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Regeländring färdtjänst (RUN/98/2017)
Sammanfattning
Ett samarbetsavtal finns mellan Region Jämtland Härjedalen (i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet RKM) och kommunerna Bräcke, Ragunda, Berg, Härjedalen,
Krokom och Åre om samordning av samhällsbetalda resor.
Avtalet omfattar ett gemensamt regelverk för resor med färdtjänst. I avtalet ges RKM
uppdraget att besluta om regeländringar. Uppdragsavtal § 4 och bilaga 4.
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, och bygger på att resor med särskild
kollektivtrafik samordnas. Färdtjänst är primärt till för färdtjänstinnehavaren, ledsagare
beviljas om det krävs för att den färdtjänstberättigade ska kunna genomföra sin resa.
Ledsagare regleras i lagstiftningen.
Medresenär samt egna barn är begrepp som inte återfinns i Lagen om färdtjänst, och det
föreligger ingen skyldighet enligt lag att medge transport för dessa. I samarbetsavtalets
regelverk finns dock regler för medresenär som ger eget barn rätt att få resa med den
färdtjänstberättigade under vissa betingelser.
I regelverket under rubriken Ledsagare/medresenär finns en hänvisning till den allmänna
kollektivtrafiken bestämmelser beträffande ”egna barn”, som förutom att vara otydlig
dessutom är inaktuell.
Samrådsgruppen för särskild kollektivtrafik, där samtliga berörda kommuner har
representanter, har vid sitt möte 20 januari 2017 initierat en ny tidsenlig tolkning och
förtydligande av dessa regler för färdtjänsten.
Ny lydelse för hela stycket föreslås bli enligt nedan:
Ledsagare/medresenär
Ledsagare: Om den färdtjänstberättigade har behov av hjälp under resan, kan tillstånd beviljas
för ledsagare utan extra kostnad för den enskilde.
Medresenär: Den som inte har tillstånd till ledsagare kan ta med sig en medresenär på
färdtjänstresan. Medresenären betalar färdtjänsttaxa.
Eget barn 0-6 år: Utöver ovanstående får ett eget barn medfölja under färdtjänstresan, barnet
är avgiftsbefriat.
Principen för färdtjänsttaxan framgår i bifogat uppdragsavtal om samordning av
samhällsbetalda resor. Färdtjänsttaxan ska vara ca 150 % av Länstrafikens kontanttaxa. I
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Länstrafikens kontanttaxahar barn och ungdomar t o m dagen de fyller 20 år 50 % rabatt på
vuxenpriset, innebärande att barn och ungdomar har motsvarande rabatt i färdtjänsttaxan.

Förslag till beslut
Utskottet för infrastruktur föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige
Regler för ledsagare och medresenär i Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda
resor i Jämtlands län, bilaga 4 ska ha följande lydelse:
1. Ledsagare: Om den färdtjänstberättigade har behov av hjälp under resan, kan tillstånd
beviljas för ledsagare utan extra kostnad för den enskilde.
2. Medresenär: Den som inte har tillstånd till ledsagare kan ta med sig en medresenär på
färdtjänstresan. Medresenären betalar färdtjänsttaxa.
3. Eget barn 0-6 år: Utöver ovanstående får ett eget barn medfölja under färdtjänstresan,
barnet är avgiftsbefriat.
4. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Yrkanden
Marie Svensson(V) yrkar på tillägg som punkt 5. "Färdtjänst för barn och ungdomar i åldern
6-19 år ska vara gratis i likhet med de fria busskorten som gäller i regionen.".

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Infrastrukturutskottets förslag och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på Marie Svenssons tilläggsyrkande och finner det avslaget.

Reservationer
Marie Svensson(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige
Regler för ledsagare och medresenär i Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda
resor i Jämtlands län, bilaga 4 ska ha följande lydelse:
1. Ledsagare: Om den färdtjänstberättigade har behov av hjälp under resan, kan tillstånd
beviljas för ledsagare utan extra kostnad för den enskilde.
2. Medresenär: Den som inte har tillstånd till ledsagare kan ta med sig en medresenär på
färdtjänstresan. Medresenären betalar färdtjänsttaxa.
3. Eget barn 0-6 år: Utöver ovanstående får ett eget barn medfölja under färdtjänstresan,
barnet är avgiftsbefriat.
4. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.
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Expedieras till
Länstrafiken i Jämtlands län AB, samtliga kommuner i länet utom Strömsund och Östersund.

Beslutsunderlag
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