att

Kostnadsökningarna inom linjetrafiken skall kunna kompenseras
minskade offentliga kostnader för kommunal färdtjänst,genom

riksfärdtjänst och sjukresor. sådantEtt ekonomiskt incitament skapas
trafikhuvudmannen blir ekonomiskt ansvarig inte bara förom som nu

linjetrafiken också för kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst ochutan
sjukresor.

detNär sedan gäller frågan hur överföring för detansvareten av
benämns kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst sjukresor börsamtsom nu

vill jagske frånutgå hur redan fastlagt förär den lokalaansvaret nu
och regionala linjetrafiken för Av förarbetena tillpersontransporter.
huvudmarmaskapslagen framgår trafikhuvudmarmen tillerkäntsatt en
långtgående frihet under ekonomiskt och politiskt självatt eget ansvar
få bestämma ambitionsnivånöver för trafikens hanterande. alltsåDet är
huvudmannen själv beslutar linjenät, tidtabeller, prissättning,som om

trafikeringsform t.ex. buss, tåg eller personbil ilinjetrafiktaxesystem,
Genom kravet linjetrafiktillståndpå för trafik inom länet harattm.m.

slopats för huvudmarmen dennehar goda möjligheter handlaatt upp
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trafiken under marknadsmässiga former. Trafikhuvudmarmen alltsåär
vilka trafikforetaginte beroende finns tillgängliga de olikapåav som

sträckorna har i stället möjlighet efter upphandling fritt kunnautan att
välja lämplig entreprenör.

På bör trafikhuvudmannen ha frihet bestämmasätt överattsamma
standard kvalitet kommunal färdtjänstoch också för och riksfärdtjänst.

Viss form författningsreglering emellertid nödvändig, beroendeärav
det finns, och till viss del också alltid kommer finnas, vissapå att attnu

avgörande skillnader mellan för linjetrañk och för övrigaatt svara
kollektiva persontransporterna.

Sett synvinkel det således finnas vissamåsteresenärensur
bestämmelser han eller hon har till utnyttja andranär rätt attsom anger
transporttjänster linjetrafiken. funktionshindradFör det ocksåän ären
viktigt tillståndsgivningen omfattar bestämmelser inte bara rättenatt om

färdmedel-också på något vilket slag fårsättatt utanresa anger av som
användas, ledsagare får följa med inte tillfällighetDet någonärom osv.

förde lagar reglerar villkoren kommunal färdtjänst,att som nu
rättighetslagstiftning,riksfärdtjänst sjukresoroch alla har karaktären av

låt med varierande grad precision beträffande vad rättenvara av
omfattar.egentligen återkommer till hur reglerna förJag strax

tillståndsgivningen bör utformas.närmare
produktionskostnademaEn skillnad hänger med förannan samman

trafiken. med den kommunala färdtjänsten och sjukresomaDå resor
inte kan ske i den ordinarie linjetrafiken i stället ske medmåsteutan

vissa merkostnader förspecialfordon uppkommer resandet. DetLex.
riksfärdtjänsten skegäller också för måste med l klass tåg,somsamma

mellanflyg, taxifordon specialfordon. avgörande skillnadeller En att
användaden ordinarie linjetrafiken och sig övrigamed attresa av

förstnämnda fallet varjetransporttjänstema således i kan resenär,är att
restriktioner han skall betala viss avgift, fulltandra änutan att uten

det sistnämnda fallet krävs särskildautnyttja tjänsten, medan i det även
verkligen behöveregenskaper hos Endast den deresenären. som

särskilda transporttjänstema skall använda dem.
behov det ställs vissa regler för vilkafinns därförDet attav upp

använda sig de särskilda trafiktjänsterna.har rätt attpersoner som av
finns blir till följdOm inte sådana regler huvudmarmen, denav

likställighetsprincipen, skyldig tillhandahålla tjänsterkommunala åtatt
samtliga länsinvånare. Bestämmelser alltså finnas förmåste vem som

också för vilka färdmedel får disponeras.skall få somresa men
Motiven kan också uttryckas följandepå sätt:
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Alla de använder sig den kommunala färdtjänsten ellersom nu av
riksfardtjänsten kommer inte, med utbyggnad linjetrafikenens en av
och med långtgående anpassning de kollektiva färdmedlen ochen av
den miljön till funktionshindrades behov, underyttre överskådlig tidatt
kunna använda sig enbart de allmänna färdmedel i 1 §av som avses
huvudmarmaskapslagen. Av olika medicinska skäl eller på grund av
glest boende kommer heller inte alla sjukresor kunna genomföras paatt

sådant Särskildasätt. transportlösningar behöverett alltså även
fortsättningsvis finnas i form trafik inte linjetrafik.är För attav som
uppnå det tidigare nämnda ekonomiska sambandet mellan sidanå ena

för linjetrafiken och å den andraansvaret foransvaret
specialtransporterna bör anvarsområdena föras samman.

Målsättningen är med kommunal färdtjänst ochatt resor
riksfardtjänst sjukresor så långt möjligt skall kunna skesamt med
linjetrafiken. Det i detär sammanhanget lämpligt skilja påatt resor

sker in0m respektive län och mellan län. Försom resor
inomlänsresorna finns det goda förutsättningar för integrering meden
linjetrafiken eftersom den geografiska utsträckningen för
ansvarsområdena sammanfaller. Den avgift skall betala,resenärensom
den s.k. egenavgiften, kan exempelvis bestämmas utifrån ett gemensamt

Upphandlingen trafiken kan genomförastaxesystem. med likartadeav
entreprenadavtal, informationen till kanresenärerna vara gemensam
osv.

Syftet med Överflyttning för den kommunalaansvareten av
färdtjänsten till THM funktionshindradeär och andra skall bättreatt ges
möjlighet utnyttja allmänna kommunikationer.att För markeraatt att
det kallas färdtjänst i görligaste mån skall integreradutgörasom nu en
del den kollektivtrafik trafikhuvudmannen för, bör denav som svarar
benämnas särskild kollektivtrafik. Med detta begrepp inomavses resor
länen med sådan kollektivtrafik benämns kommunal färdtiänstsom nu
och riksfardtiänst siukresor. Dessa slag skall samordnassamt av resor

Ävenlångtså möjligt beställningscentraler o.dyl.genom genom
samordnad upphandling de skilda transporttjänstema bör deav
sammanlagda kostnaderna kunna sänkas.

Kommunal färdtjänst har hittills definierats inomsom en resa en
kommun. Många kommuner har dock regler för färdtjänsten görsom
det möjligt meddela tillstånd for mellanäven kommuner.att Iresor en
del fall omfattar resandet in i grannkommunerna hela kommunområden,
i andra fall gäller tillståndet bara viss sträcka in i kommun.en en

antalet.Reglerna är mångskiftande till För skapa enhetlighetstörreatt
i reglerna har vid flera tillfällen formella förslag lagts fram attom
införa länsfardtiänst, dvs. det skall möjligt använda sig denattvara av
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kommunala färdtjänsten inom länet. länsomfattandehela det Enegna
Östergötlandsfärdtjänst finns tidigare i län och inämntssom nu

Stockholms län. I det sistnämnda landstinget förlänet detär som svarar
färdtjänst,all vilket gjort det naturligt reseverksamheten omfattaratt

Östergötlandshela länet. län för genomförandetI THMsvarar av en
länsfärdtjänst avtal härom med kommunerna och landstinget igenom
länet. Syftet med denna organisation färdtjänstresormångaär såatt som
möjligt skall ske i ordinarie kollektivtrafiken.den Detta sig bl.a. dettar
uttrycket längre färdtjänstresor lindrigt funktionshindradeatt som mera
företar sker taxifordon fram tillmed busshållplats ellernärmaste
järnvägsstation.

jag föreslår för den kommunala färdtjänsten skallNär att ansvaretnu
överföras till trafikhuvudmannen följer därmed geografiskadenatt
avgränsningen för färdtjänstresandet förblir densamma som
trafikhuvudmarmens linjetrafik, dvs. länet.

riksfärdtjänstenGenom överföra inomlänsresorna medävenatt samt
sjukresor inom länet till kommunikationerallmänna under
trañkhuvudmannens skapas bättre förutsättningar för samordningansvar
mellan de olika slagen Det ekonomiska incitamentet förav resor.
trafikhuvudmaxmen förbättra tillgängligheten inom linj bådeatt
vad linjenätets utsträckning och i själva fordonen, ökar också.avser

till behandling också administrationenJag detar nu upp av
riksfärdtjärtstresor och sjukresor sker mellan län inom Sverige. Detsom
kan då konstateras det finns vissa skillnader mellan dessaavgörandeatt
båda slag Skillnaderna sammanhänger med ändamålet medav resor.

Syftet med riksfärdtjärxstresa sålunda rekreation ellerärresorna. en
fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. sjukresanågon Enarman

länsgräns företas däremot regel efter remiss firöver attsom en
skall kunna få Specialistvård inom sjukvården i länresenären ett annat

hemlänet. Sambandet mellan själva och detta slag sjukvårdän resan av
därmed starkt. vill därför föreslå förär Jag att ansvaret

administrationen sjukresorsådana sker från län till ettett annatav som
län fortsättningsvis skall åvila sjukvårdshuvudmaxmen.även

riksfärdtjärxstresorAnsvaret för länsgrärxs vilka till skillnad frånöver
sjukresoma inte alls verksamhetsanknutna bör däremot liggaär på
trañkhuvudmarmen i stället för får enligtkommunen. Denne mittpå
förslag för den särskilda kollektivtrafik ombesörjerbl.a.ansvar som
inomlänsresor inom för vad tidigare benämndesramen som
riksfärdtjänst och kommunal färdtjänst. Riksfärdtjänst innebär således
i framtiden enbart från till har självfalletlän länett ett annatresor men

klart samband med inom särskilda kollektivtrafiken.den Detett resor
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kan gälla tillståndsgivningen också den praktiska hanteringenmen av
anslutningsresor till och från järnvägsstationer eller flygterminaler. En
ökad samåkning i fordonen för de olika slagen blirav resor en
naturligare uppgift för trafikhuvudmannen för kommunerna i ochän
med för såväl den särskilda kollektivtrafikenatt ansvaret som
riksfardtjänsten läggs på denne.

omständighetenDen för sjukresor länsgränsöver ävenatt ansvaret
fortsättningsvis bör ligga sjukvårdshuxrudmannen hindrar givetvis
inte samordning dessa med riksfärdtjämtresorna böratt ägaen av resor

Vidare bör eftersträvas trafikhuvudmannens kompetens iattrum.
upphandlingsfrågor till Såväl sjukresor länsgränsövertas vara. som
riksfardtjänstresor bör långtså möjligt samordnas med
trañkhuvudmännens kollektivtrafik.

Beträffande skolbarnstransporterna det betydandeär så delatt en av
dessa redan isker trafikhuvdmannens linjetrafik. Särskilt på
landsbygden skolbarnsresomautgör i linjetrafiken inklusive
kompletteringstrañken i trafikforsörjningen. Linjenätet skullestommen

håll ipå många landet inte kunnat så finmaskigt intevara om
skolbarnsresoma hade kunnat väsentligtutgöra underlag för trafiken.ett
Genom linjelägga skolbarnstransporterna får den fördelenatt attman

blir för allmänhetensöppna äventurerna resor.
Det har varit från kommunernassträvan sida i 20-30 tidårs atten

söka samordna skolbarnstransporterna med den ordinarie
kollektivtrafiken. Genom tillkomsten trafikhuvudmännen underav
början 1980-talet har samordningen i väsentlig utsträckning kunnatav
förstärkas. Det därför inte djärvtär något påstående jag hävdarnär att
det intestår särskiltså mycket vinna författningsvägenatt attgenom
ålägga trafikhuvudmännen formellt förett ansvar
skolbarnstransporterna. De inte redan samordnadeärtransporter som
har sannolikt sådan geografisk sträckning ytterligare linjeläggningatten
knappast kommer ske med fordon. Däremot finnssmärre detatt ens
givetvis fortfarande fördelar vinna trafikhuvudmännensatt attgenom
kompetens vid planering och upphandling transporttjänsterav
tillvaratas.

För underlätta upphandlingen bör ändring iatt görasen
huvudmannaskapslagen med innebörd trafikhuvudmannen rättatt ges

efter överenskommelse med landstinget eller kommun i länet,att,
upphandla trafiktjärtster och samordning sådan trafik för sådanaav
transportändamål det ankommer kommun ellerpå landstingsom annars

Ändringentillgodose. innebär utvidgning det slagatt en av av
trafiktjänster trafikhuvudmannen får handla Enligt l § i desssom upp. a
nuvarande lydelse får trafikhuvudmannen enbart handla taxitrafik.upp
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författningskommentaremaJämför dock till l § förslaget till lag om
ändring huvudmarmalagen.i

VMitt förslag innebär bestämmelserna ersägning för sjukresoratt om
fortsättningsvis endast med kollektivtrafikkommer överatt avse resor
länsgräns fordon i trafik.och med inte går allmänresor som
Följdändringar behöver därför i detta regelverk. Med anledninggöras

förslaget i 199494:150 kompletteringspropositionen attomav prop.
sjukresor i framtiden inte skallersättning för tillges

sjukvårdshuvudmärmen från sjukförsäkringen från det generellautan
intestatsbidraget till landstingen föreslår jag ändringar i lagennågranu

1962:381 i övrig sjukreselagstiftning.allmän försäkring ellerom
Ändringar förslag får i ske ii anledning mitt stället desenareav
bestämmelser kommer 2 kap. 6 § lagen allmänersättaatt omsom

ändringar sjukreselagstiftningen får ske.försäkring, då övriga iäven

5.5.3 Trafrkhuvudmännens samverkan med

landstingetprimärkommunema och

överföring för den kommunala färdtjänsten,En ansvaretav
riksfärdtjänsten sjukresorna inom länet till trañkhuvudmarmenoch

beskrivitsinnebär både för- och nackdelar. Nackdelarna närmaresom
trañkhuvudmannensi avsnitten 2.8 och 5.4 hänger med attsamman

vilket kan medföra risker förstyrelse indirekt valt detär attett organ,
politiska inflytandet från medborgarnas sida blir mindre starkt.

finansieringSambandet mellan beslut och också generelltär rent
inom indirekt valt i direktvaltänettsvagare organ.

Lagstiftningsförslaget fördelarnabygger emellertid medpå att en
överföring vill därvid särskilt peka samordningenJag påöverväger. av
inomlänsresorna. knappast försvarbart ekonomiskDet i längdenär ur
synvinkel inom länen särskilja med kommunal färdtjänst,att resor
riksfärdtjänstresor och sjukresor. Samordningen de olikaav

likasåbehöver förbättras, beställningsverksamheten ochtransporterna
upphandlingen trafiktjänster. har också framhållit viktenJag attav av
handikappanpassningen trafiken påskyndas. skeDetta kanav om
trafikhuvudmarmen ansvarig inte bara för linjetrañken i länetär utan
också för den särskilda kollektivtrafiken.

Interkommunal samverkan mellan primärkommunema i länet och
landstinget har vissa avgjorda fördelar möjlighet skapas förattgenom

både de lokala och regionala trafikintressena i länet blikanatt
tillgodosedda. Genom primärkommunernas medverkan blir de olika
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lokala trafikförhållandena beaktade. Landstingets roll bl.a. frånär att
övergripande synpunkt tillgodose kravet får godmer att man en

regional trafikförsörjning. I integrerat persontrafiksystem detärett
viktigt sjukresoma så långt möjligt kan ske i den linjetrafik elleratt den
särskilda kollektivtrafik trañkhuvudmannen har för. Vidsom ansvar
taxesättningen kan det landstingskommunal angelägenhetantas vara en

till inte enbart de lokalaatt samordnade iatt ärse resorna
taxehänseende också får integrerat gällandeutan att ett taxesystem.man

Erfarenheten visar också det i praktiken mycketär svårtatt att
särskilja de lokala från de regionala. En betydande del detresorna av
lokala resandet sker depå regionala linjerna. Den regionala
trafikförsörjningen i sin beroendeär väl fungerande lokalttur ettav
linjesystem. Ett sammanhållet ansvarsområde därför viktigt både förär

ochresenärerna med hänsyn till resurshushållningen. förslagDe som
och till dykt riva lagstiftningen sammanhålletattav ettupp om upp om

huvudmarmaskap för länstrafiken bedömer jag mycket olyckligasom
och innebär i praktiken tillåtergång de förhållanden rådde föreen som
1978 huvudmarmaskapslag.års

Behovet få helhetssyn fir organiserandet detattav en av som nu
benämns färdtjänstresor, riksfärdtjänst och sjukresor talar för att
trafikhuvudmannen bör den formella tillståndsmyndigheten. Näravara
samråd bör emellertid ske i tillståndsfrågoma med landstingets
sjukvårdsorganisationochsjukvårdsansvarigainomprimärkommunema.
Det kan också lämpligt med samråd i del fall medvara en
socialtjänstansvariga i kommunerna.

detFör inte ordning med trañkhuvudmarmenäratt att yttersten som
meddelar tillstånd till särskild kollektivtrafik skall onödigtvara
kostnadskrävande, bör trafikhuvudmarmen, kommupema och landstinget
kunna besluta vissa övergripande villkor för meddelandeom av
tillstånd. En sådan ordning troligtvisär nödvändigt för inte högstaatt
färdtjänstnorm skall bli normgivande för hela länets regelsystem. Iden
föreslagna lagen särskild kollektivtrafik bör därför skrivas inom en
bestämmelse tillstånd till sådana inteatt resenärensom resor som avser
sjukvård bör kunna förenas med villkor det högsta antalom resor per

förekommandetillståndetår får Ett sådant villkor vanligtärsom avse.
i den kommunala färdtjänst finns i dag.som

Med undantag, jag återkommer till, vill jag inte forrnaliseraett som
samarbetet mellan trafikhuvudmannen och kommunerna i länet och
landstinget. Det bör liksom hittills ligga i ägarnas intresse att
verksamheten bedrivs effektivtså möjligt med tillgodoseendesom av
målen för trañkpolitiken, socialtjänsten och sjukvården i länet.
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regel formellt samrådgällerDet undantag jag ettomsom avser en
för såväl konventionellbeträffande den trafikförsörjningsplan

särskilda kollektivtrafikenkollektivtrafik för den somsom
vill då hänvisa till vad redantrafikhuvudmannen skall Jagupprätta. som

linjetrafikensdär detföreskrivs i §huvudmarmaskapslagen1 sägs attnu
trafiärsörjningsplan huvudmannenomfattning skall i somanges en

årligen skalltill tillägg innebär planenMitt förslag upprättasattantar.
och landstinget i länet.kommunernaefter samråd med

kollektivtrafikenlinjetrafiken den särskildagälla ochSamrådet skall
omfattning också grunderna förinte bara trafikensoch skall utanavse

åtgärdersamråd vad sådanadess prissättning. Vidare bör äga avserrum
syftar tillfysiska planeringeninom kollektivtrafiken och den attsom

Samrådet bör ocksåförflyttningar.underlätta funktionshindrades
trafiken.miljöskyddande åtgärder inomomfatta olika slag av

författningsform vill jag ändåföreskriva det ijag villUtan att
skriftligt.lämpligen bör ske både muntligt ochframhålla samrådetatt

förutsättningar för de oftaskapas bättre många,På detta sätt att
inomför trafikförsörjningen ochmålsättningar kan finnasskilda som

verksamhetenuttryck och den plan förmiljön kommer till att som
hosårligen blir väl förankrad demskall ärgemensamtantas som
landstinget i länet.kommunerna ochhuvudmän, nämligen

5.5.4 Vissa bestämmelser om
särskildtillståndsgivningen for

kollektivtrafik och för färdtjänst

paragrafen ividtas i den inledandeändring börEn
skallmed innebörd huvudmannenhuvudmarmaskapslagen att svara

riksfärdtjänstkommunal färdtjänst, ochför vad benämnsockså som nu
behandlasdessa börsjukresor. bestämmelserNärmare transportsättom

benänmingar:lagar jag vill föreslå få följandei särskildatvå som

särskild kollektivtrafikLagen om-
riksfärdtjänstLagen om-

särskild kollektivtrafik ochgrundvillkor för få medEtt att resa
för har meddelats.riksfärdtjänst tillståndär att att resa

meddelas för ellerTillstånd till särskild kollektivtrafik skall resa
funktionshinder, sjukdom ellerinom län för den grundpåresor som av

inomotillgängligheter deliknande eller grund avgörandepå av
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allmänna kommunikationerna särskiltmåste kostsamtpå sättettresa
eller med ledsagare. Det skall självfallet inte krävas tillstånd i samband
med akutresor för sjukvård eller vid andra brådskandeatt resor av
natur.

Särskild kollektivtrafik grundpå otillgängligheter hos de allmännaav
kommunikationerna behöver anordnas bara det föreligger synnerligaom
skäl därtill. Redan det vanligt förekommandeär tillstånd tillattnu
kommunal färdtjänst meddelas grundpå trafikensattav en resa genom
geografiska otillgänglighet inte kan allmännagöras med
kommunikationer. Vad med synnerliga framgårskälsom avses av
författningskommentaren till 1 § förslaget till lag särskildom
kollektivtrafik.

meddelasTillstånd till riksfärdtjänst skall den försom
rekreationsresa eller liknande med kollektiva färdmedel från län tillett

betalamåste normalaän reskostnaderett på grundannat ettmer av
och varaktigt funktionshinder, lång och varaktig sjukdomstort eller

liknande. En grund för tillståndsgivning kan liksom för denannan
särskilda kollektivtrafiken avgörande otillgängligheter inomvara
allmänna kommunikationer drabbar äldresom personer.

Utgångspunkt för bedömningen vad med normalaav som avses
reskostnader bör liksom hittills SJ taxesättning för med tågvara :s resa
2 klass.

Tillstånd till särskild kollektivtrafik och riksfärdtjänst skall kunna
i och för sig kanresenären merkostnad sådanutanges om resa men

uppkommer fir eller flera ledsagare.en
Om resenären på kan fåsätt bekostad offentligaannat resan av

medel, bör han ha skyldighet först utnyttja denna möjlighet.att
Genom reglerna för meddelande tillstånd till riksfärdtjänstatt ärav

restriktiva kan bestämmelsen meddela villkor för sådant tillståndattom
begränsas till vilket fárdmedel får användas vid Densom resan.

lagstiftningengenerösare särskild kollektivtrafik innebär störreettom
behov kommunalekonomiska skäloch andra kunna förenaatt ettav av
tillstånd med villkor. Sålunda bör villkor färdsättutöver främstom
finnas möjlighet kunna begränsa antalet för resenär.atten resor en
Denna möjlighet bör dock inte utnyttjas för nödvändiga såsomresor
sjukresor och till och från arbetet.resor

Bestämmelserna tillståndsprövningen vid med riksfärdtjänstom resa
föreslås således iär oförändrade i förhållande till vadstort settsom som
i densägs nuvarande lagen 1993:963 kommunal riksfärdtjänst.om

Denna lag också iöverensstämmer med tidigare förordningstort
1989:340 riksfärdtjänst. Ett tecken på dessa regler har visat sigattom
ändamålsenliga det jämförelsevisär ringa antal överklagningsärenden
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förekommitharförekommit under överklagningaråren. De somsom
intekommunenheller inte särskilt ofta berott på missnöje medhar att

i ställethuvudmeddelat tillstånd fåöver attatt taget utanett resa
tillståndetdet färdmedelinte varit nöjd med slagsökanden av som

i stället för taxistället för flyg eller flygomfattat, 1 klass itågt.ex.
färden.under hela

Ökad5.5.5 handikappanpassning av
kollektivtrafiken

riksfárdtjärtstsärskild kollektivtrafiklagarna ochföreslagnaDe omom
resandefår merkostnader i sittsådanahar målgrupp personer somsom

bristbetydandefunktionshinder eller grundgrund sitt påpå m.m. avav
trycketinnebärtillgängliga kollektivtrafikmedel.geografiskt Detpå att

gäller för dessablir dettrafikhuvudmarmen när attstortgentemot
linjetrafiken.i den ordinariegoda trafiklösningartillhandahållapersoner

tillgänglighet bådeförbättraddärvid handlakan kommaDet att enom
medsådana. ökat samarbetelinjenätet och fordonen Ettvad somavser

tillgängligheten i denviktigt för förbättrakommunerna blir också att
fysiska miljön.

medsidan kunna minska kraftigt förbör andraKostnaderna å resor
medtill viss del också förkollektivtrafikenden särskilda resormen

tillflerriksfärdtjänsten, dels grund går överpå attatt resapersonerav
grund ökadkommunikationsmedel, delsallmänna påmed

resandet i fordonen.samordningav
kollektivtrafik framgårhandikappanpassad1979:558Av lagen om

tilltrafikutövarna skalltillsynsmyndigheterna ochde olika attatt se
. gällerfunktionshindrade.med hänsyn till Dettasådan trafik anpassas

vid genomförande.kollektivtrafiken dessvid planeringensåväl somav
föranvänds lämpadefärdmedelVidare skall de som vara

funktionshindrade resenärer.
trafikhuvudmannen kanifrågasättas utövarekanDet anses varaom

i länet och ilinjetrafik honom bedrivsall den som genomav
trafikföretag förde fall huvudmannen anlitarangränsande områden. För

trafikutövaresådantrafiken torde dessa i ställetutföraatt anses som
kansärskilda kollektivtrafikenVad gäller deni denna lag.som avses

trafikutövare.endast undantagsvisförutsättas huvudmannen äratt
föreslås itill syftet med de lagändringarmed hänsynDet är som

förtrafikhuvudmannen hardenna utredning väsentligt attatt ett ansvar



139SOU 1995:70

funktionshindrades särskilda behov beaktas vid planering,de genomfö-
och upphandling linjetrañken, riksfärdtjänsten denrande ochav

kollektivtrafiken.särskilda krav i lagen handikappan-Det som om
tillsynsmyndigheterpassning ställs och trañkutövare, nämligenpå att
trafiken med till handikappadede skall till hänsyn ärattse anpassas

trafikhuvudmarmen har praktiska svårigheter uppfylla inågot attsom
fråga samtliga han för.de Detpersontransporterom som ansvarar
skulle föra för långt ålägga trafikhuvudmannen sådant for deatt ansvar
riksfärdtjänstresor, utförs med bl.a. interregionala tåg och medsom
flyg. trafikhuvudmannen skyldighetJag därför skall åläggasattanser en

för handikappanpassning trafikverka all den han haratt en av ansvar
enligt huvudmarmalagen. bestämmelse införas iför En härom bör denna

lag.

5.5.6 egenavgiftResenärernas

integrerat skall funktionshindradeI persontrafiksystem ävenett personer
kunna använda sig alla de trafikslag trafikhuvudmarmenav som

för och den trañkhuvudmarmen tagit sigpå spår. I mån påvägansvarar
också för båttrafik bör avgiftssystemet också omfatta sådanansvar

trafik. räckvidden i inomDen geografiska princip respektiveär resor
län.

helt geografisk räckvidd har med riksfärdtjänsten.En annan resorna
Ungefär fjärdedel dessa genomsnittligt uteslutandeägeren av resor rum
inom det länet. Med mitt förslag kommer dessa övergåattegna resor
till i särskilda,den kollektivtrafiken. Andelenresor
länsgränsöverskridande däremot betydligtär större, treresor ca
fjärdedelar, sker långa avstånd,många på mycket uppemotvarav resor
100 mil enkel väg.

trafikhuvudmarmen i respektiveUtgångspunkten dock detär äratt
län skall ha för de företas inom länet och deansvaretsom resor som
riksfärdtjänstresor från länet till längörs ärannatsom av personer som
folkbokförda i det län huvudmannen verkar. utgångspunktdär En annan

det respris skall vid med den särskildabetalaär resenärenatt som resor
kollektivtrafiken skäligt i förhållande tillskall motsvarande resavara
med trafikhuvudmarmen anordnad linjetrañk Systemet förpå väg.av
prissättning prisnivåer kan därför, liksom för linjetrafiken, varieraoch
beroende exempelvis kvalitet, tid dygnet eller standard i övrigt.på på
Priset kan också till viss del komma variera med hänsyn till i vadatt

önskarmån THM resandeströmmarna och färdmedelsvalet.att styra
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Även prissättningen både för den särskilda kollektivtrafiken ochom
linjetrafiken kan komma skiljanågot sig både och nedåt,åt, uppåtatt
kan denna princip uttryck för jämlikhetsägas mellanettvara
länsinvånarna, produktionskostnaderna föroavsett att
specialtransportema i allmänhet högre inom linjetrafiken.är avsevärt än

ochEtt också underlättar förär något resenä-taxesystemsamma som
och för färdbevishanteringen, vid byten mellan olikat.ex.rerna

färdmedel.
1991:419Lagen sjukvårdsersättning vid sjukresor ochom om

förordningen 1984:908 vissa statsbidrag ochom
försäkringsersättningar för sjukvård liksom också lagenm.m.,
1962:381 allmän försäkring skall med mitt förslag särskildom om
kollektivtrafik enbart tillämpas för sjukresor sker från län tillettsom

län.ett annat
Egenavgiften vid i skall liksom ungefärligenresa nu

den normala reskostnaden vid i 2 klass tåg. Förmotsvara resa resor
med riksfärdtjänsten blir det därför inte någon ändring i sak i
förhållande till innehållet i den nuvarande lagen 1993:963 om
kommunal riksfärdtjärtst.

riksfärdtjänstenFör har egenavgift hittills fastställts iresenärens
form taxetabell, finns i förordningen 1993:1148av en som om
egenavgifter vid med kommunal riksfärdtjänst. Orsaken till dettaresor
förfarande svårigheterna entydigt kunna bestämmaär vadatt som menas
med normala reskostnader med 2 klass tåg. SJ har olika
rabattformer och det kan också finnas andra järnvägsföretag SJ,än
vilka tillämpar andra respriser.

förefallerDet förfarandet med särskild regeringensom om en av
fastställd taxetabell för egenavgift vid medresenärernas resa
riksfärdtjänst fungerat tillfredsställandepå Med utgångspunktsätt.ett
i vägavståndet mellan berörda har tillståndsmyndigheten, dvs. iorter
nuläget kommunen, på enkelt kunnat vilken avgiftsättett ange

betala.skall anledningresenären Någon frångå detta beräkningssättatt
har jag inte funnit.

Vad gäller sådana kr kerr m rn om
m min uppfattning denär sådana inom län böratt ettresor
jämställas med med den särskilda kollektivtrafiken och därförresor som
huvudregel inte ersättningsberättigade. Om sjukvårdshuvudmannenvara

det finns särskilda behov dettapå område, bestämsattanser
ersättningen i sådana fall denne.av

Jag vill emellertid tillägga med mitt förslag flexibel linjetrafikatt om
avsnitt 5.3.2 kommer det linjetrafiknät trafik förär öppenvars
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bliallmänheten betydligt detñnmaskigt nätänatt som numera
innebärförekommer. Det kollektivtrafik kandet utbudatt somav

erbjudas kan intressant förhållande till sjukresaalternativ iutgöra ett en
med privatbil. därför sådanaDet kan förutsättas behovetatt resoren av
kommer minska i omfattning.att

Genom jag för administrationen sådanaföreslåratt att ansvaret av
sjukresor sker mellan skall ligga kvar hoslänensom
sjukvårdshuvudmarmen, jag inte anledninghar tillnågon att ta upp
behandling hur ersättningsnivåerna för dessa slag skallresorav
utformas.

5.5.7 Ersättningen till transportörema

Genom avtal mellan trafikhuvudmarmen trafikföretag,och olika slag av
bussföretag, järnvägsföretag, taxiföretag eller tillståndshavaret.ex. som

förfogar specialfordon härigenom vilken ersättningreglerasöver som
trafikföretaget skall visskunna under given avtalsperiod. Sådanaen
avtal linjetrañken.lättast utforma fir Genom trafikenär äratt att
tidtabellsbunden det med god precision före avtalsperiodensgår att
början förutse vilken ersättning skall utbetalas till entreprenören.som

Betydligt förutsesvårare det vilken ersättning skallär att som
utbetalas till sådana trafikföretag uppdragpå trafikhuvudmarmenssom
ombesörj icke-linjden elagda trafiken. Milersättningen kan visserligener
bestämmas till visst belopp däremot inte trafikvolymens storlekett men
under avtalsperioden. Det har gjorts försök tak förettatt ange
trafikens omfattning under perioden de tycks alla ha misslyckats.men

Min utgångspunkt den ersättning skall utbetalas till deär att som
trafikföretag för den särskilda kgllefiimafiken skall långtsåsom svarar
möjligt kunna grundas på entreprenadavtal. förutsätter i sinDetta tur att

vid sin beställning bara får vända sig till deresenären av resan
trafikföretag eller beställningscentraler trafikhuvudmarmen träffatsom
avtal med. En sådan ordning, redan vanligt förekommandeärsom nu

kommunal färdtjänst,för med för trafikhuvudmannenär sättettresor
väsentliga delarha kostnadsutvecklingen under kontroll. Det äratt av

emellertid också till endastsätt resenärernaett att gentemot attse
trafikföretag förkända god service kan anlitas.är attsom ge

bedömer båda ñnnasJag dessa aspekter viktiga det börär såatt att
reglerad skyldighet för anlita vissaresenären atten av

trafikhuvudmannen kontrakterade trafikföretag eller
beställningscentraler. skyldighetDenna bör enbart gälla resor som
företas inom den särskilda kollektivtrafiken.
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När det sedan gäller med riksfårdtjänsten jag däremotresor ser
vissa svårigheter få fram rikstäckande entreprenadavtal för samtligaatt
de behöver företas. Det har i varje fall hittillstransporter visat sigsom

omöjlighet fram tillnå avtal med alla de trafikföretagattvara en som
ombesörjer riksfärdtjänstresor. Dessa visserligen inteär särskiltresor
många 45 000 år har i gengäld geografiskca per men en- -
räckvidd täcker hela Sverige och kan därför i del fall ske påsom en
mycket långa avstånd. Det kan därför inte uteslutas det finns behovatt
hos anlitaresenärerna trafikhuvudmannentransportörer inteattav som
har avtal med. kanDet exempelvis gälla med taxiföretag ellerresor
med till specialfordonägare somhar sin verksamhet på långtpåorter
avstånd från det län där trafikhuvudmannen har sitt ansvarsområde.

Det bör därför finnas bestämmelse i den föreslagna lagenen om
riksfärdtjänst skyldighet för trañkhuvudmärmen betalaattsom anger en

ersättning för utförda förutsättningEn givetvisut ärtransporter. att
ersättningsberättigadär och skett till rimliga kostnader.transporten Jag

räknar emellertid med det bara undantagsvis skall förekommaatt
utbetalningar dettapå sätt. Det bör självfallet ligga i
trafikhuvudmännens intresse ha avtal med så trafikföretagmångaatt

möjligt och därigenom reglera ersättningen.som

5.5.8 Täckning underskottet i verksamhetenav

givenEn utgångspunkt det skallär möjligt i de olika länenatt attvara
fördela underskottet i trafiken detpå självsätt ienatssom man om
länet.

:fördelasOm däremot inte kan hur underskottet skallman enas om
det nödvändigtär i huvudmarmaskapslagen in tvingandeatt tarman en

normbestämmelse på gäller firsätt täckningsamma som nu av
underskott inom linjetrafiken. Jag ifrånutgår sådan bestämmelseett en
skall behöva tillämpas bara undantagsvis.

kan finnasDet skäl talar fir kostnaderna för inom denattsom resor
särskilda kollektivtrafiken ñrdelas mellan kommunerna på sättsamma

kostnaderna för linjetrafiken fördelas, dvs. i många län efter detsom nu
Åtrañkarbete ufirts i kommunen under verksamhetsåret. andrasom

sidan kan hävdas kostnadsfördelning i förhållande till antaletatt en
utförda fordonskilometer inte lika naturligtär fördelasättett att
kostnader för dessa slag fir linjetrafiken för vilkenav resor som
fördelningen iär given redan före verksamhetsåret denstort sett genom
tidtabell bestämts. För trafik med den särskilda kollektivtrafikensom
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kankan hela länet det däremotgånger skemånga översom vara mera
förregistrera fordonskilometer varje kommun för sig.svårt antaletatt

regel det antalregistreras företagitsDäremot resor som avsom
folkbokförda i kommunen undervarit verksamhetsåret.personer som

därförkostnadsfördelning möjlig använda sig DennaEn sådan är att av.
har skaparmodell för fördela underskottet den fördelen denatt att

till linjetrafiken delincitament för kommunerna överföraatt stor aven
sker fordon inte i linjetrafik.de med gårsom nu somresor

emellertid kommit fram till eftersträvarJag har att mer man
millimeterrättvisa, desto komplicerat blirnågon form av mer

till överskådligheten. Mitt förslag tillregelsystemet förfång för
skall tillämpas kommunerna ochnormbesfimmelse, alltså barasom om

landstinget w kan komma hur underskottet skall täckas,överens om
enkelt. ifrån kostnaderna för den särskildamycket Det utgårär att

fördelas landstinget täckerkollektivtrafiken och riksfárdtjänsten med att
tillskott skallhälften återstoden. Varje kommmunsoch kommunerna

fördelninginvånarantalet i kommunen. principDennamotsvara om
tillämpaefter invånarantalet inom respektive geografiskt område går att

Göteborgs och Bohuslän.för Malmöhus län ochäven
inte denna enkla principkan ifrågasättasDet om om

hela kollektivtrañkområdet.kostnadsfördelning borde tillämpas på

Återkallelse5.5.9 tillståndav

riksfärdtjänst finnsden nuvarande lagen kommunalI om en
tillstånd tillbestämmelse återkallelse redan meddelatettom av

riksfärdtjänst.
tillstånd de förutsättningarSkäl till återkalla kanatt ett att somvara

fanns meddelades inte längre ñnns. kan sådå tillståndet Det t.ex. vara
vilket kanfunktionshinder har blivit mindre,tillståndshavarensatt

resandet kantillståndet återkallas eller villkoren förmotivera attatt
ellerfärdmedel får användasbehöva ändras vad gäller dett.ex. omsom

Funktionshindret ha blivitledsagare får medfölja. kan också större,
flyg får användas riksfirdtjänstresavilket kan medföra vidattt.ex. en

enligt det tidigare meddelade tillståndet.i stället för klass1 tåg
återkallaenligt nuvarande bestämmelser också möjligtDet är att ett

sig allvarligare ellertillstånd, tillståndshavaren gjort skyldig tillom
särskildaföreskrifter gäller för denupprepade överträdelser de somav

harriksfärdtjänsten. Efter vad jag erfaritkollektivtrafiken och för
inte till riksfärdtjänst återkallats dennahittills i fall tillstånd pånågot ett

tillståndsmyndighetgrund. finns emellertid möjlighet förDet attenen
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återkräva ersättning för riksfárdtjänst utbetalats med för högten som
belopp till följd oriktiga uppgifter.av

Det kan ifrågasättas bestämmelse angående återkallelse påom en
grund misskötsel skall kvarstå i integrerat persontrañksystem. Jagettav

dock det förhållandet många med denatt särskildaattanser resor
kollektivtrafiken och med rikstärdtjäxisten så länge kommerännu skeatt
med kreditbevis,öppna där ersättningsbeloppen lätt kan ändras,
motiverar denna grund fir återkallelse bör ñnnas kvar.att t.v.

Beslutsfattare i fråga återkallelse tillstånd eller ändringettom av om
i villkoren för tillståndet bör tillståndsmyndigheten, dvs.vara
trafikhuvudmarmen.

Överklagande5 .5. 10 tillstándsmyndighetensav
beslut

Ansökan inom den särskilda kollektivtrafiken ochatt medom resa
riksfárdtjäxisten skall tillståndsmyndigheten,prövas dvs.av
trafikhuvudmannen. Nära samverkan förutsätts ske med
sjukvårdsadministrationen hos landsting och kommuner.

Nuvarande regler innebär kommunens beslut kommunalatt om
färdtjänst och riksfärdtjärlst får överklagas till länsrätten.om

Jag medvetenär Kommunalekonomiska kommittén m.fl.attom
ifrågasätter den s.k. rättighetslagstifmingen. Principiellt jag attanser
varje form rättighetslagstiftning, innebär merkostnader förav som
kommuner och landsting, också bör finansierad lagstiftaren.vara av

Den kommer omfattas den särskildaattgrupp som av
kollektivtrafiken har emellertid funktionshinder den derasart attav
möjligheter till förflyttning knappast skulle möjlig starktutanvara
samhällsstöd. Det bör också framhållas denna till följd denatt grupp av
ökade handikappanpassningen inom kollektivtrafiken kommer minskaatt
iantal.-

Mitt förslag tillståndsgivningenär inom den särskildaatt
kollektivtrafiken skall kunna överklagas till länsrätten och denna rättatt

överklaga skall liksom hittills också gälla tillståndsmyndighetensatt
beslut riksfárdtjänst.om
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utvecklings-Behov forsknings-,5.6 av

demonstrationsprojektoch

Åtgärder för äldre ochtillgängligheten till trafikenför förbättraatt
kollektivtrafikensberör alla delarfunktionshindrade resenärer av

genomförtsforskninghar omfattandeUnderutveckling. år ensenare
ochtill äldresanpassning trafikenavseendemed på av

funktionshindrades behov.
1979 årsforskningen har initieratsbetydande delEn genomav

medel försärskildadå riksdagen anslogtrafikpolitiska riksdagsbeslut,
demonstrationsprojekt inomochutvecklings-forsknings-,

tillsyftadeprojektsärskild inriktningkollektivtrafiken med på attsom
medsambandhadefunktionshindrades Beslutetunderlätta ettresor.

medkollektivtrafik ochhandikappanpassadlagentillkomsten attav om
olikainleddes. Deriksfärdtjänstförsöksverksamhet meden
varit1980-talet harbörjangenomfördes underforskningsprojekt avsom

handikappanpassadde föreskrifterarbetet medtill stöd för om
utarbetade.Transportrådetdåvarandekollektivtrafik som

Även finnsframstegtill flertal betydandelettforskningen har ettom
långsiktigfortsattkunskapsbrister området. Enpåalltjämtdet stora

vad påverkarbl.a. det gällerbehövs,kunskapsuppbyggnad när som
reskedjanibetydelse olika faktorervilkenfunktionshindrades resvanor,

och vilkatill trafikentillgängligheterfunktionshindradeshar för
olikaoch serviceutrustningkrav fordon,funktionella på som

förstödbl.a.också viktigtfunktonshinder Det är somger. -
demonstrationsprojektutvecklings- ochföreskriftsarbetet att genom-

tekniskatillkrav kanfunktionella översättasbelysa hur resenärernas
organisatoriska lösningar.och

pekat någrakollektivtrafik påIntegreradavsnitt 5.3.1har iJag om
behovutredningen därinomstuderatssärskilda områden avmensom

hänvisaocksåvill dåuppenbara.utvecklingsinsatser Jagytterligare är
propositionregeringensanledningriksdagen medtill att av
beslutatframstegför kunskap och199293:170 Forskning attom

informationsteknologi tillhör dekollektivtrafik ochforskning om
stödgivningen. Ivid den statligaprioriterasbörområden som

andelkollektivtrafikensökningbl.a.propositionen framhålls att en av
lösaändamålsenligtkan sätttotala resandetdet attettvaraav

välfärden.jämnare fördelningoch åstadkommamiljöproblem att aven
möjligheterhar begränsadetrafikföretagTrafikhuvudmän och att
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bära de forsknings- och utvecklingsbehov finns inomensamma som
området. Ett statligt därförär nödvändigt.engagemang

Inte heller detnär gäller stödja utvecklingsverksamhet föratt att
underlätta funktionshindrades har trafikhuvudmärmen ochresor
trafikföretagen några disponiblastörre ekonomiska Till följdresurser.

avregleringen inom den yrkesmässiga trafiken trafikföretagenärav nu
tvingade till alla former besparingar för inte slås i sambandattav ut
med upphandling trafik. Denna kortsiktighet i planeringen motverkarav
uppbyggnaden sådana kunskaper såväl inom fordonsteknologiav som
informationsteknik skulle kunna bidra till genomförandetsom av
förslagen i denna utredning och därmed underlätta funktionshindrades
resor.

Det kan erinras statsmakterna har beslutat minstatt 15om att
miljoner kronor år Kommunikationsforskningsberedningensper av
KFB:s nuvarande forskningsanslag skall användas till större
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt inom
kollektivtrafiken. Riksdagen har särskilt understrukit projekten skallatt
företrädesvis behandla sådan trafik faller undersom
trafikhuvudmännens När jag i denna utredning föreslåransvar. attnu
trafikhuvudmännens ansvarsområde skall i väsentlig utsträckning
utvidgas det motiveratär KFB prioriterar kollektivtrafiken ännuatt mer
i sin stödgivning. Det gäller då inte bara ökad forskning och
utvecklingsverksamhet för själva kollektivtrafikmédlenatt tillanpassa
funktionshindrades resbehov. Lika viktigt är stödja forskningatt om
kvalitetsaspekter, service- och personalutveckling inom kollektivtrafik

utvecklingsverksamhet inom informationsverksamhetensamt och
trafikplaneringen. Jag vill också framhålla vikten utvecklingav av
integrerade fir inte bara dagens kollektivtrafiktaxesystem ocksåutan
för den särskilda kollektivtrafiken och hur för de bådataxesystemen
trafikformema skall kunna samordnas. Bättre metoder fir effektiven
samordning dock inte själva prissättningentaxesystemen för deav - -behöverolika trafikhuvudmännens trafikering länsöver gränserna också
utvecklas.

Trafikhuvudmärmens utökade ansvarsområden talar för KFB böratt
prioritera sin stödgivning så höjs till 25 miljoner kronoratt ramen per
år för användning fir stöd till kollektivtrafiken, varvid projekt rörande
funktionshindrades bör bedömas minst lika angelägnaresor som som
andra projekt inom ämnesområdet.

KFB:s stöd till forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt
kollektivtrafikområdetpå bör ske i samarbetenära med Vägverket och

Programrådet för fordonsforskning. Anledningen följande.är
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beslutmed desssambandiVägverket riksdagenBeträffande har om
skallVägverketTransportrådet beslutat statensavvecklingen att varaav

Härtillkollektivtrafik på väg.nivå i frågaföreträdare centralpå om
innebärriksdagsbeslutforskningspolitiska1993 års attkommer att

tillämpadforskningövergripandeförskall haVägverket ett avansvar
därmedVägverket harkollektivtrafikområdet.bl.a.karaktär, på en
forskning.tillämpadsådanekonomiska medel förskyldighet avsättaatt

handikappanpassningansvarigt fördessutomVägverket är av
följaplanera ochskall initiera,kollektivtrafik. Verket upp
mellan desamordnasanpassningenfirverkaanpasssningen attsamt

försektorsansvarVägverket har dessutom attolika trafikgrenarna. ett
funktionshindradesblir anpassad tillkollektivtrafiken på vägjust

behov.
stödjaVägverketdärför ligga påbörsärskilt attEtt ansvar

funktionshindrades Detunderlättarutvecklingsverksamhet resor.som
statligVägverket bådeuppgift förnaturligexempelvisbör somvara en

kollektivtrafiken på vägförföreträdare attochväghållare statenssom
gällerdemonstrationsprojekt vadochtill utvecklings-medverka

inte baradågällerhållplatsutfomming. Detochterminaler
tillinformationenhurutformning ocksåfysiskaanläggningarnas utan

medsamarbeteutformas Ett näraskall kunnafunktionshindrade m.m.
användsfärdmedeldeutvecklinggällervadKFB avsomav

stånd.tillockså kommabörkollektivtrafiken på väg
ingick ocksåriksdagsbeslutetforskningspolitiska nyttatt ettdetI

anledningMedutarbetas.forskning skullefordonstekniskförprogram
fyraochfordonsindustrin,svenskahar denriksdagsbeslutet statenav

sådantkringsamarbeteavtalträffatmyndigheter ettettett program.om
konkurrenskrafteninternationellastärka dentillsyftarProgrammet .att

åstadkommasskallfordonsindustrin. Dettasvenska atthos den genom
skapasområden detutvalda såforskning påfordonstekniskstödja att

nivåinternationellahögstarekryteringsbas påochdels kompetens-en
deanvändaskanforskningsresultathögklassigadelsi landet och avsom

medverkande företagen.
till skapamedverkaför ärmålen attEtt attprogrammetav

fordonskomponenterfordon ochutvecklingförförutsättningar somav
reduktionkretsloppsanpasssning och pålångtgående krav påkan möta

övrigasamtidigtbränsleförbrukning,miljöbelastning och somav
ochproducenterfrånfordonskrav konsumenter,långsiktigarelevanta

uppfyllas.kansamhälle
Programrådetsprogramråd.ledsForskningsprogrammet ettav

beslutoch fattastrategin förfastställauppgift programmetär omatt
samverkanrekommendationerlämnaskallprojektstöd. Rådet även om
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mellan fordonsforskningsprogrammet och de anslagsbeviljande
myndigheter stöd till den forskning berör fordonsindustrinsom ger som
och dess underleverantörer i Sverige.

De undertecknat avtaletparter forskningsprogrammetsom bestårom
dels fordonsindustrin, representerad Saab Automobileav AB, Scaniaav
CV AB, AB Volvo, Svenska Fordons Komponent Gruppen AB, dels av

representerad Kommunikationsforskningsberedningenstaten, KFB,av
Naturvårdsverket SNV, Närings- och teknikutvecklingsverket
NUTEK och Vägverket.

Den forskningsverksamhet kommer finansieras medattsom
från fordonsforskningsprogrammet kommerresurserna bedrivas iatt

projektform i samarbete mellan fordonsindustrin och olika
forskningsorgan. Programmet kommer drivas underatt treårsperioden
och beräknas ligga kostnadsnivåpå 180på miljoner kronor. Statensen
finansiella andel får inte överstigaprogrammet SOav %.
Fordonsindustrin förstår resterande finansiering.

Syftet med jagär, det, sådantprogrammet forskning ochsom attser
utveckling inom kollektivtrafikområdet mycket väl inomryms
riksdagsbeslutet fordonstekniskt forskningsprogram.ett Detom ligger
därför ett på KFB ochstort Vägverket initieraansvar att att
fordonstekniska projekt inomäven detta område påtas programmetupp
och också genomförs. Vägverkets samarbete .med Svenska
Lokaltrafikföreningen SLTF vad gäller handikappanpassning av
kollektivtrafiken sådanabör kunna utgöra grund för initiativ. Deen
minskade kostnader kan föruppnås den särskilda kollektivtrafikensom
till följd handikappanpassningen och det samordnandeav föranvaret
reseverksamheten är något talar för också trafikhuvudmännenattsom
bör kunna ha intresseett medverkaeget i olika projekt.att Jag villav
då hänvisagärna till SLTF:s, trafikhuvudmärmens och kommunala
trafikföretags i miljöfrågor inom kollektivtrafiken.engagemang
Demonstrationsförsök med busstrafik, där fordonen körs med alternativ
teknik eller miljövänligare drivmedel finns i antalett stortnu
kommuner och omfattar sammanlagt 250över bussar. Bakom försöken
ligger ekonomiskt samarbete med KFB och fordons- och
bränsleindustrin.

Ett minst lika gbör finnasstort för utvecklaengagemang att
kollektivtrafiken i riktning funktionshindradesmot att kanresor
underlättas i ökad utsträckning. Jag har i det föregående pekat depå
finansieringsmöjligheter finns tillgängliga även dettapå område,som
nämligen KFB och Vägverket och det fordonstekniskagenom genom
forskningsprogrammet. Jag vill också framhålla Banverkets foransvar
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medarbetedettågtrafiken,handikappanpassning bl.a. genomav
denna myndighet.liggerföreskrifter påsom

möjligtutvecklingsprojekt genomförs såviktigtDet är snartatt som
linjetrafikinom denresandestimulera ökatför ett somatt

medviktigtocksåför.har Dettrafikhuvudmärmen ärett ansvar
stimulerakollektivtrafiken försärskildainomutvecklingsprojekt den att

skildareseformema.samordning deökad av nuen

iinvesteringarstöd tillEkonomiskt5:7

handikappanpassningsåtgärder

inomnormaliseringsprincipens.k.den5.1.2 haravsnittI
medmänniskorInnebörden dennabeskrivits. ärhandikappolitiken attav
medsamhällsgemenskapen ochingå ikunnafunktionshinder skall ges

miljönfysiskadenlevnadsvillkor. Måletjämlika ärmänniskorandra att
utformning ärkollektivtrafiken skall fåinomoch fárdmedlen somen

förflyttningsbehov. Förfunktionshindradestillanpassad även
medinneburit denormaliseringsprincipenhartrafikföretagen att egna

åtgärderinvesteringar i sådanamedel fått bekostaekonomiska som
1979I årsförflyttningsmöjligheter.funktionshindradesunderlättar

skallinvesteringarsådanauttaladesriksdagsbesluttrafikpolitiska att
verksamhet.trañkföretagensnaturlig delbetraktas avsom en

lopp.underdock gjorts årensprincip hardennafrånVissa avsteg
anpassningrörandeutvecklingforskning ochtillekonomiska stödDet

riksdagenbehovfunktionshindradesochtill äldrestrafiken somav
bidragandeavsnitt har varitföregåendebeskrivits iochanslagit ensom

kommit i Ett ärmusuccessivt gång.anpassningsåtgärdernatillorsak att
1988normaliseringsprincipen gjordes årfråntydligt genomavstegmera

trafikpolitiskaregeringen i dessefter förslagriksdagenatt av
i syftemiljoner kronorengångsanslag 50påproposition beslöt ettom

användas förskulleAnslagethandikappanpassningen.påskynda attatt
dåvarandeföljdevadlågåtgärder utöverbekosta sådana -avsomsom

trafikenkollektivadenanpassningföreskrifterTransportrådets avom
behov.funktionshindradestill

sådanafinansierabehovetsigvisadeDet attsnart att av
något år.förbrukades inom loppetAnslagetmerkostnader stort. avvar

Även tillavsedd effekt. Sådetjämförelsevis litet fickbeloppet varom
började iservicelinjer gångsättastrafik medbidrog det tillexempel att

investeringardelfinansieringartillfick användasanslagetatt avgenom
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i sådana bussar särskilt lämpliga för sådan trafik. Det skallsom var
också sägas dåvarande Transportforskningsberedningenatt anslog
betydande ekonomiska medel för tekniskt utveckla för ändamåletatt en
särskilt utformad minibuss. bussprototypDen fram blev dentogssom
buss för närvarande denär vanliga i servicelinjetrafiken.som mest

När jag i lagstiftningsmodellen föreslår för dennu att ansvaret
kommunala färdtjänsten, riksfärdtjänsten och delenstörre av
sjukresoma skall flyttas tillöver trafikhuvudmannen i respektive län, är
det otvetydigt så huvudmannen då kommer införatt stå betydandeatt
finansieringsproblem vad gäller snabbt kunna kollektivtrafikenatt
bättre anpassad till funktionshindrades behov. Det kommer attsamma
gälla hur gatumiljön skall kunna bli anpassad funktionshindradeså att
bättre än skall kunna förflytta sig till och från olika slagnu av
hållplatser, terminaler o.dyl.

Alla dessa slag åtgärder viktigaär både med hänsyn tillav
funktionshindrades resbehov och kommunalekonomin. Om det i verklig
mening skall bli ökat resande i den ordinarieett kollektivtrafiken och

minskat resande i specialtransportema,ett måste snabbtprocessen
inledas med investeringar i tillgänglig kollektivtrafik. Försten mera
därefter det möjligtär åstadkomma besparingarstörre inomatt den
särskilda kollektivtrafiken.

LDe studier utredningen låtit i Uppsalagöra visar, somtidigaresom
nämnts, enbart användningen servicelinjetrafikatt har medförtav att
inte mindre än 45 % de färdtjänstberättigade bosatta iav som var
undersökningsområdena med servicelinjerna i ställetreste för med
särskilda färdtjänstfordon. De praktiska försök gjorts visade attsom

gynnsammaända till 65 % de färdtjänstberättigade skulle underupp av
förhållanden i övrigt kunna med servicelinjerna.resa

Vad kommer erfordras när samtliga trafikhuvudmänatt skallsom
också för den särskilda kollektivtrafikensvara är snabben

handikappanpassning och utbyggnad den linj elagda kollektivtrafiken.av
För påskynda den utvecklingen böratt det på olika anvisassätt särskilda
ekonomiska medel för detta ändamål.

Ett sätt är det s.k. länstrañkanslaget anslagatt Byggandeur av
länstrafikanläggningar visst belopp Omår. landstingenettreservera per

såsom Regionberedningen föreslår i sitt betänkande, SOU 1995:27-
Regional framtid i fortsättningen skall besluta bidrag tillom-
kollektivtrafikanläggningar skulle tillsammans med länetsman
kommuner kunna skapa forum för planeringett fören gemensam
särskilda anpassningsåtgärder i såväl den regionala lokalasom
trafikmiljön.
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Om på under övergångsperiod fem årsätt påstaten samma en ur
infrastrukturanslagen reserverade 500 miljoner kronor kundeårper man
få samlad insats på 1 miljard femårsperiod forår underen ca per en
anpassning den totala kollektivtrafikmiljön funktionshindradestillav
villkor.

föreslårJag således infrastrukturanslagen Byggande vägaratt av av
och Nyinvesteringar i stomjärnvägar 500 miljoner kronor åravsätts per
under femårsperiod för anpassning lokala och regionalaen av
kollektivtrafikmiljöer. Anslaget bör anslag,tas ett nyttupp som
benämnt Investeringar i särskilda handikappanpassningsåtgärder.

Investeringsbidrag skall från anslaget kunna lämnas med 50 % av
beräknade kostnader. Om det finns särskilda skäl skall bidrag kunna
lämnas med % investeringskostnadema.75 Anslaget skall disponerasav

Vägverket har beräkna de kostnader liggaskall tillattav som som
grund för beräkning bidragsbelopp.av

grundval ansökningarPå de bidragsmedel länenav om som genom
trañkhuvudmännen lämnar in planeringsramVägverket förupprättar en
de olika länen. Jag förutsätter dessa förslag till anpassningsåtgärderatt
diskuteras inför upprättandet den årliga trafktörsörjningsplan jagav som

föreslagitpå plats har skall i varje län avsnitt 5.5.3.upprättasannan
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6 Reformens genomförande

föregåendeI avsnitt beskrivitshar alternativa förtvå modeller
samordningen de offentligt betalda den modellenIav resorna. ena
beskrivs frivillig samordning hos kommunerna inomochen av resorna
sjukvärdssektorn hos landstingen. Det beskrivs också hur kommunerna
och landstinget inom de olika länen skulle kunna samverka med
varandra och hur sådan samverkan successivt vuxit fram i län.någraen

därvidDet kan konstateras samverkan sker regel inom varjeatt som
sektor för sig och då sällan omfattar samtliga kommuner i länet.mera

integreringNågra exempel på färdtj änstresandet inomt.ex.en av ramen
för ordinarieden kollektivtrafiken har inte påträffats fir län.något

i sin medförDetta handikappanpassningen kollektivtrafikentur att av
långsamt.går

Det skilda huvudmannaskapet för linjetrafiken föroch
specialtransporterna medför trafikhuvudmarmen inte får del deatt av
minskade kostnader inom färdtjänsten ökadt.ex. som en
handikappanpassning linjetrañken skulle kunna medföra.av
Trafikhuvudmarmen får i stället ökade kostnader för sina.
anpassningsåtgärder.

kan emellertidDet konstateras det växande samarbetet läneni haratt
ökat insikten nödvändigheten förbättra funktionshindradesattom av
resemöjligheter och samordna resandet effektivt. Det göratt attmera

till framtida lagstiftning i dessa frågor inte framståröversteget en som
särskilt Förståelsen ökar för det inte ekonomisktlängre årstort. att
försvarbart särskilja kommunaladen färdtjänsten, riksfärdtjänstenatt
och huvuddelen sjukresoma från förhuvudmannaskapet denav
ordinarie kollektivtrafiken i länen. Under mina överläggningarmånga
med företrädare för kommuner och landsting i landet har jag kunnat

beträffande värdet skapa ekonomisktnotera att etten samsyn av
incitament för ökad handikappanpassning den kollektiva trafiken.en av

förFöreträdare funktionshindrade har framfört åsikt.samma
De modellerna bådatvå har sina för- och nackdelar. Vid en

sammanvägning dessa bedömer jag talar förövervägande skälatt attav
bör lagstifta enhetligt särskildahuvudmannaskap för denettman om
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kollektivtrafiken och riksfärdtjänsten inom förramen
trafikhuvudmärmens verksamhet i länen.

Den lagstiftning jag föreslår kommer emellertid ställaattsom nya
krav på trafikhuvudmannens kompetens och organisation. THM
behöver bl.a. organisera tillståndsmyndighet för särskilden
kollektivtrafik och riksfärdtjänst. Vidare bör anordningar för
samordningen trafiken såsom boknings- och informationscentralav
förberedas och upphandling de tillkommande persontransportemaav

Huvudmannen bör beredas visstäga rådrum för detta.rum.
Trafikhuvudmarmalagen infördes successivt landstingenattgenom

och kommunerna själva under 1978-1981 I Västsverigeåren fram till
den 1 juli 1983 fick bestämma de ville åtaga sig huvudmannaska-när

Ett sådant successivt införande ändring lagen kan inte skepet. av av nu
med hänsyn till lagarna särskild kollektivtrafik ochatt om om
riksfärdtjänst bör införas samtidigt i hela landet.

Lämplig tidpunkt för ikraftträdandet de föreslagna lagarna börav
enligt min mening omkring årsskiftet 199798.vara

Det kan emellertid finnas särskild anledning till ett senare
ikraftträdande. Ett sådant skäl kan kommunerna och landstingetattvara
i län vill inågra betydande utsträckning omorganisera formernamera
for huvudmarmaskapet fir de kollektiva i länet.persontransporterna
Regeringen bör därför bemyndigas besluta ikraftträdandet.att om

vill erinraJag den nuvarande huvudmannaskapslagenattom ger
kommunerna och landstinget betydande frihet själva utformaatten
huvudmarmaskapet. Så till exempel kan kommunerna på sigtaensamma

för trafiken samtliga kommuner och landstinget är överensansvaret om
därom. Ett renodlat landstingskommunalt huvudmannaskap ocksåär
fullt möjligt sådan lösning.parternaom enas om en

Oavsett föreslagnaden träder i kraftlagen vid årsskiftet 199798om
eller vid den tidpunkt regeringen bemyndigas beslutaattsenare som

bör det finns vissa Övergångsbestämmelser i syfte praktisktattom,
underlätta överflyttningen ansvarsområdena.av

omLagarna särskild kollektivtrafik och riksfärdtjänst samtom
huvudmarmaskapslagen,ändringarna i i socialtjänstlagen ioch

lagstiftningen ersättning för sjukresor bör således träda i kraft denom
1 november året före överflyttningen ansvarsområdena tillav
trafikhuvudmarmen. Härigenom får denne möjlighet beslutaatt om
tillstånd i god tid före de kommer fr.o.m. den 1görasattresor som
januari.

Det måste också finnas ordning reglerar de tillstånd tillen som
kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst med stöd äldresom av
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lagstiftning meddelats före överflyttningen föreslårJagansvaret. attav
äldre tillstånd upphör gälla den äldre1 januari, de lagarnaatt attmen
dock tillämpas frågai de för vilka tillstånd har meddelats föreom resor
den tidpunkten och före januari.görs utgångensom av

kan tilläggasDet motsvarande övergångsordning tillämpades dåatt
fir riksfärdtj överflyttades frånänsten till komunema vidansvaret staten

årsskiftet 199394. bidrogDen till de medmångaatt resor
riksfárdtjänsten varje sker omkringår jul och kundenyårsom
administrativt ordnas smidigtpå överflyttningensätt, detett trots av
ekonomiska från huvudman tillansvaret en en arman.
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Författningskommentarer7

7.1 Förslaget till lag ändring iom

trañkhuvudmannalagen

§1
paragrafenI har trañkhuvudmannens verksamhetsområden tagits upp.

Första stycket l 1 § första stycket första meningen imotsvarar
paragrafens äldre lydelse. förstaI stycket 2 och 3 har tagits deupp nya
verksamheterna särskild kollektivtrafik och riksfårdtjänst. Angående
dessa hänvisas till författningskommentarerna tillpersontransporter
förslagen lag till särskild kollektivtrafik och lag riksfardtjärlst.om om

Paragrafens andra stycket 1 § första stycket i lagensmotsvarar a
äldre lydelse.

Paragrafens tredje stycke har sin motsvarighet i den äldre lydelsen
§l andra stycket första meningen, dock med vissa ändringar.av a

Sålunda har paragrafen utvidgats icke blott taxitjänsteratt utanavse
transporttjänster i övrigt.även Bestämmelsen i sin lydelse omfattarnya
samordning transporttjänster,även dvs. beställningscentraler ochav

upphandling sådana tjänster. Ett syftena med bestämmelsen är attav av
samordning skall kunna ske mellan trañkhuvudmannens persontrans-

och Skolskjutsar.porter t.ex.
Frågan ivad mån kommunal verksamhet skall myndig-anses som

hetsutövning eller företagsverksamhet enligt konkurrenslagensom
1993:20 i dag svårbedömd.är Verksamhet innefattar friståendesom
upphandling torde dock företag och således omfattasattvara anse som

konkurrenslagen. Av 199293:56 Ny konkurrenslagstiftning,av prop.
70, framgår lag förpliktar företag handla visstpåatt ett atts. en som

kan företrädesätt fire konkurrenslagen.äga Det förhållandet att
föreskriften i paragrafens tredje stycke reglerar frivilliga föråtaganden
trafikhuvudmännen och inte tvingande ombesörja upphandling kanatt
innebära konkurrenslagen tillämpligär på sådan upphandling.att

2§

Motsvarande bestämmelse i fråga trafikförsörjningsplan angåendeom
linjetrafikens omfattning finns i l § första stycket andra imeningen
lagens äldre lydelse. Nu föreslås trafiktörsörjningplanen skallatt
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omfatta den särskilda kollektivtrafiken.även Trafikförsörjningsplanen
skall innehålla grunderna för prissättningen,även åtgärder för handikap-
panpassning och miljöskyddande åtgärder beträffande dessa trans-
portslag. Anledning saknas försörjningsplanen skall omfatta ävenatt
riksfárdtjänst, då resandets omfattningresenärerna ochstyr staten
bestämmer egenavgifter. Inflytandet hos kommunerresenäremas och
landsting trafikhuvudmannensöver verksamhet kan förstärkas genom

fortlöpande revidering trafikförsörjningsplanen.en av

3§

Paragrafen 1 § andra andra meningenstycket i lagens äldremotsvarar a
lydelse. Sedan bestämmelsen infördes i lagen tillkommithar lagen
1992:1528 offentlig upphandling. Då undantag inte i denna lagom
kan från lagen offentlig upphandling,göras har paragrafen anpassatsom
härtill.

4§

Bestämmelsen har kommenterats iden allmänna motiveringen,närmare
avsnitt 5.5.5.

6§

Motsvarande bestämmelse fimis i §1 andra stycket i lagens äldre
lydelse.

10§

Paragrafen har behandlats inärmare den allmänna motiveringen, avsnitt
5.5.8. äldreDe bestämmelserna fördelning trafikhuvudmannensom av
underskott vid oenighet mellan dem huvudman kvarstår. Enärsom ny
bestämmelse har införts innebärande vid oenighet skall underskottetatt
för den särskilda kollektivtrafiken och riksfärdtjänsten bestämmas i
förhållande till antalet invånare i kommunen vid ingången av
verksamhetsåret.
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7.2 Förslaget till kollektivtrafiklag särskildom

1§

Den särskilda kollektivtrafiken nuvarande kommunaladenersätter
färdtjänsten och kommunala riksfärdtjänstresorna inomde länet. Den
skall även omfatta vissa för resenären kostsamma sjukresor vissasamt

grund bristandepå allmänna kommunikationer blirresor som av
dyrbara för den enskilde Till skillnad frän den nuvaranderesenären.
kommunala färdtjänsten, vilken inomregelsom enavser resor
kommun, den särskilda kollektivtrafiken län.inom ettavser resor

Som framgår motiveringenden allmänna beteckningen särskildärav
kollektivtrafik vald för dessa skallpoängtera utgöraatt att transporter

integrerad del i de trafikhuvudmannen anordade allmännaen av
kommunikationerna.

Till fådem kan anlita den särskilda färdtjänsten hör desom som,
funktionshinderha direkt eller sjuka, grundpáutan att vara av

ålderdom inte kan åka med allmänna kommunikationer.
Paragrafen också möjlighet för endast med hjälpger en person som

flera ledsagareeller kan med allmänna kommunikationer attav en resa
hjälpfå med resekostnaden för ledsagaren eller ledsagarna.
Genom lagen riksfärdtjänst finns möjlighet få ersättning förattom

vissa utanför det länet. Vidare lagenkvarstårresor egna genom
1962:381 allmän försäkring m.fl. lagar möjligheten fåattom
ersättning för sjukresor utanför det länet och för med fordonegna resa

inte i kollektivtrafik.gärsom

2§

Enligt 1978:438lagen huvudmannaskap för viss kollektivom
persontrafik landstinget och kommunernaär i länet gemensamt
trafikhuvudman i Stockholms län, där landstinget huvudman,ärutom
och i Gotlands län, där kommunen huvudman. lagenär I öppnas
möjlighet för landstinget och kommunerna bestämmaatt annan
sammansättning dem skallpå huvudman. finns alltsåDet storasom vara
möjligheter för dem huvudman efter de förutsättningarär attsom som
föreligger inom län besluta andra sammansättningar denänett om som
huvudregeln Möjligheten landstinget skallatt ensamtanger. vara
huvudman har utnyttjats i Jämtlands län. Riksdagen har vidare beslutat

möjlighet till särlösning för Malmöhus län, där landstinget efterom en
överenskommelse med kommunerna i länet får trafikhuvudmanvara

|—§~1
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tillsammans med Malmö kommun. Ytterligare särlösningar hittillshar
inte efterfrågats.

Enligt trafikhuvudmannalagen kan huvudmannens uppgifter handhas
i kommunalñrbund eller aktiebolag, där de ärettgenom som
huvudman skall ha samtliga aktier. Kronobergs och Malmöhus länI
handhas uppgifterna i kommunalñrbund i övrigtmen genom
aktiebolag.

3§

Trafikhuvudmarmen, enligt trafikhuvudmannalagen är ettsom sam-
arbetsorgan för landstinget och kommunerna i länet vad gäller lokal och
regional linjetrafik fir får för deävenpersontransporter, ansvaretnu
kollektiva inom länet dem funktionshin-persontransporterna av som av
der eller skäl samhällets stöd måste betala för dyrareannat utan
färdmedel andra. Syftet dessa skall kunna förflytta sigän är att personer
inom länet till kostnad inte avgörande avviker frånpå sättetten som
priset för motsvarande med busslinjetrafik. Den särskildaresa
kollektivtrafiken blir jämställd med trafikhuvudmarmen anordnadav
linjetrafik trafikhuvudmarmen fir omfattningenpå så sätt att ansvarar

trafiken. Med begreppet anordna trafikhuvdmannen skallattav avses
trafiken upphandla tillhandahållaeller transporttjänster och demutöva

den utnyttjar trafiken får vända sig tillattgenom som av
trañkhuvudmarmen anordnad beställningscentral för beställaatt resan,

förtydligats paragrafens tredje stycke.något som genom
ansvarsområde för särskildTrafikhuvudmannens kollektivtrafik

inte helt med ansvarsområdet för linjetrafiken. Enligtöverensstämmer
lagen 1985:449 driva viss linjetrafik kan nämligenrätt attom

tillstånd drivatrafikhuvudmarmen få linjetrafik bestämda linjer inpåatt
i angränsande län.

det tillståndRedan förekommer till färdtjänst medddelas förattnu
vissa på grund trafikens geografiskapersontransporter som av
otillgänglighet inte med .allmärma kommunikationer.kan göras I

särskild kollektivtrafikutredningen föreslås till skillnad frånatt nu- -
beviljas i fallendast skall kunna sådana det finns synnerliga skälom

i frågadärtill. kan komma äldre beviljas tillståndDet påatt personer
denna grund i fall då det förenat med problem för äldreär stora

sigförflytta till eller från allmänna kommunikationer ellerattpersoner
huvud med allmänna kommunikationer till detöver tagetatt resa
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Undantagsvis bör också bestämmelsen kunna bliämnade resmålet.
kommunikationernatillämplig förekommande tidsmässigti de fall då de

med tid äldre skallmycket illa stämmer överens somen en person passa
kombination nämnda problemen.hos läkare eller vid det.ex. en en av

Vid tillståndsgivningen liksom i övriga fall beaktas möjlighetenkan att
meddela tillstånd för med den särskilda kollektivtrafiken tillresa

hållplats eller järnvägsstation.närmsta
Tillstånd till särskild kollektivtrafik skall inte behöva meddelas för

skolresor,bekostas offentliga medelpå såsomsättannatresa avsom
värnpliktsresor och ambulanstransporter.

4§

likhet riksfárdtjänstI med nuvarande kommunala färdtjänst och skall
fordras tillstånd för med den särskilda kollektivtrafiken. §I 7att resa

vissa förbestämmelser den utredning kan erfordras attges om som
tillståndsmyndigheten skall kunna ställning i tillståndsfrågan. Dåta

följdlagstiftning till lagen inte torde behövas i övrigt, har dessanågon
in ibestämmelser tagits lagen. Tillstånd bör kunna sökas i efterhand vid

akuta sjukdomssituationer eller då andra väsentliga företasmåsteresor
i situation.oförutsedden

5§

Avgift bör för den eller de ledsagare behövs för dentas ut attsom
har tillstånd med särskild kollektivtrafik skall kunna företaattsom resa

resan.

6§

paragrafen har upptagits de vanligast förekommandeI villkoren. Det får
förutsättas tillståndsmyndigheten utformar eventuella villkor såatt att

begränsning antalet sjukresor intenågon föreskrivs. Vidare börav
givetvis i form till frånoch arbetet och andra nödvändigaresor av resor

inte begränsas till antalet. Paragrafens andra stycke kan bliresor
tillämpligt exempelvis i fråga beställasättet attom resor.
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7§

Se motiveringen till 4 § ovan.

8§

Motsvarande bestämmelse finns i den föreslagna lagen riksfärd-om
Återkallelsertjänst. tillstånd vad motiverat medutöver ärav som-

hänsyn till förändringar hos tillståndshavarens bör bli aktuellaperson -
tillståndshavaren fått möjlighet med allmännaatt attgenom resa

kommunikationer efter förbättning handikappanpassningenen av av
linjetrañken för eller efter utökning linjetrañken.persontransporter av

Självfallet bör återkallelse tillstånd ske restriktivt, oförmågadåav
efterleva föreskrifter har sin i tillståndshavarensgrund oförmågaatt att

förstå eller följa dessa sittgrund funktionshinder sittpå ellerav
handikapp.

9§

Se den allmänna motiveringen avsnitt 5.5.10.

7.3 Förslaget till lag riksfärdtjänstom

1-3 §§

Genom lagändringen överförs för riksñrdtjänst till trafik-ansvaret
huvudmarmen ivarje län. Av 2 § framgår trafikhuvudman.ärvem som
1 och 3 §§ och 2 §§ i lagen 1993:963l kommunalmotsvarar om
riksfärdtjänst.

4 §

Paragrafens första stycke 3 § lagen kommunal riks-motsvarar om
färdtjänst vad tredje punkten. Den föreslagna lagenutom avser om
särskild kollektivtrafik innefattar den kommunala färdtjänsten, resor
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sjukresormed kommunal riksfärdtjärxst vissa inominom län samtett
Behov riksfärdtjänst endast föreliggalänet. kommer därför attav

förhållande tillbeträffande ändring i be-över länsgräns. Enresor
stämmelsen i lagen skett i anledningkommunal riksfirdtjänst harom
härav.

Beträffande frågor tillstånd grundtill riksfárdtjänst på avom
trafikens otillgänglighet hänvisa till specialmotiveringen tillgeografiska
3 § lagen särskild kollektivtrafik.om

Paragrafens andra stycke tillstånd till riksfárdtjänst utan attavser
funktionshinder föreligger sökanden. Avsikten tillstånd tillhos är att
sådana skall meddelas restriktivitet endastmed detoch ärstorresor om
förenat förflytta sigmed mycket problem för äldrestora atten person
med allmänna kommunikationer. motsvarande resmöjlighet harEn
införts i lagen särskild kollektivtrafik.om

5-9 §§

Bestämmelserna 8 §§ lagen kommunal riksfárdtjänst.4motsvarar om-
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ytttrandenSärskilda

Särskilt yttrande sakkunnigaav

Birgitta Andersson, DHR,

Alf G. Ericsson, HSO,

Ann Jönsson, SRF, och

Inge-Britt Lundin, HSO

Inledningsvis vill vi framhålla vi delar utredarens slutsatsatt om
principerna för kollektivtrafiken,samordnat huvudmaxmaskap förett
inkluderat färdtjänst och riksfärdtjänst regleras ioch detta skall lagatt
och inte lämnas till frivillig samordning. Tidigare erfarenheter visaren

frivilliga överenskommelser otillräckliga med endast marginellaäratt
resultat följd. Vi därför odelade till förändringarnavårt stödsom ger
i lagen huvudmannaskap vissför kollektivtrafik och till förslagetom om

Övrigalag särskild kollektivtrafik. författningsändringar följeren om
dessa båda förslag och behöver här inte kommenteras.närmareav
Vi övertygade förslagen framär leder till bättreatt ettom

utnyttjande befintliga samtidigt det stimulerar snabbav resurser som en
handikappanpassning kollektivtrafikens samtliga delar ochav en
utveckling länsfárdtjäxist. Detta nödvändiga förutsättningar förärav
delaktighet i samhälllet för människor med funktionshinder.
Handikappanpassning kollektivtrafiken och länsfärdtjänst har längeav
varit krav från handikapprörelsen.ett

Det finns emellertid enskildheter i utredningens förslag visom
strider principerna jämlika resemöjligheter mellanmotmenar om

funktionshindrade övrigaoch medborgare samtidigt det kan finnassom
förslag oklara och behöver förtydligas. Utredaren bordeär medsom
hänsyn till de övergripande principerna ha bort lagförslagrensat som
innebär förmyndarattityder i förhållande tillresenärermot en grupp av
andra.

6I § föreslås tillstånd får förenas villkormed hur mångaatt ett om
tillståndet En sådan begränsning ingenavvisar vi. harDenresor avser.

motsvarighet vad gäller övrig kollektivtrafik och befäster dagens
ojämlika villkor för resandet.
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§ stadgasI 4 också skalltrafikhuvudmarmenatt vara
tillståndsmyndighet. förslag frågeställningarDetta omreser
trafikhuvudmarmens kompetens uppgiften. framgår §för Det 7 attav
tillståndsmyndigheten skall från den kommun där den sökande är
bosatt eller inhämta de uppgifter behövs förmyndighet attannan som

frågan tillstånd. bestämda uppfattning detDet vårpröva är ärattom
förutsättning för tillståndsgivningen utredning och bedömningatten en
sökandens behov särskild kollektivtrafik finns underlag innanav av som

beslut fattas huvudmannen. Huvudprincipen bör endast iattav vara
undantagsfall skall huvudmarmen fatta beslut strider motsom

förslag tillkommunens beslut.
möjlighetI detta sammanhang vill vi också betona vikten den attav

överklaga tillståndsmyndighetens beslut, föreslås i § Denna rättsom
oundgängligenvi nödvändig och tillstyrker förslaget.ser som

Paragraf tillståndsmyndigheten möjlighet återkalla8 attger en
tillstånd till upprepadeom tillståndshavaren gjort sig skyldig

innebär drabbasöverträde1ser..... I praktiken detta denatt som av
framförsanktionen får husarrest. avvisar vi det bestämdasteDetta på

allt med tanke det saknas sådana regler för övrigapå att
kollektivtrafikresenärer. Naturligtvis överträdelse kunna beivrasmåste

det i vitestraffavgift i enlighetskall ske form och straffmen av genom
med brottsbalkens regler.

väljerSkolskjutsarna fungerar inte för dem friskolor. Eleversom
inte kollektivtrafik ellerkan använda vanlig och inte heller kan gåsom

avgiftcykla till skolan, få ordnad medmåste på sättannatresan somen
kollektivtrañkens. Utredaren borde ha behandlat frågan ochmotsvarar

lämnat förslag inriktning.med dennaett
talarUtredaren högre standard i den särskildaattom en

kollektivtrafiken kan motivera högre särskildaDentaxor.
kollektivtrafiken väljs inte den enskilde utifrån valsituation medav en
olika likvärdiga alternativ. den bakgrunden blir det oegentligtMot att

intetala högre standard och taxesättningen kan från sådantutgå ettom
särskildaUtgångspunkten den kollektivtrafikenmåstesynsätt. attvara

följer de gäller för den ordinarie kollektivtrafiken.taxor som
Priset för den särskilda kollektivtrafiken skall priset förmotsvara

allmän kollektivtrafik. därför formuleringenVi awisar i § 2 attom
priset skall skäligt i förhållande till priset för motsvarandevara resa
med trafikhuvudmannen anordnad linjetrafik väg.påav

Sekretessfrågorna summariskthar behandlats och oklart av
utredningen. Enligt uppfattning strikt sekretessvår måste yttersten
följas. Tillståndsgivaren skall myndighet endast få tillgång tillav annan
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gäller erfordras för fattauppgifter de grundermedicinska attsom som
tillstånd samtidigtbeslut till särskild kollektivtrafik och behandlaom

dessa sekretessbelagda handlingar.som
SOL,I LSS m.fl. lagar framhålls betydelsen samråd ochav

samverkan med handikapporganisationema. Enligt uppfattningvår bör
det i samtliga utredningen föreslagna lagtexter ingå paragrafav en som
reglerar trafikhuvudmannensamverkan mellan och
handikapporganisationema. Genom denna samverkan garantier förges

trafikhuvudmannen får del brukarnas erfarenheter både denatt av av
allmänna och särskilda kollektivtrafiken och den handikappanpassning

kollektivtrafiken vi förutsätter blir utredningensföljdav som en av
förslag. Vi hänvisar därvid till behovet samverkan mellanatt av
myndigheter och brukarorganisationer särskilt markeras i FN :s
standardregler.

Särskilt yttrande Eva Wallberg, expertav

Utredaren redogör i betänkandet för sin vision integreratettom
med tillgänglighet för flertalet trafikanter.persontransportsystem stor

lättDet sympatisera med denna vision. dockär Jag deatt attanser
förslag läggs utredningen flera väsentliga punkter,påsom av som
redovisas nedan, inte tillräckligt underbyggda. Osäkerhet raderär t.ex.

de finansiella konsekvenserna. Olika alternativa modeller har inteom
givitsheller den allsidiga belysning hade varit önskvärd inför ettsom

beslut hur framtida bör utformas.ett persontransportsystemom

Alternativa modeller för samordning

Enligt utredningens direktiv skulle studerautredaren vadpå sätt en
frivillig samverkan skulle kunna ñrstärkas och effekterna härav.
Förslag till alternativa modeller för detta skulle läggas fram. Vidare
skulle utredaren bör lagstifta enhetligtpröva ettom man om
huvudmannaskap för i länen.resor

Enligt min uppfattning redovisas inte och utvärderas inte olika
möjliga handlingsvägar. Endast alternativet överföra tillatt ansvaret
trafikhuvudmannen avhandlas utförligt. Den behandlingmer som
frivilligaltemativen utredningen bygger helt dagens situation.påges av

frivillig skulleHur samverkan kunna stödjas diskuteras inte. Hinderen
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sektorer bordeolikanuvarande lagstiftning för samverkan mellani
analyserats.

framförtstillfällenvid fleraUnder utredningens hargång att en
skulle innebäraborde behandlas.ytterligare alternativ modell Den ett
länsnivå samverkaoch landstinglagstiftat krav för kommuner påatt
för självadock med frihet dessakring de samhällsbetalda attresorna,
kunna omfattasådan modell skullefinna formerna för hur. En en

samverkan bör utformasreglering hur dennadispositiv parternaomav
liksomsådant alternativ bör prövaskan Jaginte att ettenas. anser

till modell denställning vilken ärfrivilligalternativet innan tas som
bästa.

Legitimeringtillståndsgivning

med särskildtillstånd förföreslår det skall krävasUtredningen att resa
i det länskall trafikhuvudmarmenkollektivtrafik. Tillstånd prövas av

handhas itillståndsgivningfolkbokförd. Motsvarandedär sökanden är
landsting.dag kommuner ochav

regeringsformen 11myndighetsutövning. EnligtTillståndsgivning är
till bolag,myndighetsutövning inte kan lämnas6 överkap § framgår att
medenskild individ stödstiftelse ellerförening, samfállighet, änannat

tillståndsgivningen lämnasinnebär överUtredningens förslaglag. attav
drivsTrañkhuvudmannen imed stöd lag.till trafikhuvudmän av

drivs dockaktiebolagsform. Någraflertalet fall i som
särskilt för kunnaform konstruerad överkommunalförbund, taatten

myndighetsutövning.
frånmyndighetsutövning i detstöd lag flyttaförslag medEtt att av

till aktiebolag kräverfallet och landstinghär kommun en noggrann
analys saknas. Vad bl.a.konsekvenser. Sådananalys förslagets somav

förslagetkan de effekterställningstagande skebelysas innan ärbör ett
inflytande, behovetpolitikernas insyn ochmedborgarnas ochhar på av

socialtjänsten och hälso-tillståndsgivningensamordning mellan samt
sjukvården.och

finansieringEkonomiska ochkonsekvenser

grundsamordning kan leda till påbesparingar ärDe avsom en
Utredningen redovisar resultatet frånförutse.bristande underlag svår att

direktivens antagandesamordning. bekräftarexempel Dessanågra på
funktionshinder,inte minst de medtillgängligheten för resenärerna,att
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förbättraskan samordning för befintligainomgenom en ramen
resurser.

samordningEn bör leda till bättre ekonomiska incitamentt.ex. att
handikappanpassning kollektivtrafiken minska behovetgenom av av

speciallösningar. Om besparingar uppstår till följd samordningen ärav
det enligt min uppfattning viktigt de med nuvarande offentligaatt
finanser inte och oberoende besparingarnasoprövat storlek återförsav
till sektorn. Denna slutsats stärks regeringens generella direktiv

offentliga åtaganden jagpröva kommenterar nedan.att som
förstärktUtöver samordning innebär utredningens tillförslagen

lagstiftning också andra förändringar. De ekonomiska konsekvenserna
dessa förändringar har dock inte bedömts. Det dock enligt minärav

bedömning sannolikt de leder till ökade kostnader mycket välatt som
kan de kostriadsminskningarstörre än förväntas följdtillvara som av
den föreslagna samordningen. Reformen kan således i sin helhet vara
delvis ofinansierad.

Ökade kostnader kan i första hand förväntas till följd attav

personkretsen i förslaget till lag särskild kollektivtrafik utökasom-
till grundutöver på funktionshinder, sjukdomatt, personer som av
eller liknande geografisk avgränsning personerockså omfatta som

otillgänglighet hos allmänna kommunikationer måste påp. g.a. resa
särskilt kostsamt sätt,
förslaget i princip innebär länsfardtjänst införs,att-
lagen särskild kollektivtrafik formen rättighetslagstiftningom ges av-
med möjlighet få det materiella innehållet i beslutet överklagat iatt
länsrätten; enligt socialtjänstlagen i dess nuvarande lydelse är
färdtjänst skyldighet för kommunerna,en
principerna för taxesättning regleras.-

Utrymmet genomföra icke finansierade reformer i dagensmåsteatt
samhällsekonomiska läge obefintligt. Enligt min mening böranses som
därför lagändringar leder till ökade kostnader inte genomförassom om
inte samtidigt det ekonomiska skapas. avvisarJag heltutrymmet
förslaget utöka personkretsen lagstiftningenatt samt att ge
rättighetskaraktär. De transportproblem finns inom glesbygd börsom
kunna lösas inom för dagens kollektivtrafikorganisation och börramen
inte till rättighetgöras med Överprövningsrätt. Rättighetslagstiftningen

till sin karaktärär kostnadsdrivande den strideratt motgenom
principen hålla ihop och finansiering, varförattom ansvar en
lagstiftning skyldighetskaraktär föredra.är attav
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l994:23Direktiv till samtliga kommittéer

särskildoch offentliga åtgandenutredare prövaatt

24 1994 fattade regeringen beslut särskilda generellaDen mars om
direktiv till kommittéer utredare. gälleroch Dessa även
Samreseutredningen.

Direktiven innebär det offentliga åtagandet skallutöver prövasatt
generellt också lämplig nivå för åtagandet skallatt samt attanges nya

Vidare utredningoffentliga åtaganden skall utvärderas. skall varje
analysera de resultat tidigare det offentligauppnåttssom genom
åtagandet det inte orimligt irrelevant analyseraellerärsamt om- -
möjligheterna till och bedöma effekterna besparingar,av
effektiviseringar inkomstökningar utredningsområdet.och på
Redovisning förslag ellerskall hur innebär utgiftsökningargöras av som
inkomstminskningar finansieras. påverkarskall Om förslag lämnas som
den kommunala sektorns ekonomi skall bedömning deen av
kommunalekonomiska effekterna bedömningEngöras. om
ñnansieringsprincipen tillämplig skall också genomñras. Direktivenär
innebär allmännaockså krav konsekvensanalyser.på

Utredningen har inte det kunnat förväntas tagit hänsynpå sätt som
till dessa generella direktiv har kommit till bakgrund demotsom av

offentliga fmansema. Vad gäller konsekvensbedömningar, t.ex.svaga
avseende ekonomi, finansiering och de kommunalekonomiska effekterna
lämnar utredningen mycket önska. Själva kärnan i direktiven,att att

offentligadet åtagandet, behandlas inte alls. naturligtvispröva Det är
inte motivera särskild kollektivtrafik offentligtsvårt böratt att ettvara
åtagande. Direktiven motiverar dock kritisk analys hur långt dettaen av

sig.åtagande bör sträcka

Särskilt yttrande av

sakkunniga Lennart Rusk ochJonasson, Janne

Ulf Wetterberg

Som utgångspunkt för förslagen i betänkandet utredarenpresenterar en
vision integrerat persontrafiksystem långt möjligt skallsåettom som

alla, funktionshinder, tillgänglighet till de kollektivaoavsettge samma
trañkmedlen. ligger i linje handikappolitikensDetta med grundläggande
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funktionshindrade inormalisering och integrering desynsätt om av
samhället.

Kollektivtrafiken i trafikförsörjningen ochskall basenutgöra
tillsärlösningar endast andra möjligheterskall tillgripas inga starnär

buds. Vi ställer bakom inriktning utredningsarbetet.dennaoss av
i för färdtjänst, riksfärdtjänst ochKommunerna har dag ansvar

kommunerSkolresor, landstingen för sjukresor och trafikhuvudmännen
linjetrañken.landsting gemensamt för den lokala och regionalaoch

således kommuner och landsting sina budgetar står förDet överär som
samhällets finansiering samtliga trafiktj samladhär nämnda Enänster.av

och landstingde subventioneras kommunerpå avsyn resor som
kollektivtrafiken.förväntas leda till bättre handikappanpassningen av

minska behovet specialtransporter.Detta bör i sin successivttur av
i det bordeVi delar den uppfattning uttrycks direktiven attsom vara

inommöjligt sikt erbjuda förbättrad service tillpå resenärernaatt en
kostnader. Viför oförändrade eller kanske till och med sänktaramen

uppfattning påskyndadelar utredarens det angelägetäratt att
handikappanpassningen kollektivtrafiken förbättraoch attav

förändringarsamordningen mellan de olika formerna Dessaav resor.
resenärsperspektiv för åstadkommanödvändiga såvälär ett attur som

effektivare transportorganisation.en
modeller för tillUtredaren har enligt direktiven tvåprövaatt att
redovisa hur dagensständ bättre samordning. Den är attenaen

frivilliga trafikhuvudmänsamverkan mellan kommuner, landsting och
fram.kan förstärkas. Förslag till alternativa modeller skall läggas

lagstiftaDärvid skall andra alternativ börprövasett omsom om man
enhetligt huvudmannaskap i länen förett resor.
Utredningsdirektiven valtkan naturligtvis tolkas olika. Utredaren har
mycket tolkning, vilket möjligheternahar begränsatavsevärtsnäv atten

finna konstruktiva lösningar. s.k. trafikhuvudmannaskapslagen harDen
varit förändradden enda utgångspunkten för överväganden om
lagstiftning tilloch utredningsuppdraget har därmed reducerats att
föreslå vilka uppgifter skall tillföras under trafikhuvudmannenssom

alternativaGenom den tolkningen direktiven harsnävaansvar. av
lösningar inte analyserats.

betänkandet ställs frivilligmodell inom för oförändradI en ramen
lagstiftning, färdtjänst,dvs. dagens situation, modell därmot en
riksfärdtjäxist och sjukresor läggs in i trafikhuvudmannens Menansvar.

inom för oförändrad ansvarsfördelning mellanäven ramen en
kommuner, landsting trafikhuvudmän förändringar ioch skulle
lagstiftningen kunna underlätta den frivilliga samordningen.
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Vi har under förgävesutredningsarbetet efterlyst sådanen mer
förutsättningslös Trafikhuvudmannareformen i slutetansats. av
1970-talet, innebar mellan kommuner ochett gemensamtsom ansvar
landsting för lokal linjetrafik,och regional har iägnats stort utrymme
utredningen. Vi delar uppfattningen reformen har bidragit tillatt en
rationellare trañk och bättre service för bl.a.resenärernaen genom
samordnad planering och samordnat i länen.taxesystem

Förutsättningarna, inte minst de ekonomiska, har dock förändrats
under tjugode år trafikhuvudmarmaskapslagen har funnits.snart som
De brister och problem finns inbyggda i denna lag har inte hellersom
redovisats i betänkandet. frånI Landstingsfö rbundet 1994rapporten

Landstingens i kollektivtrafiken sammanfattasom engagemang
problemen med trafikhuvudmarmalagstiftningen i punktertre -
kommunernas och landstingens trafikpolitiska styrning verksamhetenav

iär många län och otydlig det medföransvaretsvag gemensamma-
oklarheter och leder naturliga skäl till trögheter i beslutsprocessenav

utifrån ägarperspektiv sambanden mellan landstingensär ochett svaga-
kommunernas beslut kollektivtrafikens utforrrming och standardom
trafikuppdraget och kostnaderna för trafiken.

Utredaren har med all lagt tydligträtt resenärsperspektiv sinpåett
analys och sina förslag. Detta kompletterasmåste med ett
finansiärsperspektiv. Det kommuner och landsting finansierarär som
de olika berörda och det därmed betydelseär avgöranderesorna av
trafikpolitiskt och ekonomiskt kommuner och landsting också haratt
goda möjligheter direkt och påverka verksamheten till innehållatt styra
och omfattning.

Med hänvisning till bristerde i trañkhuvudmannalagstiftningen som
vi redovisat vi mycket tveksamma tillär lägga in ytterligareattovan
uppgifter under trafikhuvudmannens Utöver ändringar iansvar.
trañkhuvudmarmalagen föreslås lag särskild kollektivtrafik.en ny om
Den omfattar nuvarande färdtjänst och sjukresor och rättighetslagär en
där tillståndsprövningen får överklagas hos länsrätten. förAnsvaret
sjukresor länsgränsemaöver föreslås i fortsättningenäven vara en
landstingsuppgift och vad gäller skolresor utredaren det inteattanser

nödvändigt törfattningsvägenär ålägga trafikhuvudmarmenatt ett
formellt Sjukresor liksom skolresor verksamhetsanknutna.äransvar.

Det därför viktigt sjukresornaär i fortsättningen haräven näraatt en
koppling till landstingens sjukvårdsverksamhet, både vad gäller
tillståndsgivning föroch sjukvårdens företrädare skall ha ekonomiskaatt
incitament samordna besökstider med patienternas resemöjligheter.att

finnsDet heller inga skäl hantera sjukresor inom länet påatt ett annat



173SOU 1995:70

utformaheller försjukresor länsgränserna inteochsätt än över att
kringlagregleringen sjukresor rättighetslag.som en

Sammanfattningsvis sjukresorförordar vi påsynsätt somsamma
skesamordning bör medutredaren lägger skolbarnstransporter. Enpå

trafikhuvudmarmenslinjetrafiken sjukreselinjer läggs in iatt tgenom ex
utifrånutformasverksamhet och linjetrafiken i övrigtäven

mycket väl också,behov. Länstrafikbolaget kan påsjukreseresenäremas
beställning taxisamordna upphandling ochuppdrag avlandstinget, av

ske i formför sjukreseändamål. de sjukresor behöverMen annansom
landstingenfortsättningen uppgift förlinjetrafik bör iän även vara en

beslutsmässiga för.ha det ansvaretatt
föreslår trafikhuvudmannen skallUtredaren att vara

kollektivtrafik.tillståndsmyndighet för riksfärdtjänst och särskild
handhasuppgifter får med stöd lagenHuvudmannens ettavav
regeringsformenaktiebolag, i de flesta län.Det ivilket också sker nns

särskild lag läggainget hinder med stödvisserligen mot att av en
ovanligtaktiebolag, det synnerligenmyndighetsutövning i ärmen

till myndighetsutövning inomVi ställer mycket tveksamma ettattoss
aktiebolag. Om ändå måstesådant här område läggs detpå görsett

klartingående analyseras och beskrivas. Vi finner detkonsekvenserna
gjortsotillfredsställande konsekvensbeskrivning inte harsådannågonatt

införande rättighetslagstiftningi utredningen.Utredaren föreslår av en
Därmedtillgången särskilda kollektivtrafiken.det gäller till dennär

får och intekommer domstolar i utsträckning vilkaavgöraattstor som
kombination medfår tillgång till särskild kollektivtrafik. Detta i att man

det reellalegitimeringsansvaret i aktiebolag leder tilllägger ett att
politiska inflytandet verksamheten begränsas Kvar ståröver avsevärt.

finansieraoch landstinget skalldock kravet kommunernaatt
verksamheten.

;föreslagna reformenSom syftet med dennämnts är att genom
kollektivtrafik olikahandikappanpassad och ökad samordning resorav

behöva tillförakunna erbjuda bättre service till resenärerna utan atten
föreslagnafinns dock inslag i denytterligare Detresurser.

lagstiftningen kostnadsmässigt klart expansiva. gällersig Dettersom
länsfTárdtjänst, liksbl.a. det lagstadgade införandet t taav en 0 m

i lagen särskild kollektivtrafik omfattarpersonkretsen ävenom person
kommunikationergrund otillgänglighet hos allmärma måstepå avsom

särskilt kostsamtpå sätt.ettresa
Även den föreslagna lagregleringen prissättningen för lärav resor

medföra kostnadskonsekvenser för kommuner och landsting. Förslagen
underskottsfördelning för kollektivtrafikenden särskilda ochom

riksfardtjänsten tillmellan kommuner och landsting leder en
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kostnadsomfördelning mellan dessa huvudmän inte har belysts isom
utredningen.

En analys förslagens samlade kostnadskonsekvenser saknas iav
betänkan vilketdet, mycketär allvarligt eftersom förslagen berör
kostnadsmässigt mycket verksamheter för kommunertunga och
landsting. Ett alternativ till förslaget utvidgningom av
trafikhuvudmannaskapslagen vi skulle ha velat ha belyst isom
utredningen följande.är

Nuvarande ansvarsfördelning mellan kommuner, landsting och
trañkhuvudmän för olika slag ligger fast, lagstiftningenav resor men
bör frihet för landstinget och kommunerna ilänet kommage överensatt

ansvarsfördelning. Det innebär det kan träffasom länsvisaannan att
överenskommelser enhetligt huvudmannaskap förett flera eller allaom
de aktuella landstinget, kommunerna ellerresorna genom
trañkhuvudmannen.

En genomgång bör göras sådan lagstiftning idag kan utgöraav som
hinder för samordning mellan huvudmännen. Det kan gällaav resor
regler kring upphandling, sekretess, yrkestrañk mm.Inriktningen bör

länstrafikbolagetatt utnyttjas i ökad utsträckningvara kommuner ochav
landsting inte huvudman verkställighetsorgan.utansom som
Länstrafikbolaget bör kunna för sammanhållen planering ochsvara en
upphandling och beställningscentral för samordningen gemensam deav

kommuner och landsting huvudmänresor är för.som
För ytterligare stärkaatt strävandena samordna de olikaatt resorna

bör lag kunna övervägas ställer kraven ny kommunerpå ochsom
landsting samordna och samplaneraatt alla de de huvudmänär förresor
i årlig trafikförsörjningsplan.en Därmedgemensam bör förutsättningar

for samlad på alla de olikages slagenen ochsyn medvetenav resor en
prioritering insatser inom kollektivtrafiken, iav sin avlastartursom
övriga resor.

Nuvarande lagreglering sjukresor bör också över medav ses
inriktning minska den statliga detaljstyrningenatt denna verksamhetav
för underlätta för landstingenatt samordna dessaatt medresor
linjetrafiken. För sjukreseverksamheten behöver bl.a. klaras denut om
i första hand skall sjukvårds- och sjukförsäkringsfrågases som en eller

del de samhällsfmansieradesom en av resorna.
Utredaren förordar skall tvingaatt kommunerstaten och landsting
hantera alla deatt olika slagen inom för utvidgadav resor ramen en

trañkhuvudmannalag. Vi ifrågasätter det är uppgift för riksdagenom en
lagstifta huratt kommuner och landsting skallom organisera sin

verksamhet. Vi har svårt förstå dettaatt synsätt tyder påsom storen
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sinafullgöraförmågalandstingensochkommunernas attmisstro mot
uppgifter

förslagutredarensavvisar vivi redovisatskälAv de omovan
linjetrañkkollektivvisshuvudmarmaskap förändringar i lagen om

däremotkollektivtrafikVisärskildtill lagförslagetliksom anseromny
framkomlig vägavslutningsvis skisserat ärvialternativdet enatt som

Vi beklagarmed utredarenvisyften är överensdeför nåatt om.som
inomtillfredsställande sättbelysts påalternativ inte hardetta ettatt
innanutredningsarbete krävsytterligarevilketutredningens gör attram,

riksdag.ochregeringbeslutfram tillföraskanfrågan av

Nordell,OlofyttrandeSärskilt av

sakkunnig

möjlighetfinnsviktigt detdetsamhället attialla ärFör att resa
andraoch allagamlaför ochsärskiltgällerkollektivt. Det somunga

uppnåmedel förKollektivtrafikbil. äråka attmöjlighetinte har ettatt
livskvalitet.och brajämlikhet

ochattraktivför alla,tillgängligKollektivtrafiken måste varavara
Medkunderna.förpristill rimligterbjudaseffektiv och kunna ett

detekonomiansträngda ärlandstingensochtill kommunernashänsyn
kollektivtrafikenälvfinarisieringsgraden inommedräknarimligt attatt

öka.måste
och planerasmarknadsorienteradbliKollektivtrafiken måste mer

kollektiv-förolikabehov.skilda Dagenskundersutifrån olika system
specialtransporteroch andrasjukresorrikstärdtjänst,färdtjänst,trafik,

onödigtochkundorienteradetillräckligtbetingade, intehistorisktär
skattebetalarna.förkostsamma

kringutredningenidet finnsglädjandeDet är storatt samsynen
alla. Genomförpersontrafiksystemintegrerat attvisionen ettom

ochäldreförden bättrekollektivtrafiken såutveckla att personerpassar
i dagkollektivtrafiksärskildadenfunktionshinder kanmed lättare som

visar påUtredningenbegränsas.och sjukresor ettför färdtjänstkallas
kundvänligpåvinsternaförtjänstfullt påsätt satsaatt merenav

låggolvsbussarformfunktionshindrade iäldre ochkollektivtrafik för av
kommerstatsbidragsärskiltFörslagetservicelinjer. attoch ettom

för alla.persontrafiksystemintegreratutvecklingenpåskynda ettav
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Även det är uppenbart det finns i frågaom att storen samsyn om
visionen skapaatt samordnat integreratoch trafiksystemett för alla
skiljer sig meningarna vad gäller själva organisationen.

Utredarens förslag ifrånutgår kundorienterat därett synsätt slårman
fast traditionell kollektivtrafik, färdtjänstatt och sjukresor skall i ettses
helhetsperspektiv med kunden i Förslaget innebärcentrum. att
kommuner och landsting inom respektive län blir huvudmangemensamt
for all kollektivtrafik. Sedan detär till kommuner ochparterna,upp
landsting, bestämma hur huvudmarmaskapetatt skall utformas. Liksom
i dag föreslår utredaren huvudmannaskapet kanatt antingenvara

eller delat med endast landstinggemensamt eller kommuner som
huvudman. Den utredaren föreslagna organisationen medgerav stor
frihet for kommuner och landsting organisera huvudmannaskapetatt
efter skilda lokala och regionala förutsättningar. Genom konsortialavtal
kan kommuner och landsting liksom i dag organisera
huvudmarmaskapet på många olika sätt.

Sedan trafikhuvudmännen bildades för 15 år sedan har kommunerca
och landsting med framgång utvecklat den lokalagemensamt och
regionala kollektivtrafiken. Det gäller blicka framåt och skapaattnu en
lagstiftning kommuner och landsting vida organiserasom ger attramar
verksamheten for kunna genomföra utredningensatt vision ettom
integrerat persontransportsystem.

Redan i dag har kommuner och landsting sitt ägandegenom av
länstrañkföretagen makten företagen.över Genom trafikhuvudmärmens
högsta beslutande bolagsstämman eller förbundsfullmälctige,organ,
bestämmer kommuner och landsting verksamheten.över

Den frågan i den fortsatta debattenstora bör inte gälla vi skallom
ha samlat huvudmannaskap förett all kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor kommuner och landstingutan i framtidenom gemensamt
bör huvudmän eller bör ändra huvudmannaskapetvara såom man att
det renodlas till antingen landstinget eller primärkommunerna. Det finns
utifrån verksamhetsperspektiv klaraett fördelar med det gemensamma
huvudmarmaskapet med landstingets regionala perspektiv och foransvar
sjukvården och kommunernas lokala perspektiv och för skola,ansvar
fysisk planering, bostadsforsörjning, social service Ett gemensamtm.m.
huvudmannaskap dockmåste förenas med effektiva och ändamålsenliga
former för politisk styrning och finansiering. Det dock knappastär en
uppgift for statsmakterna lösa dessa frågor. Kommuneratt och landsting

imåste samverkan skapa effektiv och ändamålsenlig organisation fören
integrerat persontrafiksystemett för alla.
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E
Kommittédirektiv

[å[å

1993:84Dir.

offentligt betaldaSamordning resorav

1993:84Dir.

l993-07-0lregeringssammanträdeBeslut vid

Westerberg,statsrådetP.Kommunikationsdepartementet.Tf. chefen för
anför.

Mitt förslag
förslagframuppgift läggatillkallas medsärskild utredare bör attEn om

Storabetaldaoffentligti olika slagsamordning länenbättre resor.av aven
färdtjänst, riks-till kommunalanslås varje ärekonomiska resurser nu

ochvad kommunernai manga länsjukresor, änfärdtjänst samt mer
kollektivtrafiken.och regionalaför den lokalalandstingen betalar

förmodellertvå alternativaförutsättningslöstskall prövaUtredaren
följa kommuner,består i hurmodellensamordningen. Den att uppena

organisatorisktihittills har samverkattrañkhuvudmänlandsting och
kollektivtrafik.riksfärdtjänst, sjukresor ochfärdtjänst,rörandehänseende

skulle kunnafrivillig samverkanvadskall studera sättUtredaren en
läggasmodeller skallFörslag till alternativaeffekterna härav.förstärkas och

lagstiftaalternativ börandra prövasDärvid skallfram. ett omom mansom
i lagenändringarför Förslag tilli länenenhetligt huvudmannaskapett resor.

persontrafik skallkollektivför visshuvudmannaskap1978:438 om
redovisas.

finnsför deinomsamordningenSyftet med är att nuresurser somramen
sammanlagdatrafiken och förbättra deteffektiviseraansvarsområdenainom
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trañkutbudet. Tillgängligheten för interesenärerna, minst för medpersoner
funktionshinder kan dä också förbättras. Samordningen kan påskynda
handikappanpassningen inom kollektivtrafiken och därmed förbättra
resemöjlighetema. Vidare bör kunna frigöras samordnadresurser genom en
upphandling trafiktjänstema.av

Bakgrund

l betänkandetEtt samhälle för alla SOU 1992:52, avgivet 1989 årsav
handikapputredning, lämnas förslag till samlat länsnivänett föransvar
kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik. Två
alternativa modeller redovisas för genomföra samordningen:att

En modell är trafikhuvudmannen iatt länet lagfäst förettges ansvar
samtliga slag av resor.

En modell kommunernaär och trafikhuvudmannenattannan i respektive
län sluter avtal trafikhuvudmannenatt skall upphandlaom och samordna
färdtjänst och sjukresor. Därvid skall avtal också kunna träffas attom
tratikhuvudmannen skall kunna för Iegitimering för färdtjänst.svara

Kommittén förordar inledningsvis böratt tillämpa avtalsmodellman en
inom för nuvarande regelsystem för kollektivtrafik,ramen färdtjänst och
sjukresor. Erfarenheterna avtalsmodellenbör enligt kommittén följasav upp.
En prövning lagfäst modell bör ske är 1996.av en senast

Den kommunalafärdtjänsten,riksfärdtjänsten, sjukresoma denlokalasamt
och regionalakollektivtrafiken har olika huvudmannaskap.Ansvarsområden
har emellertid nära anknytningar till varandra. Det finns därför goda förut-
sättningar för ökad samordning dem emellan.en

kommunalaDen järdrjansren började successivt införas i kommunerna
under 1960-talet. Ett särskilt statsbidrag till färdtjänst infördes är I975 för

stimulera uppbyggnaden.att Sedan är 1980 finns färdtjänst i samtliga
kommuner i landet. Det dä gällande bidraget till kommuner och landsting

i princip 35 S bruttodriftskostnadernavar för färdtjänstav och särskilt
anpassadkollektivtrafik. Med det avsågsbidrag till s.k. servicelinjer.senare

År l992 beslöt riksdagen slopa radatt specialdestineradestatsbidragtillen
kommunerna, däribland bidraget till färdtjänsten l99l92:lS0,prop.
bet. l99l92:FiU29, rskr. l99l92:345. Medlen överfördes till det statliga
utjämningsbidraget till kommuner.
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1980:620.socialtjänstlagenframgårför färdtjänstKommunens avansvar
ellerfärdtjänsti hemmet.hjälpsocialnämnden annanl0 § börEnligt genom

medkontakterhaochhemmaför enskilde bodenunderlättaservice att
äldreförverkaskall attsocialnämnden|9 framgår5andra. Av att

ochaktivoch hasjälvständigtoch bomöjlighet levafär enmänniskor att
socialnämndenskall21 iEnligtmedandra.i gemenskapmeningsfull tillvaro

skälandra möterellerpsykiskafysiska,människorförverka att som av
i samhälletsdeltamöjlighetlivsföring, fär attsvårigheter i sinbetydande

andra.levaochgemenskap att som
till denbegränsadeinteallmänhetifärdtjänstkommunal ärmedResor

ikommunersamtligaPraktisktomräde.geografiska tagetkommunensegna
geografiskaDetangränsande kommun.tillåter iocksålandet resor

denocksåutvidgasfärdtjänstenkommunaladen genomförområdet
län.i nägrafinnslänsfärdtjänst som

avgivet|99l:46,Rättvisa SOUVälfärd.Handikapp, avbetänkandetl
inom denproblemradutredningenpekarhandikapputredning,1989ärs en

satsningarhandikapputredningen skulleEnligtfärdtjänsten.kommunala
förfrigöratrafikmedlen kunnareguljäradeanpassningen resurserökaatt av

bl.a.föreslogsbetänkandet attfärdtjänsten. linomförbättringarkvalitativa
iändringVidare föreslogslandet.i helainförasskullelänsfärdtjänst en

kommunalmedföregenavgiftemavilkenenligtsocialtjänstlagen resa
ochlokalai denkollektivtrafikensmedöverensstämmaskullefärdtjänst

färdtjänstenförslagen ärförUtgångspunkten att somtrafiken.regionala
trafikmedel.kollektivaskall kompletteratrafikform

försöksverksamhet.DenI980ärinrättadesRiksjllrdtjansten perma-somen
detEfterTransporträdet. attladesvarvidär 1984nentades ansvaret
pä199192 liggerårsskiftet ettansvaretvidavvecklatsTransporträdet

riksfärdtjänst.förStyrelsentillfälligt inrättat organ,
möjlighetfunktionshindrade attsvärtriksfärdtjänsten ärSyftet med att ge

kostnader.normalalandet tillinomlängregöra resor
kommunika-andra allmännatäg ochske med flyg,kanRiksfärdtjänstresor

pris för resenärentillspecialfordon,ellertaxibilar ett sommedtioner samt
klass.täg i andrareskostnadermednormalatillär anpassat

kompletteringspropositionenI99293: 150,propositioniharRegeringen
årsskiftetfr.o.m.kommunaliserasskallriksfärdtjånstenföreslagit att
förenadenackdelar ärbl.a. detill förslaget ärBakgrunden199394. som

skildaliggerverksamhetenförkostnadsansvarochbeslutmed nuatt
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huvudmän. Kommunaliseringen bör enligt propositionen kunna leda till
effektiviseringar verksamheten bättreav samordning med andragenom
samhällsbetalda Besparingarbör också uppståresor. samordninggenom av
upphandlingen taxiresor. För säkra funktionshindradesav att tillrätt
riksfärdtjänst föreslås i propositionen kommunernaatt särskild laggenomen
åläggs lämnaersättning föratt reskostnaderför till följdpersoner ettsom av

och varaktigt funktionshinderstort måste på särskilt kostsamtett sätt.resa
Riksdagenhar beslut den 8 juni 1993 ställt sig bakomgenom regeringens

förslag bet. l992l93zTU39, rskr. I99293:445.
En kommunalisering riksfárdtjänsten ligger i linjeav med vad som nu

föreslås samordning olika slagom en samhâllsbetaldaav av resor.
Ersättning för kostnader vid sjukresor regleras i lagen l99lz4l9 om

resekostnadsersättningvid sjukresor. Ansvaret överfördes vid årsskiftet
l99l92 till landstingen och till kommuner inte tillhör någon lands-som
tingskommun, dvs. till sjukvårdshuvudmännen. Bakgrunden till riksdags-
beslutet prop. l9909l:l3S, bet. l9909l:SflJl5, rskr. I9909l:264 var
behovet bromsa kostnadsutvecklingenatt förav Ett sätt attresorna.
åstadkommadettaansågs bättre planering och samordningvara en av resorna
inom för sjukvårdshuvudmännensramen verksamhet.

Det hänvisadesockså till sjukreseadministrationatt i sjukvårdshuvud-en
männens regi skulle skapa förutsättningar för samordning samtligaen av
förekommande samhällssubventioneradetransporter, särskilt inomresorna
den kommunala färdtjänsten. utvärderingar gjorts visar samord-som att
ningsvinster redan har uppstått.

Sedan år l979 finns särskild lag för denen kollektivaansvaretom
persomrajiken länen.i Ansvaretgällde inledningsvis enbart linjetrafiken med
buss omfattar sedanår l98S ocksåmen den lokala och regionalajämvägstra-
ñken. l lagen1978:438 huvudmannaskapför viss kollektivom persontrafik
sägsockså trafikhuvudmannenatt skall ägna uppmärksamhet taxifragonta
i länetoch verka för tillfredsställande taxiförsörjning.en Dennabestämmelse
gäller fr.o.m. den I juli 1990.

Bakgrunden till huvudmannarcformcn främst behovet samordnavar attav
trafiken i länen. årFöre 1979planeradesden lokala trafiken för sig och den
regionala för sig. Några gällande fannsgemensamt inte,taxor vilket
försvarade för resenärerna byta mellan olika linjer.att åtskilligal län fanns

l00över bussföretag med linjekoncessioner.egna
Huvudmannaskapet i länen utövas landstingetgemensamt ochav
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landstingetdockårläni Jämtlandslån ochStockholmslkommunerna.
lånMalmöhuslGotlands enbart kommunen.i lånochhuvudmanensamt

kommun.landstinget och Malmöhuvudmannaskapetåvilar
busstrafikdenförlinjekoncessionema somupphörde1989l juliDen

handlastrafikenkanför. Härigenom upphartrafrkhuvudmånnen ett ansvar
kostnads-medallt störreocksåskett,Såformer. harmarknadsmässigaunder

följd.sinkningar som
detskyldigheter narockså kommunernasbör nämnassammanhangetl

grundskolanieleverskolan förtill ochfråndagligaförgaller att resorsvara
1970:340förordningenisamladefinnsBestämmelsernagymnasiet.och

skyldighet att1991:1110 kommunernasi lagenskolskjutsning samt omom
elevresor.för vissasvara

Uppdraget
olikasamordningbattreförslagframbestår i lagga avUppdraget att enom
medsådanaarbetalda Deoffentligt avsesslag somresorresor.av
skeri övrigtoch desjukresorriksfårdtjänst,färdtjänst. somkommunal resor
för.i länentrafikhuvudmânnenfärdmedel och ansvararkollektivamed som
förmodelleralternativatvåförutsåttningslöst prövaskallUtredaren

kommuner,följa hurbestår imodellen attsamordningen. Den uppena
organisatorisktisamverkathittills hartrafikhuvudmånlandsting och
kollektivtrafik.ochsjukresorriksflrdtjlnst,färdtjänst.rörandehänseende

kunnasamverkan skullefrivilligvad sättskall studeraUtredaren en
skall läggasalternativa modellertillFörslaghärav.effekternaförstärkas och
lagstiftaböralternativ prövasandraDärvid skall omfram. manett omsom

föri lånenhuvudmannaskapenhetligt resorna.ett
utvecklingsmöjlighetertrafikensförbättrasamordningenårSyftet med att

kollektivasighandikappade användaförmöjligheterökade attoch avatt ge
samordningentrafikeneffektiviseringartillmöjligheterfårdmedel. De som

kommunalaför denKostnadernaockså studeras.skallmedförakan
många lånisjukresoma sammantagetårriksfärdtjänsten ochfärdtjänsten,

ekonomiskakollektivtrafiken. Deregionalaochlokalaför denlika stora som
samordningenkollektiva färdmedlendehandikappanpassaincitament somatt

utredningen.förviktig frågadärförmedföra irkan en
fullgörasskalli länenoffentligt betaldasamordning deökadEn resornaav
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bakgrund gällandemot mål inom trafikpolitikenav med särskilt beaktande
vad statsmakterna uttalat för handikappomrädet.av För- och nackdelarna

med olika omfattning samordning skall analyseras.av av resorna

Utgdngspunlaer inom trqilqwlitiken
Trafikpolitikens syfte är bidra till bibehållaatt ochatt utveckla välfärden

i landet. Transportsystemet skall utformas så medborgarnasatt och näring-
livets grundläggande transportbehov kan tillgodoses tillfredsställandeett

Kollektivasätt. tralikmedel måste därför stå till förfogande så godatt en
service kan erbjudas även där trafikunderlaget är begränsat.Barn, äldre och

med funktionshinder. liksom befolkningpersoner i glesbygdbör ha möjlighet
till goda kommunikationer. Den växandemedvetenheten miljöproblemenom

insiktenoch nödvändigheten resurshushållningom ställer också kravav nya
våra bl.a. inomtransporter, kollektivtrafiken.

En de centrala trañkpolitiska uppgifternaav är skapa föratt utrymme en
samhällsekonomisktnödvändig utveckling och utbyggnad transportsyste-av

Därför måstemet. transportsystemet effektivt och tillhandahållavara
trafiklösningar den samhällsekonomiskt lägstasom kostnaden.ger Hår-
igenom kan frigöras kan bidra tillresurser tillgängligheten inomsom att
trafiken kan förbättras. En samordning de offentligt betalda börav resorna
såledesske också bakgrund effektivitetsmåletmot inom trafikpolitiken.av
lnte minst viktigt är samordning upphandlingen trafiktjänstema.en av av

Ökad handikappanpassning kollektivtrafikenav
Ett de viktigaste målen för trafikpolitikenav är tidigare nämntssom att en

grundläggande transportförsörjning skall finnas tillgänglig för alla i
samhället. Det innebär tillfredsställandeatt uansportförsörjningen skall
kunna erbjudas även de resenärer har funktionshinder.som Dessa skall
härigenom ökade möjligheter delta i arbets-att och samhällsliv samma
villkor andra medborgare.som

För funktionshindrade och äldre är kommunikationerna utformning ofta
avgörandeför möjligheterna kunnadelta iolikaatt samhällsaktiviteter. Funk-
tionshindrade har emellertid inte möjlighetersamma att de hartrots attresa

behov och önskemål dettasamma av andra. Det kanom erinrassom attom
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förflyttnings-ihandikappadei bedömslandetmiljon varapersonerca en
gå, 400 XXha svårt000400bedömsDärav attsanmanhang. capersonerca

lida150000ochsynnedsättningar000hörsel, 70neisatt personer avcaca
allergier.

socialskall betraktaspåtillgången transporter ensomsynsättet att
handikappolitiken iförriktlinjernamedocksåöverensstämmernyrtighet

integrering.ochnonnaliseringisammanfattas begreppenkanSverige, som
ingåskallfunktionshinder kunnamedmänniskordettaInnebörden är attav

levnadsvillkor.människorjämlikamedandraochssmhällsgemenskapeni ges
möjligt undvikalångt permanentasådärförbörsträvan attEn somvara

måletstället börkommunikationerna. lexempelvis vad gällersärlösningar
funktionshindra-anpassadtillutformning ärfåromgivningenatt somenvara

tid föröverskådligunderSamtidigt detårlörflyttningsbehov.de personers
tilltillgångnödvändigt godmedfunktionshinderomfattandemedmånga mer

hittillsvarandemedhar göratransportmedel. attDettautformade attsärskilt
inriktadevarithandi första harhandikappanpassningför ökadåtgärder en
dvs. förfunktionshindrade,förresandetunderlätta storaatt grupper av

bedömsmiljonmajoriteten denövervägandehelt varaden personer somav
Även kommerfunktionshindradeallt fler attförflyttningshandikappade. om

särskildaocksådärutöverfärdmedel behövskollektivamedfärdaskunna
riksfärdtjänst.ochfärdtjänstsåsomkommunaltransportlösningar

funktions-skall läggashelhetssynemellertidMålet bör att envara
offentligt betaldamål deviktigt ärEttoch äldres atthindrades annatresor.

utredningsuppdragetmöjligt. lså effektivtorganiserasskall somresorna
kostnaderlandstingensochkommunernaskartläggaingår därför statens,att

till deti förhållandesjukresoma,inbegripetbetaldaoffentligtför de resorna.
jämförelsetransportslagen.Enolikasig deanvändermänniskorantal avsom

kollek-handikappanpassaförkostnadernamedde årligaockså attgörasbör
målgruppi trafiken, dvs. denfunktionshindradeantalettivtrafrken och med

inriktadhandikappanpassningenår mot.sompersonerav
vad såttövervägabör utredareni sådanajämförelserutgångspunktMed

lärdmedlenkollektivadeanpassningytterligareomfattningvilkenioch aven
kollektivt. detlfunktionshindradeflermöjligt fördet attkan göra resa

utsträckning skallistuderashur sjukresoma störreocksåbörsammanhanget
inomSamordningen skall skekollektiva färdmedel.ske medkunna ramen

ekonomiskanuvarandeför resurser.
studierfås i olikakunnaböri övervågandenavägledningViss som
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initierats Transportforskningsberedningens försorg, exempelvis igenom
Möjligheter tillgodose delarrapporten fårdtjånstbehovetatt inomav

kollektivtrafiken. Resultaten i tyder busstrafikenrapporten görsatt om
tillgänglig för sådanaäldre i dag i utsträckningmera storpersoner som

anlitar färdtjänst, det finns förutsättningargoda för åtskilligt fler attpersoner
övergå till åka buss.att

Sedan utredningen gjordes har det skett utveckling inom kollektivtra-en
fiken innebär i ökad utsträckning söker differentieraatt trafik-soiri man

iutbudet förhållande till skilda trafikantgruppers olika resbeliov. Exempel
sådandifferentiering linjer förår snabbaarbetsresor, regionala linjer för

längre resavstånd, servicelinjer äldre och funktionshindradesom ger
möjligheter från hållplatser sinaatt nära bostäder till vårdcentraler,resa
sjukhus l dennaökade kundanpasssningingår alltså särskilt beaktam.m. att
funktionshindrades och äldre förutsättningar och resbehov.personers

Ökade möjligheter för funktionshindrade siganvändaattpersoner av
kollektiva färdmedel kan förverkligandeett desteg mot ettses som av
tidigare nämnda målen inom handikappolitiken. En övergång från indi-ett
viduellt resande inom den kommunala färdtjänsten, riksfårdtjänsten och
sjukresoma kan också innebära effektivt utnyttjande befintligaett mera av
ekonomiska liggerDet i utredarens uppdrag beräknaresurser. deatt
kostnadsbesparingar vid olika alternativ för handikappanpassningenårsom
möjliga Somgöra. bl.a. handikapputredningenatt påpekat kan ökaden
samordning frigöra för kvalitativ utveckling färdtjänsten förresurser en av
svårt handikappade.

Enhellfgt huwdniannarkap

En omständighet begränsarden samordning bör eftersträvassom årsom
de olika insatsernahar olikaatt huvudmän.

De ekonomiska incitamentenför trafikföretagen till ökad handikappanpass-
ning kollektivtrafiken därförår i allmänhet små, vilketav försvårandeår en
omständighet detnär gäller i ökad utsträckningatt öppna kollektivtrafiken
för funktionshindrade resenäreroch därigenom begränsakostnadernaför den
kommunala färdtjänsten och riksfånitjänsteit.

Detsamma gäller lör sjukresorna. Det sjukvårdshuvudmännenär -
landstingen Gotlands, Malmö ochsamt Göteborgs kommuner sedansom-
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verksamhet. Avansvariga för dennaekonomisktl januari 1992den ir
GotlandsochlandstingStockholms länsbaradetsjukvårdshuvudmånnenär

kollektivtrafikenförsjukresomaförsåvälharkommun ansvaret somsom
ansvarigaindirektÖvriga barasjukvårdshuvudmänär25färdtjänsten.och

i någrabarasjukvårdshuvudmannenmedförtkollektivtrafiken. harför Det att
förkollektivtrafikinom länets attsiganvänderenstaka län resursernaav

länstrafikensmedskede kansådant sättsjukresoma attorganisera ett
samordnalandstinget sökerpäexempeldeldock attfinnsDetbussar. en

ökadtaxi. Enförbeställningseentralersamhällsågdasjukresorna genom
kostnaderna.sänkadärvid, vilket kaneftersträvasi fordonensamåkning

handlaför planerasamladeTrafikhuvudmannens att uppresorna,resurser
också i bussartaxifordoniinte barasamordna utantrafiken samt att resorna

splittradedetGenomutsträckning.i begränsademellertidtag, tillvaratasoch
trafikhuvudmannenförekonomiska incitamentendehuvudmannaskapethar

små.hittills varitfärdmedlenhandikappanpasnatt
redovisas.skallorganiserassamordningen börför hurmodellerOlika

iviktiga rollbeställningscentralemasuppmärksammassärskiltDärvid bör
ibeläggningtill ökadmöjligheternaminst dåintesammanhanget, en

områdetpåerfarenheterhittillsvarandedelbörUtredningenfordonen. ta av
utvecklingsverk-ochforsknings-ytterligarebehovetockså klarläggaoch av

förverksamhetsformer denrationellatillkomstenfrämjai syftesamhet att av
upphand-samordningtillMöjligheternasamordningen.eftersträvade aven

nackdelar medochockså studeras. För- attskalltrafiktjänsternalingen av
trafikhuvud-undersamordnasbetaldaoffentligtnämnda slagende resorav

effektivitetssynpunktfrånsåvälredovisas,skall som uransvarmannens
synvinkel.resenärernas

olikalandstingenochför kommunernakonsekvensernaekonomiska avDe
ekonomiskaDeskall analyseras.samordningökadgrad resornaavav

till trafik-överförslagstiftningsvägenansvarsområdeneffekterna attav
finansieringentillfram hurbör läggasFörslagbelysas.skallhuvudmännen

landsting i dettaochkommunertill följdskeverksamheternabör attavav
fär ökadetrafikhuvudmännenochkostnaderfår minskadealternativ att

kostnader.
färdtjäns-kommunalaför denförskulleutredaren ansvaretattOm stanna

uppkommertrafikhuvudmânnentillföras överbörriksfärdtjänstenochten
Följden ersättabör ske.för dessalegitimeringen atthurfrågan avresorom

kommunallagensocialtjänstlagenochifärdtjänstenregleringgällande omav
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riksfärdtjänst med motsvarande reglering inklusive nuvarande rätten att-
överklaga beslut färdtjänst till lagen 1978:438 lruvudmannaskapom om-
för viss kollektiv persontrafik skall redovisas. Analysen bör ske mot
bakgrund standardeninom kollektivtrafikenatt i formav linjesträck-t.ex.av
ningar. turtäthet och reapris bestämshelt och häller trafikhuvudmännenav

Äveni länen. fortsättningsvis bor gälla milen och standardenatt inom
kollektivtrafiken i länen skall bestämmas tralikhuvudrnännen.av

lagEn behöver granskas till följdannan enhetligt huvud-som ettav
mannaskapfdr offentligt betalda lagenär 1991:419 resekostnads-resor om
ersättning vid sjukresor.

Uppdraget skall slutfört den 31 december 1994.senastvara
För arbetet gäller dels regeringens Itommittedirektiv dir. 1984:5 till

samtliga kommittéer och särskilda utredare utredningslörslagerrsom
inriktning. dels regeringens direktiv till kommittéer och särskilda utredare
angående[EG-aspekteri utredningsverksamhetendir. 1988:43. Utredaren
skall vidare beakta andra pågåendeutredningar beror FoU-frågor ochsom

direkt eller indirekt har betydelse försom transportsektorn.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringar be-nu att
myndigar chefen för Kommunikationsdqrartenrentet

tillkalla särskild utredareatt omfattad kommittéfomrdningenen av-
1976:119 med uppdrag lämna förslag till samordningatt offentligtav-
betalda samtresor

besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeexperter, tillom annat
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringar beslutaratt kostnadernaskall belastaatt
sjätte huvudtitelns anslag A Utredningar m.m.

Beslut

Regeringenansluter sig till löredragandensövervägandenoch bifaller hans
hemställan.

Kommunikationsdepartementet
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Bilaga 2

offentligt betaldaSamordning resorav

våren 1994omfattningenKartläggning av

SAMRESEUTREDNINGEN

1994JULI

1995-06-20Reviderad
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l Inledning

Stora ekonomiska anslås varje landets kommunerår ochresurser av
landsting för finansiera med kommunal färdtjänst,att resor
riksfärdtjänst, skolskjuts sjukresor. fleraI län uppgår anslagen församt
dessa till högre belopp intressenternas förän anslag den lokalaresor
och regionala kollektivtrafiken.

l Samreseutredningens uppdrag

Enligt regeringsbeslut dir. 1993:84 har särskild utredare tillkallatsen
med uppgift lägga fram förslag bättre samordning i länenatt om en av
olika slag offentligt betalda Utredaren skall iörutsättningslöstav resor.

två alternativapröva modeller för samordning. Den modellen bestårena
i följa hur kommuner, landsting och trafikhuvudmän hittillsatt harupp
samverkat i organisatoriskt hänseende färdtjänst,rörande riksfárdtj änst,
sjukresor och kollektivtrafik. Utredaren skall studera på vad sätt en
frivillig samverkan skulle kunna förstärkas och effekterna härav.
Förslag till alternativa modeller skall läggas fram. Därvid skall ettsom
andra alternativ prövas bör lagstifta enhetligtettom man om
huvudmarmaskap i länen for Förslag till ändringar i lagenresor.
1978:438 huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik skallom
redovisas.

Ett viktigt trañkpolitiskt mål är grundläggandeatt en
transportförsörjning skall finnas tillgänglig for alla i samhället. Det
innebär tillfredsställande transportförsörjning skall kunna erbjudasatt en

deäven har funktionshinder.resenärer Utredaren bör därförsom
vadöverväga på och i vilkensätt omfattning ytterligare anpassningen

de kollektiva fardmedlen kan det möjligtgöra för flerav
funktionshindrade kollektivt.att resa

Föreliggande arbete resultatetär omfattandeav en
kontaktverksamhet med kommuner, landsting, trafikhuvudmän samt
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inom transportnäringen.organisationer Vi harolika tagit deläven av en
utredningsmaterial, tidningsartiklarmängd etc.stor

tid kartläggningen har förändringarUnder den pågått harsom ge-
förnomförts flera håll; formerna samverkan har ändrats,på processen

samverkan har sina hållpåbörja eller utvidga påskyndats påatt menen
kommaeftersom det från centralt håll kan beräknasäven avstannat

riktlinjer samverkan börskall ske.angående hur en

1.2 Avgränsningar i kartläggningen

från olikaflertal synpunkter har under hand länmats till utredningenEtt
dock intebrukarkategorier. Dessa synpunkteroch ärresenärs-

karaktären omdömenheltäckande de har allmännautan ommer av
enskilda kollektiv-färdtjänst och samåkning i kommuner, åsikter om

medföri beställningscentraler Dettatrafiken i bemötandet attstort, etc.
samlad uppfattning från brukarnakartläggningen inte kan presentera en

bedrivande.verksamhetensom
heller inte ambitionen varit sammanställaI kartläggningsfasen har att

vilkaerfarenheter från densynpunkter och transportörerstora grupp av
reseverksamheten.involverade iär

bedrivs kollektivtrafiken primärkommunalaI tiotal kommunerett av
verksamhet särredovisas inte i dennahuvudmän. Deras rapport.

Presentationens uppställning1.3

Sammanställningen här nedan följer rådande länsindelning och
enligt följande:materialet har i stort grupperats

förkortat THMTrafikhuvudmannens organisationl

ftj2 Kommunal färdtjänst

rftj3 Riksfärdtjänst

Skolskjutsar skolKommunala4

Sjukvårdshuvudmarmenslandstingens5
sjukresor sjukt
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6 Kompletteringstrafik komplt

Servicelinjer7 serv

Övrigt8

Ambitionen har varit begränsa redovisningen till sida län.att Enen per
fördjupad redovisning förhållandena i de enskilda kommunerna harav
därvid inte varit möjlig.

1.4 Förkortningar och förklaringar

Andra förkortningar de angivnaän använts är:ovan som

kn kommun

landsting

BC beställningscentral

SOSAB det offentligt ägda företaget SOS Alarmering AB

TRANSAM det offentligt ägda företaget Transportsarnordning i
Örebro

SamRes används begrepp för de offentligt ägdasom
samordningscentraler finns i Kristianstads län.som

SAMRES AB privat företagär i Transportdoktoremaett runtgruppen
i ÖvrigaLund. SAMRES AB har bestâllningscentral i Gällivare.en
bolag i är:gruppen

Administrationsentreprenad AB med bifirma Riksfärdtjänsten i
Sverige AB,

SAMRES i Helsingborg AB, med Helsningborg stad delägtett
dotterbolag.

LänsTrafikens Samresor denär på särskilda resultatenhetnamnet
har bildats inom iTHM Skaraborgs län.som

SAMÅK i Värmland AB Värmlandstrafiksär bolag för samordning
offentligt betaldaav resor.
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LÄN01 STOCKHOLMS

l THM

%Storstockholms lokaltrafik SL till 100 landstinget.ägs av

2 Färdtjänst

Ansvaret för färdtjänsten i hela länet ligger landstingetspå
färdtjänstnänmd. Resorna upphandlas nämnden. Avtal finns förav
närvarande med 50 bl.a. antal taxistransportörer ettca av
beställningcentraler. Samplanering resandet sker.av

3 Riksfärdtjänst

Beställningsrutiner och upphandlas och genomförs varjeresor av
kommun för sig. Inget samordnat resande. kommunerFlera har
upphandlat bokning SAMRES i Gällivare.av

Skolskjutsar4

Upphandlas och genomförs varje kommun för sig.av

Sjukresor5

Upphandlas färdtjänstnämnden samtidigt med färdtjänstresoma. Ingetav
samordnat resande, dock rutiner biljetter,gemensamma
betalningsströmmar

6 Kompletteringstrafik

Upphandlas och genomförs varje kommun för sig.av

7 15-0756
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7 Servicelinjer

Fjorton 14 linjer trafikeras främst i länets centrala delar. Ytterligare
fyra linjer 1995.tillkommer under Drivs med SL ansvarig.år som

Övrigt8

för samordning firdtjänstresor i vid årsskiftetNytt bruksystem togsav
199495.

LÄN03 UPPSALA

l THM

ULUpplands Lokaltrañk AB till lika delar landstinget ochägs av
kommunerna.

2 Färdtjänst

beställningsverksamhet förVarje kommun upphandlar och sig.resor
resande mellan kommunerna eller andra huvudmänInget samordnat
Uppsala och Enköpings kommuner vilka samordnarmed undantag för

landstingets sjukresor inomresandet med tätorterna.

Riksfärdtjänst3

sig. vissa kommuner skervarje kommun för InomUpphandlas av
färdtjänsten.samordning med

Skolskjuts4

tillupphandlar för sig. UL medverkar viss del.Varje kommun resor
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5 Sjukresor

Bokning för hela länet i den upphandlade SOS-landstingetgörs av
centralen i Resesarnordning EnköpingsUppsala. med Uppsala och
kommuner.

Landstinget har avtal med fyra taxiorganisationer.

Landstinget driver sjukreselinjer med via entreprenörerbussar itre
följande relationer:

Skutskär-Uppsala
Oregrund-Uppsala
Enköping-Uppsala

ingenFör övrigt samordning med färdtjänsten.

6 Kompletteringstrañk

Varje internt.kommun hanterar frågan Minskande volym.

Servicelinjer7

Finns för inärvarande Uppsala kommun.

Övrigt8

Håbo kommun har samordnad upphandling skolskjuts, färdtjänst ochav
riksfärdtjänst.

Förberedelser beträffandepågår upphandling inom länet vadgemensam
gäller färdtjänst och sjukresor.
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SÖDERMANLANDS LÄN04

1 THM

ÖrebroiTHM Sörmland och har januariorganisation sedan den 1ny
1994. länenDe två har kvar respektiveO politisk ledning för THM
beställarenhet medan läns helägda åkerier slagitshar tillresp. samman

åkeri, Näckrosbuss AB. Beställarenheten i Sörmland till hälftenett ägs
vardera landstinget och kommunerna.av

2 Färdtjänst

Samordning och beställningar sker i beställningscentraler,tvåav resor
ÖSB,Eskilstuna SOS Alarm AB och Nyköping för sju länets nioav

kommuner. sjukresorDessa samordnas med i respektive omrâde.resor

3 Riksfärdtjänst

inom riksfárdtjänstenResor samordnas för hela länet i centralen i
Eskilstuna.

Skolskjuts4

Upphandlas och genomförs varje kommun för sig.av

5 Sjukresor

Se under färdtjänst.

6 Kompletteringstrafik

Upphandlas samordningTHM. Ingen med andra restyper.av
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Servicelinjer7

Trafik utförs Näckrosbuss i kommuner, Nyköpingnagra bl.a. ochav
Oxelösund.

Övrigt8

Sarnreseutredningen har deltagit i projekt för studera dennärmareett att
samordning sker i den beställningscentralen.som gensamma

ÖSTERGÖTLANDS LÄN05

l THM

ÖstgötatrafikenAB likatill delar landstinget och kommunerna.ägs av
Bolaget enligt avtal mellan landstinget, Kommunförbundet iansvarar

ÖstgötaTrañkenlänet, Försäkringskassan och för regionalen
beställningscentral. fyra håller informeradeDe varandra departerna om

ingåavtal med transportörema.attman avser
Centralen drivs f.n. SOS Alarmering. Via centralen allstyrsav

kommungrånsöverskridande trafik sjukresor, läns- och
riksfardtjärastresor med vissa undantag.

2 Färdtjänst

Länsfardtjäxist infördes april 1987.den 1 Färdtjänsttillstánd inom en
kommun firgäller i hela länet. samband med taxis avregleringIresor
1990 tecknades avtal mellan landstinget och länets kommuner attom
företräda varandra inom ansvarsområde, i detta deltog ävenresp
Försäkringskassan vad gäller sjukresorna inom länet. innebärDetta att
kommunerna upphandlar för alla inom kommunen ochparter
landstinget, via deTHM, eller fleraresor som passerar en
kommungränser.
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3 Riksfärdtjänst

Verksamheten upphandlas respektive kommun. Beställningar går viaav
SOS Centralen med förundantag kommunerna Norrköping och
Söderköping anlitar Samres i Gällivare Finspångs kommunsamtsom
vilken anlitar Räddningstjänsten BC för kommunens samtligasom
resor.

Skolskjuts4

Upphandlas varje kommun för sig.av

5 Sjukresor

Upphandlas respektive kommun och omTHM. Resorna samordnasav
de kommungränsöverskridande via SOS-Centralenär förmed resor
andra huvudmän. Sjukresor inom kommunen samordnas lokalgenom
beställningscentral med för andra huvudmän.resor

6 Kompletteringstrañk

Upphandlas varje kommun för sig efter delegation från THM.av

Servicelinjer7

driverTHM Servicelinjer i Norrköping Linköpingsoch kommuner.
Kommunerna deltar finansieringeni på villkor för övrigsamma som
THM-trafik.

JÖNKÖPINGS LÄN06

lTHM

Jönköpings Länstrafik AB till lika delarägs landstinget ochav
kommunerna.
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2 Färdtjänst

respektive kommun.Resor och beställningsverksamhet upphandlas av
trañkformer. Nässjö tätortstrañk utförssamordning med andraIngen

DAB. allbussar tillgänglighet Det innebärmed hög nästanattav
under dagtid hänvisas till dessa bussar.färdtjänst med taxi i tätorten

införas i från mittentrafik kommer TranåsMotsvarande tätortatt av
augusti.

3 Riksfärdtjänst

ÖvrigaSAMRES, Gällivare, Rftj.Sex kommuner har avtal med ang
resebyråer.lokala avtal med bl.a. taxi och

4 Skolskjuts

beställningstrañk ligger respektiveAnsvaret för skolskjuts i på
kommun. från vissa kommuner upphandlaTHM har uppdrag att
Skolskjutsar med buss.

5 Sjukresor

via SOS-centralen i Jönköping.Upphandlas landstinget. Bokningav
iSjukreselinjen Lisa-linjen infördes 1993 kommer efter beslutsom

1995.landstinget läggas nedatt sommaren

6 Kompletteringstrañk

Upphandlas respektive kommun.av

Servicelinjer7

uppdrag respektive VetlandaUpphandlas THM Värnamopåav av
kommun. i tätortstrafiken.Ingår

färdtjänst.Tätortstrañken i Nässjö och samordnad medTranås
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LÄNKRONOBERGS07

1 THM

Länstrafiken landstingetKronoberg drivs och kommunerna inomav
för kommunalförbund.ettramen

2 Färdtjänst

Upphandlas varje kommun for sig.av

Riksfärdtjänst3

Samtliga kommuners riksfárdtjänstresor bokas i Taxicentral, Värenden
i Växjö. samordningIngen med andra restyper.

Skolskjuts4

Upphandlas varje kommun för sig.av

Sjukresor5

Landstinget har upphandlat dels beställningscentral och dels
taxientreprenörer. Nuvarande upphandlingar gäller under perioden
1994-09-01-1996-12-31. Beställningscentralen upphandladär av
Beställnigscentralen i Kronoberg AB, där landstinget har två
landstingsanställda operatörerassistenter placerade.

Beställningscentralen har för närvarande samordning på närmareen
50 % sjukresorna.under vardagar för

Landstinget har avtal med fem taxiföretag. Taxibilarna dirigeras från
beställningscentralen. Samma pris gäller för fem taxitöretagen.de

Sjukresor till regionsjukvård i Lund och Malmö sker företrädesvis
fordonmed 2 Chevrolet Linnean ochVan döpts tillstegna som

bemannas med ambulanspersonal. närvarande sker ingenFörsom
samordning andra landstingsresor.änav resor
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6 Kompletteringstrafik

Upphandlas THM.av

Servicelinjer7

Saknas i länet.

LÄN08 KALMAR

l THM

Kalmar Trafik AB KL1 till likaLäns delar landstingetägs ochav
kommunerna. hade under periodenKLT jan -92 dec-93 helägtett--
dotterbolag, Kalmar Läns Beställningscentral, med primärKLB, uppgift

handlägga sjukresor, dvs. beställning utbetalningatt samtav resor av
ersättningar även för i bil. Centralen belägen i Högsby.resor egen var

janFr.o.m. den l 19-94 landstinget i Kalmarär ägareensam av
bolaget, med i Oskarshamn.sätenu

2 Färdtjänst

Resor och bokning upphandlas kommun för sig. Kalmar kn,Förav var
nedan.se

3 Riksfärdtjänst

All riksfárdtjänstverksamhet samordnas samordnasKLB. Resomaav
med sjukresoma.

Skolskjuts4

Upphandlas varje kommun sig.förav
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5 Sjukresor

Samtliga sjukresor och bokas Oskarshamn.upphandlas via KLB i Ca
35 % sjukresoma samordnas. Filial i Kalmar for Kalmar kommunsav
färdtjänst vilken samordnas med sjukresor för kommunens
fárdtjänstberättigade och riksfárdtjänstresor. specialbuss,En ägd av

utför till och från regionsjukhusetKLB, i Linköping.transporter

6 Kompletteringstrañk

Upphandlas varje kommun for sig.av

Servicelinjer7

Övrigt8

LÄN09 GOTLANDS

lTHM

Gotlands kommun huvudman. förvaltningsfonnKommunal medär
tekniska förvaltningsorgan.nämnden Kollektivtrañkavdelningensom
har det övergripande för reseverksamheten,ansvaret
beställningsñmktionen den kollektiva persontrañken med buss.samt
Avdelningen upphandling dessa tjänster.allgör av

Färdtjänst2

inom färdtjänsten samordnas inom riksfárdtjänstResor med ochresor
med sjukresor via beställningscentral. Centralen och drivsägsen av
SOS Alarm AB. Efter manuell samordning sänds reseorder fax tillper
Taxi Gotland AB kontrakterade fordon utförvars resorna.



SOU 1995: 70 201

3 Riksfärdtjänst

Samordnas och upphandlas enligt ovan.

Skolskjutsar4

Upphandlas respektive skoldistrikt. Vid behov biträderav
kollektivtrafikavdelningen skolan vid upphandling.

5 Sjukresor

Samordnas och upphandlas enligt ovan.

6 Kompletteringstrañk

Upphandlas enligt Volymen för liten förär samordning medattovan.
övrig trafik skall kunna göras.

LÄN10 BLEKINGE

lTHM

Blekinge Länstrafik AB till likaägs delar landstinget ochav
kommunerna. Bolaget har helägt dotterbolag, Blekinge Samtransett
AB, uppgift driva beställnings-är och dirigeringscentral firattvars en
de offentligt betalda och förbeställda taxiresorna. Efter förfrågan bistår
THM kommunerna vid upphandling och planering trafik.av

2 Färdtjänst

THM uppdragpå Karlskrona kommun fir driftensvarar av av
färdtjänst i Karlskrona. THM:s dotterbolag Blekinge Samtrans AB

beställnings-utgör och dirigeringscentral. Trafiken utförs tillav
centralen, efter upphandling, anslutna taxitransportörer.
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övriga kommuner upphandlas färdtjänsten respektive kommun.I av

Riksfärdtjänst3

Samtliga kommuner har upphandlat bokning via SAMRES, Gällivare.

Skolskjutsar4

Linje- och Skolskjutsar med bussar samordnad i Karlskrona,stora
Ronneby och Sölvesborgs kommuner. upphandlar. övrigtTHM I
upphandlas skolskjutstrafiken varje kommun för sig.av

5 Sjukresor

Landstinget upphandlar samtliga sjukresor och har en egen
beställningscentral för dessa lokaliserad till Karlskrona. principIresor
skall alla bokningar resor kommungräns ske i denna central.över
Kvällstid och helger sker bokning direkt hos landstingets entreprenörer.
Avtal finns mellan landstinget och kommunerna vilket ger
fárdtjänstberättigade möjlighet utnyttja färdtjänsten vid sjukresa.att

Landstinget driver sjukreselinje med buss i relationen Karlskrona
sjukhus Karlshamn trafik med mindre till regionsjukhusetbusssamt-
i Lund.

6 Kompletteringstrafik

Upphandlas fir trafiken. KarlskronaTHM Iävenav som ansvarar
sker beställningarkommun till beställningscentralTHM:s som

samordnar trafiken med färdtjänsttrañken. övrigaI kommuner beställs
kompletteringstrañken direkt hos respektive taxitöretag.
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Servicelinjer7

och låggolvsbussar.med lágentré- Ii utförsAll stadstrafik länet nya
rullstolslift tvåmedutrustadeKarlskrona några bussarna ävenär av

rullstolslift.linjer buss medi Ronneby drivs två medlinjer och även

LÄNKRISTIANSTADS11

lTHM

lika delar landstinget ochTrafik AB tillKristianstads Läns ägs av
dotterbolag, Trañkservice,har helägt ABLänstrafikenkommunerna. ett

uppgift är att:vars

upphandlingsamordna
offentligt betaldabeställningarmotta resor,av

samordna resor
köruppdrag till taxientreprenörerfördela

ekonomiska regleringarförfakturera och gentemotsvara
taxientreprenörer

mellan intressenterbesparingarfördela kostnader och

SamRes-enheterbeställningscentraler,driver f.n. fyraBolaget
Ängelholm Simrishamn medKristianstad, Hässleholm, upptag-samt

bokningsjukvardsdistrikten.motsvarande Närningsområden av resa
samordnade020-tel nr sänds dei SamRes-centralenskett resorna per

BC.telefax till avtalad taxi

Färdtjänst2

enligtSamordnas ovan.

Riksfärdtjänst3

färdtjänst sjukresorsina Rftj med både ochkommuner samordnarFem
enligt ovan.
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Övriga kommuner har antingen direktavtal taxi ellermed avtal med
SAMRES iAB Gällivare. SamRes saknar totalbokning med tåg och
flyg, dessa funktioner införs fran kommande arsskifte.

Skolskjuts4

Skolskjuts med taxifordon upphandlas och via SamRes.styrs

5 Sjukresor

Samordnas enligt ovan.

6 Kompletteringstrañk

Kompltr. kallas för Närtaxi. Resenären bokar direkt hos avtalad
taxiBC. samordning med andra p.g.a. volymer.småresor

Servicelinjer7

ÄngelholmFinns i Kristianstad, itvå och itre Hässleholm.en

Övrigt8

AB Trafikservice arbetar aktivt med kunskapsutveckling inom området
offentligt betalda bade inom det företaget och bland sinaresor egna
intressenter. En dialog forsnära med såväl resenärsgrupper som
transportörer.
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MALMÖHUS LÄN12

1 THM

bildatMalmöhus TrafikkommunalförbundTrafikhuvudman är ett
i Malmöhus LänLänstrafikenoch Malmö kommun.mellan landstinget

iutför trafikuppgifter länetkommunalförbundet ochhelägtAB är av
MalmöHelsingborg.stadstrañken i Lund ochförmed undantag

sjukvårdshuvudman.kommun är egen

trañksamordningOmfattandesjukvårdsdistrikt.indelat i 7Länet är
dessainom vissasarnhällsbetalda skermellan olika typer avresorav

andra den mindre.områden, i är

Färdtjänst1

beställningscentral ii SAMRESFtj i Helsingborg samordnas
sjukresor i Helsingborgmed riksfárdtjänstresor ochHelsingborg samt

med sjukresor i Landskrona.

samordas ej.taxi Landskrona ochFtj i Landskrona ligger på

samordning med andrai Lund ligger olikaFtj på transportörer utantre
transporter.

medfärdtjänst samordnaskommunersoch StaffanstorpsLomma
SAMRES i Gällivare.sjukvårdsdistrikt viasjukresorna i Lunds

bokningskerägd central. Därkommun finns kommunenI Ystads en av
riksfårdtjänst.mellan färdtjänst ochoch i viss samordningmån

samordning med sjukresor.

samordning medfardtjänstresor via taxi BC.Trelleborg bokasI
sjukresor riksfárdtjänst.eller

sjukvårdsdistrikt harkommuner OrupsEslöv och HörbyHöör,
ifärdtjänst via Beställningstjänst Höörsamordning sjukresor ochav

färdtjänst samordnasdrivs sjukvårdsdistriktet. Malmö kommunsav
med sjukresor i Malmö.
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3 Riksfärdtjänst

Splittrad bild, nio kommuner upphandlar BC-verksamheten av
SAMRES i Gällivare.

Skolskjutsar4

Upphandlas respektive kommun.av

5 Sjukresor

Helsingborg och Landskrona, ftj. Lund, Malmö,se ovan se ovan. se
Sjukresorna i Malmö kortaär avstånd. Trelleborgovan. ochp. g.a

Ystad sjukvårdsdistrikt samordnar sjukresorna internt via distriktets
BC i Ystad. Orup,egen se ovan.

6 Kompletteringstrañk

Upphandlas THM. Avtal finns med Linjetaxi i Skåne AB ochav
uppdragen utförs lokal taxi. Ingen samordning med andra uppdrag.av

7 Servicelinj er

Finns i Eslöv, Lund, Helsingborg och Malmö.

Övrigt8
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LÄNHALLANDS13

THM1

och kommunerna.landstingetdelarlikatillHallandstrafiken AB ägs av
kanBolagetupphandling.vidlandstingetochkommunerbistårBolaget

i helareseverksamhetplanerasamordna ochPlanetdatasystemetvia
länet.

Färdtjänst2

därHalmstad,undantagettaxi BC,avtaladsker hosBokning resorav
viaandramedSamordning skerdriver BC. restyperkommunen egen

Planet.

Riksfärdtjänst3

Gällivare.SAMRES iellertaxi, SOS ABviaBokning
HalmstadsSOS ochvia taxi,möjligvia PlanetSamordning är

BCkommuns

Skolskjuts4

för sigvarje kommungenomförsochUpphandlas av

Sjukresor5

viaskersamplanering med andravia SOS AB,Bokning sker restyper
etc.GullanSivan,benämnda6Sjukreselinjeroch Planet.THM st

regi.landstinget idrivs egenav
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6 Kompletteringstrafik

Upphandlas och genomförs varje kommun för sig. samordningav
med trafik oftast volymer.småannan p.g.a.

Servicelinjer7

Finns i Halmstad.

Övrigts

GÖTEBORGS LÄN14 OCH BOHUS

1 THM

A. Göteborgs och Bohus läns Trafik AB, Bohustrafiken, GLB, tillägs
25 % Landstinget, 50 % Göteborgs kommunav resterandesamtav
kommuner 25 %. Verksamhet i Bohuslän.norra

B. Göteborgsregionens Lokaltrafik AB GLAB, enligt följande:ägs
Bohustrafiken 48%, Länstrafiken i P-län 24%, Hallandstrafiken 16 %

Göteborgsregionens kommunalförbundsamt 12 %.

2 Färdtjänst

Bokning sker i princip hos taxi BC kommun. Ingen samordningen per
med andra uppdrag. Undantag Göteborg,är där GBG kommun
upprättat BC för alla kommunen betalda dvs.egen av resor
inkl.sjukres0r, Uddevalla där färdtjänst och sjukresorsamt samordnas
via taxi. Mölndals kommun anlitar Taxi Göteborg BC för färdtjänst och
sjukresor.
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Riksfärdtjänst3

viarftjGBG kommuns styrsbland kommunerna.Skiftande mönster
andrai Gällivare,SAMRESanlitarflera kommunerBC,kommunens

GBG kommun.undantagetsamordning,taxi BC. Låglokalanlitaråter

Skolskjutsar4

för sig.varje kommungenomförsochUpphandlas av
THM.viaupphandlarStrömstads kommunerUddevalla och

Sjukresor5

varje kommun.isjukvårdsnämndenochhälso-i principUpphandlas av
VissGöteborg.undantagetmed andrasamordningViss gemensamresor

med fárdtjänstensupphandling resor.

Kompletteringstrañk6

via taxi.bokningLokalTHM.Upphandlas av

Servicelinjer7

drivsandra kommunersjuTrafiknämnden. Ii GöteborgDrivs lokalt av
THM.trafiken av

Övrigt8

LÄNÄLVSBORGS15

1 THM

landstinget ochÄlvsborgstrañken varderahälftentillAB ägs av
området.servicelinjer inomflertaldriverBolagetkommunerna. ett
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2 Färdtjänst

Ftj i Borås samordnas med sjukresorna i kommunen. Gemensam
bokning via Borås Lokaltrañk se Servicelinjer.även I övrigt var
kommun för sig.

3 Riksfärdtjänst

I princip kommun for sig, några kommuner via SAMRESvar i Gälli-
vare.

4 Skolskjutsar

Upphandlas och genomförs varje kommun för sig. Merpartenav av
skolskjutsarna genomförs med den linjelagda kollektivtrafiken.

5 Sjukresor

Viss samordning inom sektorn vad gäller tillfrån sjukhusen iresor
Tvåstad och Borås. I Borås även samordning med färdtjänsten.

6 Kompletteringstrafik

Benämnes Ringbil. Ingår i kollektivtrafiken och ligger under
Alvsborgstrañkens och administration. All upphandling,ansvar
planering sker fir denetc. övriga kollektivtrafiken.som

7 Servicelinjer

Finns i Borås sedan Åmål1984, Trollhättan, Mark, Ulricehamn, samt
landsbygdstrafik iBorås, Mark, Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn.
Regionala Älvsborgservicelinjer finns i Södra i Tvåstad. Totaltsamt

1 milj. år 25 %ca är fárdtjänstberättigade.resor per varav ca resor av
I Borås utförs närmare 50 % alla fárdtjänstberättigades medav resor
servicelinjetrañken 1990
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Övrigt8

betaldaoffentligtdesamordningangåendegenomfördUtredning av
1995.ärbetaldaoffentligtsamordning tasBeslut resoravomresorna.

LÄNSKARABORGS16

l THM

ochlandstingetvarderahälftentillTrafik AB ägsSkaraborgs Läns av
kommunerna.

resultatenhet,särskildinrättatnyligenharLänstrafiken en
samordningenföruppgiftmedSamresor, att avLänsTrañkens ansvara

betaldaoffentligtde resorna.

upphandlingvidlandstingetochbistått kommunernaharLänstrafiken
entreprenadPåkommuner.i 8sjukresorskolskjuts ochfärdtjänst,av

020-nummer.medbeställningscentralerbedrivs tvåTHM samma

Färdtjänst2

sig.förochkommuner9Se enagerar varovan.

Riksfärdtjänst3

FörGällivare.SAMRES itjänstenupphandlarkommunerFlera av
för sig.kommunövrigt var

Skolskjutsar4

sig.förochÖvrigakommuner,mellan 8upphandlingGemensam envar
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5 Sjukresor

Samordning över hela länet via LänsTrañkens Samresor med andra
Länstrafikenrestyper. bedriver, på uppdrag landstinget, fyraav st

tidtabellslagda sjukreselinjer med buss RONDEN, tillfrän
länssjukhuset i Skövde. Därutöver får alla sjukresenärer aka avgiftsfritt
med Länstrañkens ordinarie kollektivtrafik uppvisande kallelsemot av
till sjukvårdsinrättning.

6 Kompletteringstrañk

Samordnas i de 8 omtalade kommunerna. I övriga kommunerovan gör
lokal taxi BC sarnordningen.

7 Servicelinjer

Finns i Skara och Mullsjö.

Övrigt8

Samordningssystemet Planet används för samordningslingläggning i
hela länet.

VÄRMLANDS LÄN17

l THM

Värmlandstrañk AB ägs till hälften vardera landstinget ochav
kommunerna. Bolaget SAMÅKhar helägt dotterbolag,ett i Värmland
AB, uppgift är upphandla ochattvars samordna offentligt betalda

medtransporter lättare fordon sjukresor, färdtjänst och
SAMÅKkompletteringstrañk. driver BC vid sjukhuset i Arvika.en

2 Färdtjänst

Hanteras SAMÅKi sju kommuner och samordning skerav med
sjukresor och i viss mån med riksfärdtjänst. Karlstads kommunala
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docki Gällivare,1994 via SAMRESjuliden 1from.bokasfärdtjänst
bokasvilkariksfárdtjänstensmedsamordning sammasker avresor,

företag.

Riksfärdtjänst3

SAMÅK dessaochviariksfárdtjänsthanterar resorNio kommuner
administrerarKarlstadkommunEnandramedsamordnas restyper.

Gällivare.iSAMRESviariksfárdtjänst

Skolskjutsar4

SAMÅK och Värm-kommun.respektivehandläggsHuvudparten av
flertaletiupphandlingvidbistårochadministrerarlandstrafiken

VärmlandstrañkgenomförsskolskjutsplaneringDirektkommuner. av
i kommuner.två

Sjukresor5

SAMÅK. medSamordningviabokasochupphandlasAlla sjukresor
möjligt.där såsker ärandra restyper

Kompletteringstrafik6

iBokningverksamhet.sinförsjälv sexVarje kommun svarar
SAMÅK, taxi.övriga viaiviakommuner

Servicelinjer7

Karlstad.ochSäffleKristinehanm,Arvika,ifinnsServicelinjer
Fardtjänstbudgeten.viakostnadersinaförkommunRespektive svarar

stadsbussverksamheten.iservicelinjetrañkeningarKarlstadI
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Övrigt8

Medvetna beslut inte samordnaatt trafiken, främstmerparten iav
glesbygden, rädsla för då slå bl.aa de lokalaattav taxiföretagen.ut

ÖREBRO LÄN18

lTHM

ÖrebroLänstrafiken i AB ägs till hälften vardera landstinget ochav
kommunerna. Bolaget har tillsammans med THM i Sörmland samt
Linköpings och Norrköpings kommuner gemensamägt driftbolag,ett
Näckrosbuss ÖrebroAB. Länstrafiken i har därutöver helägdatre

Örebrodotterbolag, Läns Flygplats AB, Länstrafiken i T-län
Förvaltnings AB Transportsamordningsamt AB, Transam. Transam
samordnar och dirigerat offentligt betalda taxitransporter via BC.egen

Örebro,Terminaler finns vid sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg.

2 Färdtjänst

Färdtjänsten i kommuner administrerasvia Transam.sex Samordning
sker med andra Övriga kommunerrestyper. administrerar sin
verksamhet, genomför upphandling Upphandlingegen genomförsm.m.

Länstrafiken Orebro på uppdrag kommunerna.av av

3 Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst för kommuner administreras och samordnassex via
Transam. Ovriga har lokala uppgörelser med taxi.egna

4 Skolskjutsar

Administreras respektive kommun i Hälleforsav därutom Transam
anlitas under 1995. Upphandling Örebrogenomförs Länstrafiken påav
uppdrag länets samtliga kommuner.av
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Sjukresor5

via Transam.samordnasochbokastaxifordonmedsjukresorSamtliga
samtliga kommuner.ifärdtjänstenmedtillsammansUpphandlar

Kompletteringstrafik6

Övriga harkommunerHällefors Transam.iadministrerasTrafiken av
trafikenupphandlatLänstrafiken hartaxiorganisation.lokalavtal med

i ll kommuner.

Servicelinjer7

Örebro-Karlskoga mellanochmellanservicelinjer finnsRegionala
ochhandikappanpassademedTrañkerasHällefors-Nora-Lindesberg.

mindre bussar.

Övrigts

LÄNVÄSTMANLANDS19

lTHM

varderahälftenVL tillLokaltrañk AB ägsVästmanlands av
ABdotterbolag,helägtharVLoch kommunerna.landstinget ett
ochplaneringvidkommunerbistårLokaltrafik. VLVästerås

PLANET-tilltillgångdärjämteharBolagettrafik.upphandling av
olikasamordningbokning ochtör typer resor.avsystemet av

Färdtjänst2

kommunför VästeråsfardtjänstresorsamordnasPLANEThjälpMed av
Övriga undernedankommunersjukresor.landstingetsmed se

sjukresor.
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3 Riksfärdtjänst

Sex kommunerna har tecknat avtal med SAMRESav i Gällivare
angående riksfardtjänst. Av övriga har flertalet avtal med resebyråer
och taxiorganisationer.

Skolskjuts4

Upphandlas varje kommun för sig. Samordning med linjetrafikenav via
VL

5 Sjukresor

Samtliga sjukresor i länet bokas via landstingets BC i Västerås. Via
PLANET samordnas färdtjänsten i Västerås med sjukresorna i samma
område. Landstinget har avtal med 5 11 kommuner angåendeav
betalningssamordning färdtjänst och sjukresor. Kommunernaav
förskotterar sjukresorna för de fárdtjänstberättigade och får i efterskott
full kostnadstäckning Landstinget. Gränsdragningen mellanav

dock något oklar.restyperna

Försök pågår med linjelagda sjukresor 2 linjer med mindre bussar
i landstingets regi upphandlad verksamhet tillfrån centrallasarettet i
Västerås.

6 Kompletteringstrafik

VL huvudmanär och upphandlar verksamheten lokala taxiföretag.av
I Västerås kommun sker samordning via PLANET, i övriga områden
är volymen för liten för samordnas.att

7 Servicelinjer

Ett servicelinjenät finns i Västerås vilket finansieras kommunen ochav
finns i Hallstahammar,ett annat finansierat kommunen. I flera andraav

kommuner bedrivs den lokala busstrafiken med handikappanpassade
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ochvidvinkområdeavvika fastställd linjevilka kan frånfordon av-
påstigning.

Övrigt8

färdtjänstbeträffandeolikaoftast entreprenörernärvarande finnsFör
föravtalsperiodemasuccessivt samordnafinnsPlaneroch sjukresor. att

sektorsvisaske. Denupphandling kantrafiken så att gemensam
upphandling.områdesvisskallupphandlingen ersättas enav

lokalamedBC frånbeträffande utgårframtidsplanerVL’s ett system
PLANET-systemet.samordnas viavilkacentraler

LÄNKOPPARBERGS20

1 THM

kommunerna.landstinget ochhälften varderaDalatrafik tillAB ägs av

Färdtjänst2

för sig.varje kommunHanteras av

Riksfärdtjänst3

Övriga lokalahari Gällivare.SAMRESavtal medharkommunerTre
lösningar.

Skolskjutsar4

sig.förvarje kommunHanteras av
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5 Sjukresor

Landstinget samordnar sjukresorna i regi. Reseorder faxas elleregen
rings till avtalad taxiorganisation. Vanligt olika taxiföretag har avtalatt
för färdtjänst respektive sjukresor. Sjukresorna samordnas i möjligaste
man med buss i linjetrañk. Egenavgift för sjukresa med kollektivtrfik

sänkt tillär 13 kr.

6 Kompletteringstrañk

Hanteras varje kommun for sig. Upphandling sker samtidigt medav att
färdtjänsten upphandlas. Liten volym.

Servicelinjer7

Servicelinjer Mjuka Linjen finns i fem 9 fordonorter. typav
Ontariobussar med lågt insteg och plant golv används. Trafiken iär
första hand komplement till den ordinarie trafiken. Resenärerett betalar
ordinarie kommun,En Borlänge, subventionerar rabattkort.taxa.

GÄVLEBORGS LÄN21

1 THM

X-Trafik AB till hälftenägs vardera landstinget och kommunerna.av
Enligt ingånget konsortialavtal har landstinget det politiska och
ekonomiska for den regionala trafiken och kommunernaansvaret var
och på motsvarande försätt den lokala trafiken inom respektiveen
kommun.

X-Trafik upphandlar Samordningscentral SamC, BC-funktioner och
för sjukresor och kommunala firdtjänstresor.transporter
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Färdtjänst2

Se ovan

Riksfärdtjänst3

skerX-Trafik, i fyra kommunerriksfárdtjärlst viakommunerFem styr
lokalhari Gällivare och kommunbokning via SAMRES egenen

hantering.

Skolskjutsar4

sikt bör dessaSkolskjutsar. PåsamordnadeX-Trañk upphandlar resor
offentligt betaldaandrasamordnas med resor.

Sjukresor5

mindre bussar harsjukreselinjer medunder THM. ElvaSe ovan
upprättats.

Kompletteringstrañk6

X-Trafik.Upphandlas av

Servicelinjer7

planerasi Försöksverksamhetservicelinjer finns Gävle kommun.Två
i Hofors.

Övrigt8

kommerinnebär detSamC har genomförts ochUpphandling attattav
Samordningsfunktonen harisamordningscentral länet.finnas Q

fordonsdirigeringen.skilts från BS respektivedessutom



220 1995:70SOU

VÄSTERNORRLANDS LÄN22

l THM

Västernorrlands läns Trafik AB till hälftenägs vardera landstingetav
och kommunerna. Svarar for all linjetrañk, landsbygdstrafik,
tätortstrañk, flygplatstrafik, tågtrafik och skärgårdstrañk.

2 Färdtjänst

Hanteras varje kommun för sig. Kommunerna Sundsvall och Timråav
landstinget likalydandehar avtal vad gäller inomsamt de tvåresor

kommunernas område. Viss resesamordning förekommer.

3 Riksfärdtjänst

Hanteras varje kommun för sig. Tre kommuner upphandlar bokningav
via SAMRES i Gällivare.

Skolskjutsar4

Hanteras varje kommun för sig.av

5 Sjukresor

Landstinget har via det helägda dotterbolaget Mitt Sverige Resor AB
köpt samtlig i Taxiaktier Västernorrland AB Taxibolaget. Taxibolaget

Ångeoch driver dag fyraäger i BBC i Sundsvall, Junsele, och
Örnsköldsvik vilka lokalaär centraler med viss regional samverkan vid
längre Gemensam teknisk utrustning i centralerna i anslutnasamtresor.
fordon K G Knutsson.
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6 Kompletteringstrañk

sarnordningsgrad medupphandling i respektive kommun. LågLokal
andra restyper.

Servicelinjer7

Sundsvall.Finns i Härnösand och

JÄMTLANDS LÄN23

1 THM

landstinget. Bolaget harhelägtLänstrafiken i Jämtlands län AB är av
upphandling sjukresor.biträtt landstinget vid av

2 Färdtjänst

sig.varje kommun förUpphandlas av

3 Riksfärdtjänst

BC-upphandlingen. FlertaletsamordnatKommunförbundet i länet har
Gällivare. En kommun bokar viamed SAMRES ikommuner har avtal
samordnas ochmed sjukresorlandstingets BC och dessa resor

färdtjänst. Ovriga resesamordning.saknar

Skolskjutsar4

för sig.Upphandlas varje kommunav
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5 Sjukresor

ÖstersundSjuktransportförvaltningen inom landstinget driver BC iegen
i vilken samtliga sjukresor i länet bokas och samordnas. Centralen
administrerar och bokar bårtransporter, överflyttningsresor,även
riksfárdtjänst planerade sjukresor med ambulans brådskande fallsamt
via SOS AB.

Förvaltningen har avtal med sju taxiorganisationer för resandet. All
samordning sker hos förvaltningen. Bokning ska ske kl. 12 dagen före

genomförande.resans

6 Kompletteringstrañk

Kallas i länet för Plustrañk. Upphandlas och administreras av
länstrañken. Färdtjänstresenär väljer ibland kompletteringstrañk i
stället för färdtjänst på grund lägre egenavgifter.av

7 Servicelinjer

Östersund.Fimis i

Övrigt8

Samarbete finns sedan länge mellan THM och landstinget beträffande
linjer till vårdinstitutioner och inrättande sjukreselinjer med bussav
planeras. Utökning planeras. Utökad matartrañk med taxi till linjetrañ-
ken.

VÄSTERBOTTENS LÄN24

lTHM

Länstrafiken i Västerbotten till likaägs delar landstinget ochav
kommunerna.
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2 Färdtjänst

Upphandlas och genomförs varje kommun fir sig. ochUmeåav
Skellefteå kommuner har avtal med landstinget sjukresor firom
färdtjänstberättigade inom fårdtjänstens betalningssystem. Ingen
resesamordning.

3 Riksfärdtjänst

Nio kommuner har avtal med SAMRES Gällivarei angående
riksfárdtjänstresor.

Skolskjutsar4

Upphandlas varje kommun fir sig.av

5 Sjukresor

Landstinget driver samordningscentraler i Umeå, Skellefteå samt
Lycksele fir sjukresoma. Samtliga sjukresor bokas och samordnas om
möjlighet föreligger via dessa centraler 020 nr.

Landstinget driver vidare följande sjukreselinjer:

Skellefteå-Umeå Sambulans
Nordmaling-Umeå mindre buss
Dorotea-Lycksele
Vilhelmina -Lycksele --
Lycksele-Umeå

6 Kompletteringstrafik

Ringbil.Benämnes Upphandlas THM huvudmanäven är firav som
verksamheten.

8 15-0756
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Servicelinjer7

Verksamheten nerlagd.

Övrigt8

LÄN25 NORRBOTTENS

1 THM

Länstrafiken i Norrbotten AB till lika delar landstinget ochägs av
kommunerna. landstingetTHM och har inlett samarbete vad gäller
trafikens linjesträckning och värdmottagningarnas tider. Mål: öka
resandet med den linjelagda kollektivtrafiken det gäller sjukresor.när

2 Färdtjänst

Upphandlas och genomförs varje kommun för sig.av
Viss samordning med riksfärdtjänsten i Luleå.bl.a.

3 Riksfärdtjänst

upphandlat riksfirdtjFyra kommuner har SAMRES i Gällivare.änst av
Övriga lokala uppgörelser. eller ingenhar Låg samordning med andra
restyper.

Skolskjutsar4

Upphandlas och genomförs varje kommun för isig samarbetenäraav
med THM.
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Sjukresor5

if.n.och BC-funktionen. BC finnsLandstinget upphandlar taxiresor
hela länet. Ientreprenör och den täcker via 020-nrPiteå privat

avtaladsjukresor med taxifordon. Ingenbokas och samordnascentralen
upphandlatLandstinget harfárdtjänstresor.samordning sker med Lex.

såledesi fordonet kanman köper plats bilen,taxitöretagresorna av
restyper.samordning med andralokal BC for taxiinternutnyttjas av
tagitlandstinget bortkollektivtrafik harstimulera resandet medFör att

sjukbesök.i samband medden kollektivtegenavgiften för akersom

Kompletteringstrafik6

i visskompletteringstrañken harför upphandlingTHM menansvarar av
kommuner.till länetsutsträckning delegerat frågan några av

Servicelinjer7

Överkalix fåtalinrättatkommuni samarbete medTHM har ett
servicelinjer.

Övrigt8
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Bilaga 3

Resemöjligheter för alla

Visionen integrerat transportutbud baserat behovpå resenärensettom
och krav.

1995:3 från Institutet för transportforskning. LisaTFK WarsénRapport
Åsa Björnehultoch

Projektet har finansierats Kommunikationsforskningsberedningenav
KFB.

Nedan sammandrag projektet.presenteras ett av

Sammanfattning

förflyttning.moderna samhälle ñms till HuvudpartenI vårt många sätt
sker med personbil reseutbudet omfattar olikadessa ävenav men

former kollektiva det nationella planet ställer skildaPåtransporter.av
företag transportlösningar till förfogande; det gäller såväl flygtåg, som
busstransporter. På det regionala planet har den offentliga sektorn via

och landsting huvudansvar kollektivakommuner for denett person-
och dettrafiken med buss länets trafikhuvudman. På lokalatåg genom

planet har kommunen huvudansvaret för gatuhållning ochbl.a. ochväg-
färdtjänsten.

Trañksystemen skildaför alla, skälär öppna utestängsavmen
många från dessa Skälen vanligtvisresenärer är ärsystem. att systemen
fysiskt svårtillgängliga för informationen undermåligresenären, äratt
eller kan bestå flera och bytespunkten innebäratt moment atten resa av
oöverstigliga hinder. Som följd detta har särskilda och slutnaen av

den kommunala färdtjänsten och sjukreselinjer byggtssystem t.ex. upp
för dessa resenärer.

De olika transporttjänsterna inomhar utvecklats sin sektor ochegen
utifrån olika givna mål och medel. Styrning och åligger skildaansvar
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huvudmän, och företag. Målen förägare verksamheterna delvishar
förändrats tiden. De tidigare målenöver har angivit riktningen for de
planeringsinstrument format verksamheten. har lett tillDena ävensom

den totala fordonsflottan, utrustning i förövrigtatt samt system
administration inte alltid sammanhängande följdhelhet. Enutgöretc. en

uppdelningen optimeringar i de offentligt finansieradeär attav
delsystemen skapar suboptimeringar i helheten. incitament for skapaatt
ökad tillgänglighet for och bättre totalekonomi ñlr samhälletresenären
saknas.

TFK Institutet for transportforskning har 1995under våren genom-
Örebrofört studie i län visar de resemöjligheter ipå dagen som som

finns inom såväl kollektivtrafiken särlösningarnade skilda försom
offentligt betalda Utgångspunkten for studien h.urär resenärernaresor.
uppfattar utbudet vilka möjligheter har Medsamt attman resa.

upplevelser dagens förslag tillresenärernas och åtgärdertransporterav
för framtiden bas har vision formulerats hur integreratettsom en av

de olika tjänsterna skulle kunna skapas. En integrerad trafiksystem av
till problem möjligheterupphov och och hardessa analyserats.ger

Förslag lämnas hur kan förändra och utveckla dagens kollektivtra-man
fik fram till integrerat trafiksystem.så nåratt ettman

Slutsatserna i projektet visar det finns möjligheter till integreringatt
transportutbudet detså bättre till olikaresenärernasattav anpassas

behov. Bl.a. påverkas möjligheterna till integrering följandeav
faktorer: trafikeringsupplägg, bokningbeställning och bekräftelse,
färdbevis priser, fordonfysiskoch utrustning och miljö, information,
personal och service andra kunder. Fyra harsamt typer transporterav
tydliggjorts: privatbilsresor, individuell samltällstransport, särskild
respektive ordinarie kollektivtrafik. individuella tillDen ärtransporten
for dem inte kan sarnåka beroende krav. Särskildspeciellasom
kollektivtrafik sker med mellanform fordon fysiska kravdär påen av
fordon miljöoch avgörande liksom särskild information.är Den
ordinarie kollektivtrafiken utvecklas lågentréfordonsåväl vad gäller som
förbättring linjenät.av

Viktiga slutsatser är:

mycket tydligare fokusering ochbehov kravresenärensatt en
skemåste ökad förståelse och kunskap vad är rättgenom somom

kvalitet perspektivresenärens för reseplaneringsamt att systemur
uppföljningoch förbättras,måste
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fokusering dvs.tydligare helapåatt processen,en
kom-hela ökar förståelsen och kunskapen om resansresan,

plexitet, A
Verksamhetsmål och kontrollsystem utvecklasmåste påstyr-att samt

det organisatoriska planet,
kompetens gäller såväl tekniki integrerat vadäratt ett system som

viktiga. ökad kompetensutvecklingindividens behov lika En är
avgörande for framtiden.

funktionella kravutveckling ske utifrånteknisk måste resenärensatt
framtida fordon, informationssystem ochoch underlag förutgöra

fysiska miljöer samt
trafikhuvudman, kommuner,dialog mellanbehovetatt av en

landsting och tillgodoses.måsteentreprenörer

uppriktigabaseras mål enkla, tydliga ochUtvecklingen bör på ärsom
för sinatill individen i hög utsträckning kanvilket leder taatt ansvar

resor.

Bakgrundsfaktorer

kapitlet uppgifter gällande lagstiftning,I det inledande lämnas om
utveckling i faktorer påverkar resandet vissaresandets landet, samtsom

Örebroundersökningsområdet, län.uppgifter förhållandena iom
liksomUtveckling fordon, informations- och biljettsystem behandlasav

finns äldres och funktions-delar den särskilda forskning som omav
har inriktatshindrades inom kollektivtrafiken. Merparten dennaavresor

forskningförbättringar tekniska lösningar, medan relativt litemot av
liksombeträffande serviceutveckling och organisationhar genomförts

roll och generell kompetens-forskning personalens behovet avom
utveckling.

i mycketStörsta forskningen har varit sektoriell dvs.delen art,av av
samtidigt ellerliten utsträckning har flera transporttjänster studerats

kollektivtrafik, färdtjänst ochmöjligheter till integration t.ex.av
sjukresor.



230 1995:70SOU

Metod

kapitel beskrivsI 2 metod och genomförande. Metoden bygger på en
beskrivning dagens individuella resesituationerresenärers och behov,av
kraven på faktorer för samordning. Uppgifterna harresesystemet samt
samlats in gruppdiskussioner s.k. fokusgrupper med följandegenom
sammansättning:

Örebroboende dels ivaneresenärer, de mindre kommunerna i län,
Örebrodels boende i tätort,
med speciella behov, boenderesenärer dels pá

Örebrolandsbygd eller boendetätorter dels i ellerutom om-
Örebrokring samt

personal från kollektivtrafik, färdtjänst sjukresor.och

Detta leder fram till vision framtidaett resesystem.en av

K WFRÅNNULÃGETILLVISION

Kartläggningoch
beskrivningav
dag utbudns FAKTORER

FÖRKompletterasmed SAMORDNINGforskningsfronten
PÅKRAVfrånochresultat

SYSTEMETFokusgupper Individuella
resesituationer
ochbehov

UnderlagförLIVSBILDER
modellmed9personer

olikalivssituationer

k

Det vardagliga resandet

I kapitel 3 det vardagliga resandet för nio Dessapresenteras personer.
de nio livsbilderna.utgör Personernas aktiviteter, resebehov och

begränsningar liksom deras erfarenheter och önskemålpresenteras,
beträffande Härigenom visas de viktiga kraven påresesystemen.
reseutbudet de faktorer påverkar resebehov möjligheter.ochsamt som
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| lBAKOMLIGGANDEFAKTORER

W
GENERELLÅE55-FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRFLYTT-INDIVIDENS GENERELLA M5-MGHETERNlNGSMÖNSTERpsykologiska,fysiska,

sociala,ekonomiska HUSHÅLLaILIHUSHÅLL TILLARBETE.sxou,BUTIK. KORKORTEKONOMI,ARBETE. SJUKVÅRD.ÅLDEFl qAGIs.FRITIDS- FÅnoTJANsTLEG,SLÅKTAKTIVITET.VÄNNER. ETCFUNKTIONSHINDER KOLLEKTIVTRAFIKOMVÄRLDLIVSSTIL.SJUKDOM. ATTITYDER BILISOCIALSLÃKT,VÄNNER

RESE-SITUATIONEN
RESE-MÖJLIGHETERINDIVIDRELATERADE

FAKTORER EGETINmvInuELLTMÅLPUNKTEH FÅRDMEDEL
ÅRSTIDTIDPUNKT. TRANSPORT-VÄDER.AKUT-SITUATIONENELLERFLERA TJÄNSTERIMPULS.BAGAGE. MÅLPUNKTER TURTÅTHETSÅLLSKAP. RESKEDJOR UNJESTHÄCKN.PLANERINGSMOJUGHET BOKNING

INFORMATIONFÅRDMEDEL
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Elsa

dåligt, någrabörjar har sedanElsa se
år virrig,höftproblem. Hon lite blär

hon har börjat höraorsakat attava
tillstå.vill hon inte självDetsämre.

år färdtjänsttillbaka har honSedan 4
höftproblem.främst beroende sina

tvåhemhjälp kommerElsa har som
gånggånger förvecka, attper en

gång för städning. Elsahandla och en
tycker det trist inte längre kunnaär att

åka shoppa lite.bara och

några gångerElsa dagcenterär per
för delta i kurser och förvecka attatt

årSedan flera spelar hon bridgeäta.
gångnågonmed vänninor. Det blir

gånger år gårmånad. Ett antalper per
samhällets kyrka.hon i

ensamståendeår82 och leverElsa är
år några gånger några årElsa har fördog för llsedan hennes se-man -

åkt tågsamhäl- envishet till Jön-i villa i sedan avHon bordan. ettegen -
Örebro. förvir-enbart köping. slutade medutanför Elsa har Det stor

beroende Elsadotter i Jön- ringfolkpension. Hon har sämreatt seren
två missadeHon heltgift och har barn. och hörköping sämre.ärsom

avgång hongång år. därför inteHon har enkeltreservElsaDit attenperen
Örebros Informationenhörde högtalarna.också ibor ett aven son som

heller läsa.biljetterna kan hon inteytterornråde. bil och hjälperHan har
ochdel praktiskt i husElsa med en

Villeträdgård. kategorisktElsa vägrar att
finnstill lägenhet i staden. Detflytta

Örebro år rullstolsburen sedanVille 37 ochmed byte tillregionalbuss till är
Örebro. års-åldern bilolycka. Han18 efterTill dagcenterilokalbuss en

påarbetaringen trafik.finns ettprogrammeraresom
Örebro.industriområdet iföretag i

med sin sambobor tillsammansHan
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lägenheti i Brickebacken. Sambon
arbetar sjuksköterska RSO ochsom
går på schemabundna arbetstider.

Hushållet har medelekonomi. Det
finns bil och körs sambon.ägssom av
Helst skulle Ville vilja köra själv,

det skulle kräva ytterligaremen en
bil. fåDe skulle kunna bidrag till spe-
cialanpassning bil. Ville harav en
fortfarande bilintresse. Deett stort

någratillsammans, år,helgerreser per
för påtitta biltävlingar, ävenatt om
inte sambon särskilt intresserad.är

Adolfsberg. Yngsta gårbarnet på
dagis och de övriga barnen går i sko-
lan. Familjen har ansträngd eko-en
nomi. gårFöretaget inte särskilt bra

och skilsmässanännu sitt.tog

För Lisa vardagarnaär ständigtett
pusslande med tiden. Helgema ägnas
år barnen, företagets administration,
veckohandling och hembestyr.

Familjen har bil kombivagnen en- -
måste finnas för itransportersom

företaget. Lisa försöker få lite tid till
De har bådaoch sigumgänge självär sjunger i gångett stort kör en per-

påaktiva ibland håll.olika Semester gårvecka, någonbio gång år.per-
blir ofta utomland med charter. Ibland påMormor bor andra sidan ochstan
har det blivit bilresa i Sverige. Och del räddningenär för familjen.en en av
gång tågde till fjällen. Det bådaDe äldstagör barnen oftareste där. Deär
de inte cyklar dit påoch vintern blir det buss.om.

bådaDe äldsta barnen har kompisar i
Lisa Brickebacken någraliggersom-

kilometer Påbort. vintern det job-är
Lisa företagare, har blomster-är bigt efter Lisa inte vill deegen attsom

Örebroshandel i ytterområden.ett påskall cykla kvällarna. Bussförbin-av
årHon 32 och skild sedan årär delserett finns inte mellan dessa om-

tillbaka. Hon har barn, 8 råden,tre måste in tillresp utan centrumman
år10 gamla. De bor i radhus iett
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byta. Det blir mycket bilkör- kurs i Kumla kväll vecka. Vän-för att en per
gångträffar minstkvällarna. ninorna honning en per

Örebroantingen ivecka eller de i
Åsa Då någotKumla. blir det bio eller

annat.
Åsa år och arbetar sjuk-47är som

Åsa tvåBertilvårdsbiträde distrikts-mottag- och har barn. En sonen
Örebro. år går gymnasietgift med l7 ii Honningen är somson

Örebroförsäljningschef och spelar hockey ochBertil är ett som ensom
år gårhar tjänstebil dotter 14 i högstadiet ii Kumla. Hanföretag som

ibland 100 Kumla och tycker det viktigaste imycket,och än attmerreser
år. Familjen har hygglig livet hästar.resdagar ärper

i 60-tals villa iekonomi och bor
BertilKumla.

Åsa.Åsa årBertil 53 och gift medåker regelbundet kollektivt till Hanär
Örebro. fåfå älskar sin bil. I den kan ha dendagararbetet i De av-som

samåka avkopplingibland skildhet och hanhemma kan deBertil är som
för orka med sitt stressigabehöver att

ellertill stationen i Kumlaantingen
Örebro. sin bilradiojobb. Har han bara ochin till Nor-Bertil skjutsaratt

Åsa så lycklig. Han bilargår telefon hantill stationenmalt cyklar eller är
på alltid. Till jobbet dagligen ochfunderatKumla. Ibland har honi nästan

få alla tjänsteresor.i Kumla, detarbete äratt ett men
Örebro. Eftersommedtrevligträtt

på intresse jobbetBertilsborta hon ärBertil göraär storaatt menpassar
år golf.han börjat spelanågot efter jobbet. harkvällarnaaktivt senare

och undertåg- blir helgertill och Detdock bundenHon är mest
Till golfbanan Bertilbusstider. tarsemestern.

Åsa påibland bilen.fackligt aktiv ochär
målar-går påStockholm. Honkurs i
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fårhar begränsad erfaren- Ragnar behandlingarBertil mycket varje vecka,
Åsakollektivtrafik. bl sjukgymnastik ochhet Han och dessutom taraav

Örebroåker in till de ska han eftersom han ingårbuss när iprover en
De sedan taxi försöksgrupp. Ragnar har fortfarandehälsa vänner. tar

efter middag. Detta hän- körkort kan inte hörahem god längre förmenen
gånger år. någonBertil har dock värken, det blir ibland barader 2 kortca per

från hållafamilj och bekanta sträcka för bilkörandethört mycket vidatt
verkar liv. Gertrud kör familjensoch läst i tidningarna. Det bil.även numera

åka kollektivt föreningsaktiv,och besvärligt Ragnar bla inomdyrt äratt
har han och ungdomsgrupp.tycker han. Det han Ger-närsett sporten en

hans uppfatt- trud sin fritid hemma.har inte ändrat ägnarprovat
det braHan tycker äratt attning.

finns för fick färdtjänst för årkollektivtrafiken Ragnar 8t ex ung- ca
de inte kan köra bil. sedan och har aldrig riktigtdomar och sigvantsom

svårt såmed utökad trafik vid det. Det bero-Det bra är att varavore
så ungdomar inte ende andras hjälp. Har påkvällarna hans prövatatt av

få åka någon gång,så skjuts. buss Gertrudblir beroende näratt attav
skulle slippa skjutsa och det kändes
trist använda färdtjänst.Ragnar Detatt var
inte särskilt lyckade Ragnar harresor.

år54 och halvtidspensionär.Ragnar är det i andra kommuner finnssett att
årförfick reumatism 10Han andra bussar skullese- typerca av som
någrafortfarandearbetardan. Ragnar honom bättre han. Till be-trorpassa

vecka med adminstrationdagar Tvåhandlingarna blir det sjukresor.per
Örebro.företag centralt i Han är olika organisationer före-ett men samma

arbetargift med Gertrud bokar, har Ragnar upptäckt.som tagsom som
Öreb-personalchef företag i ett av

industriområdn. i lägenhetDe bor Benkeros
område.i halvcentraltett

gårår gymnasiet iBenke 17 och iär
Örebro. mili samhälle 2Han bor ett
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Örebro tillsammans med Ibland han Tillåtertaxi hem. väd-tarnorr om mor
far.och Hans äldre har flyttat så cyklar han, framföralltsyster helaret

Örebro.till Sommarturlistan ärsommaren.
då.mycket glesare Han har sina för-

Benke spelar i band i äldrar i Askersund och besökerett stan demsom
gång vecka och har spel- gångtränar minst månaden,i oftast påen per en

någon gång månad.ningar Han helgerna. Han skulle vilja hagärnaper
har lite sällskap med Anna bor i lite bättre förbindelser mellan Asker-som

Örebro. Örebro,fårytterkanten Han bland sund och särskilt på helgerna.av
gå.bo där bussen lånarslutat Iblandöver när Leif bil kompisaren av

blirIbland det hos Benke åkereller någotmed dem specielltnärsyrran.
jobbar lite helgerna BW för ska uträttas.

få till musikinstrumentatt pengar som
på.han betalar Han har Leifs intresse Tidiga-ärmotorcy- stora attav resa.

kel, fårhar den har han jobbat koncentrerat isagt attmen ettmamma re
inte köra halvårhan vintern. I familjen i och sedan varit ochtaget ute

finns bil, kör. Benke tycker det uppåt månader.i 9 Han har varitrestpappa
skönt klara sig själv därför ber i delarär världen. Nu har hanatt stora av

han sällan hjälp hämta blivit lite bekvämare. svårtDetatt är attpappa om
eller fåskjutsa. Det sker dock ibland, jobb och Leif vill inte riskeranär sin
han lite lat och fasta anställning. ocksåär trött. Han har en

mysig lägenhet och har träffat Lena
Leif han åka ifrån.vill Iställetogärnasom

har han tillsammans med Lena varit
Leif år25 och bor i i bådedel charterresorär till alpernaensam en en
tvårumslägenhet lite i utkanten tilloch sol och bad.av

Örebro.centrala Han jobbar som
Örebroförsäljare i affär i llLydñallcentralaen

och mycket iär svängen.ute
årLydia 57 och bor med sinär man

gårdenNils Näset utanför Odens-
Örebro.frånbacken, 2 mil Nilsca

gårdenoch Lydia har drivit tillsam-
åri 40 sedan de denövertogmans

från Nils far. Nils och Lydia har inga
mångabarn syskonbarn ochegna men

barnbarn kommer ochgärnasom-
på,hälsar särskilt somrarna.

årFör tio sedan blev Lydia allergisk
kor och dåde avvecklade lant-mot

bruket. Marken utarrenderad tillär nu
spannmålsodlare. Nils och Lydia ären

båda sjukpensionärer. Nils haråkerLeif har ingen bil buss till starrutan
dåligoch Lydiasoch allergi harfrånoch jobbet och kvällarnaäven rygg

förvärrats och hon har myckethan med kompisarna.när är ute nu
svårt mångamed parfym,ämnen tex
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själv inget rakvatten de dagar hantar
ska skjutsa Lydia.

Nils och Lydia hemmaär mestannars
och trivs utmärkt med det.

hårspray, alla formertvättmedel och
också dåligaharpälsdjur. Honav

dialys 2njurar och beroendeär av
gånger vecka.per

inget körkort Nils harLydia har men
bil de bara användergammal somen

lokala ICA-hand-för inköp hos den
någon gång Nilslaren vecka.per

längrevarken vill eller kan köra
sträckor.

gårdsin och villNils och Lydia älskar
någonflytta till De njuterinte tätort.

frånkunna ha släktingarnaattav
sig i detstaden boende hos stora

huset.vackra

frånåker dialys.taxi till och sinLydia
sällskapIbland följer Nils med som

pådå ärendenoch de uträttaattpassar
Örebro.i

svårt dela bil med andraLydia har att
åka kollektivtkan absolut inteoch

gångsvåra allergi. ham-Ensinpga
hår-nade hon bakom använten som

fruk-framkalladeoch det ettspray
svärallergi-anfall med and-tansvärt

råka förförnöd. livräddHon är att ut
frånlokale taxiförarenigen. Dendet

Lydias problemOdensbacken vet om
frånhåller husdjur ochbil frioch en
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Dagens resemöjligheter

kapitelI 4 dagens resmöjligheter i allmänhet särskiltoch förpresenteras
i Orebroresenärerna län. Fakta i Orebro kommun,transporternaom

landsting och län presenteras.

RESEMÖJLIGHETEHSPECIALTRÅFIK
särskildabehov

KOLLEKTIVTRAFIK
öppetlöralla

FjámrafikRegionanrañkLokallrañk

SERVKZELINJEHKOMPLTRAFIK
INDIVIDUELLA
PRIVATARESOR

Integrerat utbud

kapitelI diskuteras5 utifrån perspektivresenärens möjligheterna att
integrera reseutbudet för de presenterade livsbilderna. Sjupersonerna
övergripande faktorer påverkar möjligheterna till integreringsom en av
utbudet urskiljs:

TRAFIKERING INFORMATIONSYSTEMET

SERVICE,
PERSONAL

BESTÄLLNING
FAKTORERBOKNING

FÖR
ANDRAKUNDER

FÃRDBEVISSYSTEM
PRISER

FORDONOCH
ANNANFYSISK
UTRUSTNINGOCHMILJÖ
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komplexthurbokning visarbeställning ochBeträffande ettrapporten
obligato-Tidsangivelser ärsarnordningssystem måstefungerande vara.

Samplanering medoch sjukresor.färdtjänst-samordningvidriska av
sjukvårdsenhetema.samordning medförutsättersjukresor även

tidangivelserkvalitetupplevda ärviktig faktor för resenärens attEn
Kvalitetskravhämttid.bekräftelse påfåbör därförhålles. Resenären en

iminuter0-10inom93% resenärernadag hämtasutvecklas. Ibör av
bl.a. operatörensuppstårFörseningarundersökningsområdet. genom

hämt-har mångasjukhusornrådetfordonen,kontrollbristande över
bostad kanvidhämtningfordon ochurstigning iochin-platser,

tillbokningscentralensamåkningsresa läggerBlirfördröjas. resan en
kan dettaTeoretisktinformerasintevilket60% tid resenären om.

minuter.9får änalla väntainnebära resenäreratt mer
utforma koncept ärmöjlighetfinnasbörDet även att som

plane-och förförunderlätta resenärentidtabellssatta, vilket skulle
formtidtabellenkollektivtrafiken utgörordinariedenringen. I aven

kontrakt.bekräftelse eller ett
Örebro reglervarierari landet,andra lände flestaliksom ilän,I

därvidmåstehuvudmän. Resenärenochför olikaoch priser restyper
borde detskilda Härderegelverken förisärhållakunna systemen.
Reglerregionen.för helaenhetligtskapaskunna system avett mer

kollektivtra-ordinariegratis medFärdtjänstresenärertypen reser
harregler. Dessa resenärermål ochotydliggörundvikas då defik bör

kollektivamedde inte kanförfärdtjänstlegitimationfått att resa
färdmedel.

centralensbokningscentral förutsättersamordning via attEn
ingåendeolikai dereseutbudetöverblickfullhar överoperatörer

förmålgrupperViktigabistå resenären.för kunnaattresesystemen
beställning ochfordon,dvs. ifrontpersonalinformation allär -

Resenä-utveckla sin kompetens.behöverPersonalenupplysning. även
geografilokalkärmedom liksomkunskappersonalensatt omrer anser
otillräcklig.funktionshinderochsjukdomar ärom

allainteDock kanför många.få effekterintegration kanökadEn
omtalade niotidigarefullt Deintegrationsmöjligheternautnyttja ut.

ibildavilka kanföljande fyrabildalivsbilderna kan stommengrupper
integrerat system:ett

mindreeller ärde attPrivatbilsresenärer, tvungna1 mersom
derasintekollektivtrafikendärföranvända bilen motsvararatt

skalldeinsatsersärskildakrävsdessabehov. För resaompersoner
information.enkelturtäthet ochförbättradkollektivt, bl.a.mer
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Oftast denär många gånger svåröverskådliga kollektivtrafikinfor-
mationen det starkaste för välja bilen.argumentet att

2 Ordinarie kollektivtrafikresenärer normalt med kollektivtra-reser
fiken och de har erfarenheter kan tillvara.stora De påverkastassom
positivt förbättringar i framför allt turtäthetsystemet ochav av
linjedragning.

3 Särskilda kollektivtrafikresenärer har behov måste lösas bl.a.som
med fysiska åtgärder, från förbättringar i fordon och tillgängligmer
miljö till enkelhet i utrustning. De fordon här bör utvecklas kansom
även användas för resekoncepten tåg-taxi eller buss-taxi.

4 Individuell krävs förtransport vissa individer. Det kan gälla
allergiker och vissa andra funktionshinder. Resenärerna har
långtgående krav fordonenspå tillgänglighet på tidssäkerhet.samt

En generell slutsats för samtliga tidssäkerhetär framstårattgrupper
allt viktigare faktor.som en

Effekter på organisationen

Resenärens upplevelser ställer krav denpå organisation skasom
tillhandahålla transporterna.

Skapas genomResenären upplever
utveckling av...

kritiskaatt imoment
och bristeri VISIONresan

MÅLsamordningminskar
EKONOMI-OCHFokuserasmöjligheter användaatt genom KONTROLLSYSTEMutbudet påkrav

FUNKTlONSKRAVfysiskatt utrustning,fordon PÅINFORMATIONS-och fysisk miljö intealltid SYSTEM
är anpassadetill resenären

UPPRIKTIGHET FORDONOCHbrister förståelsei för sin UTRUSTNINGSOMsjukdom,handikappoch PÅBASERAS
resbehov FUNKTIONSKRAV

SERVICEosäkerhetberoendepå
KOMPETENSUTVECKLINGbrister informationi om
FOKUSERINGAVregler
FRONTPERSONALENpriserochbetalning-

trafikutbudet-x
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behövs ävenoch förändrasutvecklassamhälletmedtaktI enatt
krav. Detmednytillkommandeframförhållning för nyagrupper

boende.formerklaraskall ävenintegrerade resesystemet avnya

Framtiden

kapitelframtidsfrågor. IbehandlarkapitelsistatvåRapportens sex
kanversionförkortadkraftigtframtiden. Iförslutsatser ensummeras

kommentarerföljande anges:
hurkunskapenbredastedenhardenResenären är rese-omsom

funktionshinder,meddetSärskilt gäller resenärerfungerar.systemet
otydligheter,luckor,överlappningar,sin erfarenhetutifrånvilka ser

förvägledandeoftakankunskapbehov ochDerasmöjligheter, varaetc.
funktionshinder.för demutformning ävengod utansystemenav

Debekräftelse.planering ochbehövsosäkerhetreduceraFör somatt
denoch försituationensjälvakanprivatbilanvänder styra som

be-tidtabellenkantrafiksystemetkollektivadetanvänder vara en
sjukresorfärdtjänst ochiResenärerfárdmedlet kommer.kräftelse på att

bekräftelse.oftast dennasaknar
saknasbeställarebetalareochtransportörmellandialog resenär,En

flestanärvarande i deför system.
samhällsbetaldadekollektivtrafiken ellermålen försocialaDe

föroperativatill tydligaotydliga eller termeröversattaärresorna
medföra högakankring målenOtydlighetfärdtjänstverksamheten.t.ex

samhällsbetaldagällerdetnärvissaförväntningar hos resor.grupper

beträffande:ökad kompetenskräverIntegrerade system
kunskapmedicinskochsocial

tekniskateknik och system
och transportsystemtransporter

de fordonbiljettsystemen,informations- ochställskrav påFunktionella
utrustningen.miljön ochfysiskadenanvändasska samtsom

sektoriellttransportutbudet ochspecialiseringVid ett ansvaraven
behovdärförfinnshela Detöverblicken ettöverförsvåras av enresan.

förochhelarese-controller, försammanhållet attdvs. ett resanansvar
sektoriseringen.överbrygga

ochför kundenmåsteintegrerat ansvaretI resansystemett
skildakommunernaslänstrañken,mellanDialogenförtydligas.

underlättas.måsteoch transportörernaavdelningar
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För resenärensatt perspektiv skall utgöra sammanhäng-resan ur en
ande helhet måste samtliga länkar i utformas utifrån tydligaresan am-
bitionsmal och regler. Nyckelbegrepp är ENKELT TYDLIGT- -
UPPRIKTIGT.

Enkel, tydlig och uppriktig information resemöjligheter Ökarom
möjligheten för individen själv för sinaatt Detta ökarta ansvar resor.
individens trygghet och säkerhet och därmed självständighet.

Modell för utveckling forskningsbehovsamt

I det avslutande sjunde kapitlet lämnas förslag dels till modell fören
utveckling regions samlade utbud ökad integreringav en mot en
baserad på resenärsperspektivet, dels pekar författarna på de forsknings-
och utvecklingsbehov föreligger. Avsnittet Modell fir utvecklingsom

nedan i dess helhet, kommerpresenterassom utgöra väsentligatt en
beståndsdel i avtalet mellan Vägverket och Svenska Lokaltrañk-
föreningen detnär gäller riktlinjer för den framtida upphandlingen av
trafik. Avtalet har utarbetats alternativ till föreskrifter inomsom
området.

Modell för utveckling

Denna modell utgår från resenårsperspelctivet och behandlar de om-
råden därvid behöver utvecklas försom skallatt transportsystemet

Örebro-projelaetförbättras. Det har i visat sig sammanställningatt en
det totala utbudet kräver inledandevissa och ökadeav insatser, men
det underlag leder till ökad efiektzvisenngger sikt. Samman-påsom en

ställningen denpå totala nivån tydliggör möjligheterna till integration.
Lånen olika i verksamhetar och omfattning och arbetet får dämted

till detta.anpassas

Resultatet utgör grunden till plan för läns samlade utvecklingetten -
länsplan.en
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UNDERLAG 1

SAMMANSTÄLLNING RESEEFTER-KAISTLÄGGNING AVOCH
LÅNETS TRANSPORTERAVUTBUDSAMLADERESPFRAGAN

fterfrågestudierE

kvantitativakvalitativasåvälstuderasReseefterjfrågan måste somur
utifrånsketransportformer måstemellanIntegrering rese-aspekter.

hållbara.skall sigsikt visapålösningarnaoch kravbehovnärens om
Detkvantitativa.för degrundenskallstudier utgöraKvalitativa

resvaneundersökningar,studier,olikadaggenomförs i typer ex.av
frånutgåfalli mångatenderar ettattitydstudier. Dessa attkvantitativa

underlagdettillentydigtlederoch inteperspektivproduldionsmässigt
måsteUtvecklingenkrav.kundenstillanpassninggodförkrävs ensom

komplexitet.resandetsförförståelsefrånutgå en
vilketutbudochefterfråganmellan ärjämförelsefalaor iviktigEn

kravetytterligareförstärkerkunden. Dettaförproduktionenvärde ger
upplevelse.ochreseefterfrdgan resenärenskunskappå om

inklude-vilketÖrebro-projektet studierna,kvalitativa ävendeharI
bästsigvisatsituation,enskilda resenärersbeskrivningar geavrar

kanstudierKvalitativamöjligheter.ochproblemför vara avförståelse
fokusgrupper,metodenvalthärharVidagböckerintervjuer, etc.typen

förFlerakunskapen.ökar representantereffektivtpåvilket sättett
ökatkunskapentillförda avsevärtdenbekräftathartrafiken att

verklig.blirprocenttalenbakomförståelsen. Resenären mer

principen:utifrånskebörUndersökningar

skall mätasvadförkvalitativt vetaalt som
mätningkvantitativt

resandestatistik.beteendestudier av typen

Transportutbudet

totaladetbildsamladingenflesta regionerde sam-finns idagI av
måstesammanställning utgörasådantransportutbudet. Enhällsstödda

be-omfattarochsamtligabasunderlag för enparters engagemang
nivå Gör visapå resenärensnivå ochorganisatorisk attskrivning på

enskilde.denefekternaför
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TRANSPORTUTBUDETI EBRO ORGANISATORISKNIV-
Transport-HuvudmanUtbudstyper EntreprenörFordons-typ Antal KostnaderårAntaltjänst resorår sysselsatta
Regional
kollektiv-
trafik
Lokal
kollektiv-
trafik
Färdtjänst
Riksfärd-
tjänst

Sjukresor
Särskola-
resor
Skolskjuts

PÅTRANSPORTUTBUDET RESENÄRENS NIVÅ

Transport-Priser Tidtabell Resorperson Information Tillgänglig-tlänst Bokning hetskrov
Regional
kollektiv-
trafik
Lokal
kollektiv-
trafik
Färdtjänst
Riksfärd-
tjänst
Sjukresor
Särskola-
resor

Skolskjuts

Transportansvar

För samtliga former mastetransporter beskrivas liksomav ansvaret
kedjan relaterat till totalresans perspektiv.av ansvar Det innebär att
planerings- och underhdllsansvar skall ingå.
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Örebroboende iförtransportsystemetområden inomför olikaAnsvar
kommun

NationelltRegionaltKommunalt

AnsvarigAnsvarslormAnsvarigAnsvarslormAnsvarigAnsvartormTransport-typ
Linjetralik
Komplet-
teringstralik
Service-linje
Farc-
tjänst
Skol-
skjuts
Sjukresor

förgrundstenarnaviktigastedekartläggningen ärResultatet avenav
ochrörelse-hardetilltrafikenanpassningenkunna göra somatt av

anpassningen.totaladenmål försättafunktionshinder, samt att

FÖRMÖJLIGHETEROCHPUNKTERKRITISKADEFINIERA2
INTEGRATION

fokuserastransporttjänstersamtligavisarsammanställningenI som
integration.tillmöjligheterproblemsåväl som

tillmöjligheterochpunkterkritiskagenomgångenResultatet avav
stegvisadenförunderlagetviktigastedet anpass-utgörintegration

trafiken.ningen av

VISION 3

VISIONENSKAPA

skapaharoch tjänstemän att gemensamBeslutsfattare ansvaret en
fördokumentsammanfattas iArbetetutbudet. etttotalaför detvision

Kon-beskrivnanedanunderlag förbildarochutvecklinggemensam
underlag.nämndautgdrfrdnArbetetsensusdokument. ovan
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Visionen syflartill skapa grunden föratt långsiktigt arbeteett med att
få hela reskedjan fungera fär allaatt resenärer.

AKTION 4 RESE-CONTROLLER

För minimera riskenatt utvecklingsarbetet sektoriserasatt bör ett
tydliggöras omfattar dvs.ansvar hela-resansom processen, resenä-ur

perspektiv. Seldorsgränser överbryggsrens omfattarattgenom ansvaret
dessi hela bemärkelse.resan

VERKSAMHETSOMRÅDEN

T $§f#1:myr ggg;~son-HÅLL-
M‘°PLATSER

KUNDFRÅN DÖRRKUNDENS DÖRRRESA TILL
VAHDE

Ansvaret skall inte omfatta ekonomiska eller ställnings-ansvarsmässiga
taganden. Avsikten underlättaär övergångenatt till integreratett

fokusera kompetenskravsystem samt att inom det totala utbudet.

Rese-controllerns uppgift blandär medverka till uppfölj-annat att
ningen verksamheten.av

5 KONSENS

Dokumentet omfattar antal olika delarett beskriversammantagetsom
mål och genomförande för utvecklingen integrerat ochmot ett system
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överenskom-dvs.för,samtliga ansvarigaärparter gemensamensom
melse.

eller ersättasplanenprogrammetKonsensus-dokumentet kan utgöra
konkretatrafikförsörjningsplan.trafikhuvudmannens Detiavsnittav

denden nivå och ibör ske påplanerprogrammed utarbetaarbetet att
råd förregionalaVägverketslämpligast och idetform är rapporteras

innehålla följandekanKonsensus-dokumentethandikappfrågor.
avsnitt:

utbudettotalaför detMålsättning

kun-verksamhetenmål förarbetet medUtgångspunkten för ärsättaatt
kundvarde skaStörsta möjligaoch önskemål.densresenärens behov

perspektiv.företagsekonomisktkostnadtill möjligaskapas lägsta ettur

följande delmål:beskrivs enligtKvalitetsmålen för verksamheten

hela processenupplevelseUpplevd kvalitet resenärens av
baseradförväntade kvalitet päFörväntad kvalitet resenärens

utfästelseroch företagensförutsättningaregna
vilket oftakvalitetkvalitet planeradePlanerad företagets‘

standarduttrycks i termer av
utförarekvalitet beställare ochAvtalad avtal mellan

Producerad kvalitet producerat resultat

Olikaskallmåleninnefatta hurMålbeskrivningen skall mätas.även
ochförväntadegäller kundensdetformer mätmetoder finns. Närav

förmetoderfrån kvalitativadet viktigt utgåupplevda kvalitet attär att
Metoderproduktionens mått.riskenminimera typenmäteratt avman

framgångsrika.dagböckerfokusgrupper, intervjuer, äretc.

kringverksam-kärn- ochbeskrivningtotala utbudet medDet av-
het.

exempel-gälla förmålsättningmåsteI integreratett system sammamer
tidsäkerocharbetsresor vad gäller tidpassningvis oavsett om resan

eller särskild.sker med kollektivtrafikordinarie
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Fordon, fysisk utrustning och miljö-

Skall innehålla målen för de olika delarna utbudet: ordinarie,av
särskild och individuell trafik

Information uttryckt i basinformation och särskildtermer av-
information

Informationens målsättning bör byggas utifrån helhetsperspektivet och
individen skall kunna flytta enkelt mellanatt delar i systemet

Prissättning och betalsystem-

Målet bör byggas utifrån helhetssyn baseras detpå totalaen som
systemet

Kompetensbehov

En ökad integration kräver stöd formi kompetens. En ökadav ny
integration innebär samlad kompetens vad gäller såväl telmik,en

liksom social och medicintransportsystem kunskap.

Ekonomiska effekter åtgärder och integreringav

Föreslagna åtgärder baserade på målsättningen bör beskrivas i åt-en
gärdslista, omfattar kostnaderäven för åtgärder liksom efiek-som
tiviseringseflekter.

Kontroll- och uppföliningssystem

Väl utvecklade kontrollsystem och uppföljningssystem koppladeärsom
till beslutade mål, genomförandeplaner och ekonomiska ejfelaer. Nya
informationshjälpmedel kan verktyg. En enkelhet börutgöra eftersträvas
så inte statistik insamlas nödvändigt,att dvs. fokuseringän påmer en
behov inte möjligheter.-
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Ansvarsfördelning

tydliggörs,helhetenväsentligt för de olika delarna iDet är att ansvaret
Ansvarsfördelningentill genomförande och underhåll.från planering

såväl beslutsfattaregäller tjänstemän.som

tidplanGenomförandeplan och

ochåtgärderbär innehålla prioriteringPlanenprogrammet aven
perspektiv.respektive långtför kortinsatser

orskningsbehovetF

kunskapen tydlig-projekt, har bristerimed nämnda vissaarbetetI ovan
all korthet.dessa områden iNedangjorts. presenteras

hela-resan1 Processen

beskrivningsmodeller för hela-resan. integrationsper-Behovet I ettav
då såväl beslutsfattarebehovspeldiv detta ännu större,är som

skall bedömningardet totala utbudet,med förtjänstemän göraansvar
såväl beskrivningModeller och metoder förbehovet förändringar.av av

bär utvecklas.simulering effekterförsom av

Kvalitetsutveckling2

olika formernaKvalitetsutveckling bör studeras såväl vad gäller de av
liksomproducerad, planerad och avtaladkvalitet, upplevd, förväntad,

beställar-utjförannodellen.effekterna av

personalutvecklingoch3 Service-

betydelseAllt oftare forskningsresultat personalens ivisar på trans-
hittills lagtsdel forskningsresurserna har påEn störreportsystemet. av

roll kompetensteknisk Såväl personalens liksom behovetutveckling. av
bör studeras.
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4 Företags- respektive samhâllsekonomiska utvärderingar av
samåkning

Samåkning inom såväl färdtjänst sjukresor bör studeras vad gällersom
effekter i samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt perspektivett

5 Transportutbudets lokala och regionala och behovetansvar av
dialogparter

Huvudmännens roll har förändrats sedan införandet i slutet 70-talet.av
Behovet dialog mellan olika har tydliggjorts och kommerav en parter
ytterligare krävas i ökad integration. Organisationsutvecklingatt bören
studeras liksom möjligheter till incitament utvecklas, tillvar-samt
atagande initiativ i utförar- och resenärsleden.av

Utveckling fordon, fysisk ochutrustning miljöav

Fordon spelar avgörande roll. Ett sedan länge fokuserat behoven är
fordon anpassade för medär särskilda behov.resenärer I dag finnssom
vanliga personbilar specialfordon. Inget dessa fordon uppfyllersamt av

krav. Ett fordon börresenärenas utvecklas kan användas förnytt som
särskild kollektivtrafik, dvs. för samåkning.

Fysisk utrustning, informationsystem och biljettautomater, liksomtyp
den fysiska miljön gatumiliöns planering och underhåll måste anpassas
för den ordinarie kollektivtrafiken skall kunnaatt utnyttjas demav som
inte i dag använder den. Det därför väsentligt det skapasär att ett
enhetligt för samtliga former så användningsystem transporter attav

olika former underlättas.transporterav av

Planerings- och infomtationsystem

Då det förutsätts ökad integrations skall ske bör planerings- ochatt en
informationssystem utvecklas kan användas för såväl boknings-som
personal detI integreraderesenären. dessamäste hasom av systemet
tillgång till det totala utbudet. Informationsystem byggasmåste utifrån
baskrav och särskilda krav och enhetliga för det totalavara systemet.
Härvid behövs kunskapen utvecklas.

Nato
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