
Färdtjänsten i Stockholms län 

ny uppgift för SL 

Av ROGER MASTHAGEN 

Specialbyggda fordon och specialutbildad förarpersonal krävs för all färdtjänsten skaN fungera bra. 

• Stockholms läns landsting beslu
tade den 14 juni 1971 att landstinget 
från och med den l januari 1972 
skulle ansvara för färdtjänstresor hu
vudsakligen till arbete, vård och be
handling, skola och utbildning. Ett 
gemensamt namn för dessa resor är 
landstingskommunala resor. En an
nan typ av resor, fritidsresor, skall 
som hittills respektive hemkommun 
svara för. Dessa resor benämnes pri
märkommunala resor. Det finns yt
terligare en typ av resor som staten 
betalar eller institutioner av något 
slag, som inte är knutet till landsting 
eller kommun. 

Enligt beslutet i juni 1971 skall 
landstingets arbetsvårdsnämnd vara 

huvudman för färdtjänstresorna och 
SL vara transportorgan. Ett avtal 
upprättades mellan landstinget och 
SL där SL skall svara för transport
arbetet. SL får alla självkostnader 
täckta för sina tjänster. En arbets
grupp bildades för att organisera och 
starta upp färdtjänsten. Då ingen 
personal eller teknisk utrustning fanns 
på SL för detta transportarbete fick 
transporterna påbörjas den 1 januari 
1972 genom avtal med berörda kom
muner som då hade färdtjänst. Ä ven 
privata entreprenörer anlitades. Så
ledes skrevs ett avtal mellan SL och 
gatunämnden i Stockholms kommun 
för färdtjänstresor huvudsakligen in
om Storstockholmsområdet. Brand

försvaret hade sedan några år tillbaka 
ansvaret för alla färdtjänstresor inom 
Stockholm och därmed även en upp
rättad organisation med ordercentral. 
Inom övriga kommuner i länet var 
färdtjänsten mer eller mindre utveck
lad. Underhandskontakter togs med 
berörda kommuner och det visade sig 
att de kommuner som hade färd
tjänst, var beredda att avtalsvägen 
utföra transportuppgifterna åt SL. 
Förutom länets kommuner har ett 
antal taxiföreningar och åkeriföretag 
utfört transporter. Huvuddelen av alla 
färdtjänstresor utföres med taxi och 
vad som ovan sagts om SL:s ansva
righet för färdtjänstresor omfattar 
detta endast resor med så kallade 
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färdtjänstfordon. Det är fordon spe
ciellt utrustade för transport av han
dikappade personer som inte kan 
anlita taxi. 

Beslutet att landstinget skulle an
svara för vissa färdtjänstresor var 
lyckligt ur den synpunkten att enhet
liga normer kom till stånd inom hela 
länet för de landstingskommunala 
resorna. En stor nackdel med beslutet 
var att den existerande färdtjänsten 
inom kommunerna splittrades i två 
delar, en som landstinget svarar för 
och en som kommunen svarar för. 
Färdtjänsten inom Stockholms kom
mun blev därmed svår att genomföra 
om inte SL även genom avtal med 
kommunen åtog sig de primärkom
munala resorna. Sådant avtal har nu 
träffats mellan kommunen och lands
tinget och SL utför dessa resor från 
och med den I augusti 1972 åt 
Stockholm. Starka krafter är i rö
relse för att försöka samordna samt
liga primärkommunala resor i länet, 
så att enhetliga regler även skall gälla 
för dessa resor. Hittills har varje 
kommun sina bestämmelser för resor 
beroende på olika policy inom kom
kunerna och olika ekonomiska resur
ser. Innan enhetlighet nåtts för pri
märkommunala resor på politisk väg 
försöker arbetsvårdsnämnden inom 
landstinget avtalsvägen överbrygga 
de skillnader som finns för fritids
resor kommuner emellan. 

Vad är färdtjänst och vem får åka? 
Inom Stockholms län finns en högt 

utvecklad kollektivtrafik som huvud
delen av länets invånare kan använda 
sig av. Det finns dock ett stort antal 
personer som genom handikapp av 
olika slag inte kan åka kollektivt och 
det är för dessa personer färdtjänsten 
är upprättad. Det kan vara personer 
med olika typ av fysikt eller psykiskt 
handikapp eller fobier av något slag. 
Den person som anser sig inte kunna, 
våga eller orka resa kollektivt kon
taktar socialnämnden i sin hemkom
mun och anhåller om färdtjänst. Per
sonen i fråga läkarundersökes och lä
karen ger sitt utlåtande till social
nämnden. Läkaren skall i sitt utlå
tande avgöra om patienten kan åka 
taxi eller om färdtjänstfordon erford
ras. Vidare skall läkaren ange vilken 
typ av hjälpmedel patienten behöver. 
Beslut om rätt att utnyttja färdtjänst 
för primärkommunala resor fattar so
cialnämnden i respektive kommun. 
Har patienten behov av så kallade 
landstingskommunala resor översän
des beslutet till landstingets arbets

vårdsnämnd som i regel godtager 
socialnämndens beslut även för lands
tingskommunala resor. Register upp
rättas över personer som är berätti
gade (legitimerade) till färdtjänstresor 
både i kommunen, landstinget och vid 
SL. En legitimation för färdtjänst kan 
gälla på livstid eller på kortare tid 
dock minst 6 månader. 

Hur fungerar färdtjänsten? 
De o~ika transportorganen för 

färdtjänstresor i länet är SL, taxi, 
enskilda kommuner eller privata 
åkeriföretag. Den handikappade som 
är berättigad till färdtjänstresor en
bart med taxi beställer själv sin resa 
direkt hos taxi. Alla legitimerade er
håller så kallade' färdbevis för det 
antal resor de är berättigade till. 
Färdbeviset överlämnas till taxiföra
ren och taxi debiterar därefter SL 
eller kommunen beroende på om det 
är en landstingskommunal eller pri
märkommunai resa som utförts. Typ 
av resa framgår av färdbeviset. Alla 
övriga resor dvs resor med färd
tjänstfordon beställes hos en order
centraI. Inom Stockholms kommun 
användes tills vidare den befintliga 
ordercentralen på brandförsvaret och 
i övriga kommuner ordercentralen vid 
kommunernas socialnämnder. I det 
fall kommunen eller i Stockholm SL 
inte har erforderlig kapacitet för sina 
transporter anlitas privata åkeriföre
tag med färdtjänstfordon. De färd
bevis den handikappade erhållit skall 
lämnas till föraren av färdtjänstfor
donet. Genom överenskommelse med 
respektive kommuner debiterar där
efter kommunerna SL för utförda 
resor samtidigt som färdbevisen över
sändes. Som tidigare nämnts erhåller 
SL täckning för alla åsamkade kost
nader. 

Färdtjänsten vid SL 
Enligt landstingsbeslutet skall SL 

anskaffa utredning för färdtjänstverk
samheten och upprätta erforderligt 
antal depåer. I utrustningen skall även 
ingå en radioanläggning som skall 
kunna nå samtliga fordon som ope
rerar i länet från en central plats. 
På ett mycket tidigt stadium stod det 
klart för arbetsgruppen att det skulle 
bli allt för tungrott att styra färd
tjänsten i alla kommuner från cen
trala Stockholm varför det beslutades 
att upprätta filialer till ordercentralen 
i varje kommun i länet med undantag 
för Stockholm och några nära lig
gande kommuner. Kännedom om de 
geografiska förhållandena på platsen, 
lokaliteters belägenhet, trafikbestäm

melser samt kännedom om de handi
kappade personerna bedömdes så vik
tigt att vi fann det ogörligt att i varje 
fall till en början centralt styra färd
tjänsten från Stockholm. Den handi
kappade får en snabbare hjälp om 
den kan vända sig till sin egen kom
mun för att beställa resor. Kommu
nernas socialnämnder får därför fun
gera som filial till ordercentralen i 
Stockholm. Ett samarbete mellan fi
lialerna och ordercentralen är givet
vis nödvändigt för att de samlade 
resurserna skall kunna användas op
timalt. Den ordercentral som är under 
uppbyggnad på SL och som övertar 
arbetsuppgifterna från brandförsva
rets ordercentral kommer i funktion 
senast den I februari 1973. Den är 
projekterad för en räckvidd över 
hela länet. Till en början kommer 
dock endast fordonen i storstock
holmsområdet att få radioanläggning. 
Skulle det visa sig lämpligt att även 
förse fordonen utanför storstock
holmsområdet med radio kommer 
sådana att installeras i dessa fordon. 
Vi överväger även att installera radio 
i de privata åkeriföretagens fordon 
för att därigenom meranvända for
donen och nedbringa kostnaderna för 
. framkörning. 

Efter en inventering av SL:s loka
liteter i Stockholm visade det sig att 
anläggningen i Hornsberg var den 
mest lämpade. En del av bussgaraget 
användes nu för garagering av for
don. Transportkontor och personal
Iokaler har också ordnats där. I tra
fikexpeditionens byggnad har färd
tjänstkontoret placerats där chefen för 
färdtjänsten, expedition, ordercentral 
och avdelning för statistik och upp
försäljningsarbete finnes . 

Den l augusti 1972 övertog SL all 
åkande personal, ca 130 man, från 
brandförsvaret och praktiskt taget alla 
fordon brandförsvaret använt för 
färdtjänsten. För transportarbetet har 
ett mindre antal Volkswagenbussar 
använts vilka leasats fram till början 
av år 1973. När leasingstiden utgår 
kommer de att ersättas med nyanskaf
fade bilar av märke Peugeot. Utöver 
dessa bilar har SL inköpt 14 bilar av 
märke Mercedes, som även de spe
ciellt inretts för handikapptranspor
ter. Vid övertagandet den l augusti 
1972 förfogar SL över 53 färdtjänst
fordon fördelade på 27 Peugeot, 24 
Volkswagen, l Mercedes och l Vol
vo.' Omkring den l februari 1973, 
vid övertagandet av ordercentralen 
från brandkåren, uppgår fordonspar
ken till 57 vagnar fördelade på 40 

(forts) 
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Peugeot, 14 Mercedes, 2 Volkswa(,!en 
och 1 Volvo. De leasade Volkswagen
bussarna har då utbytts mot andra 
fordon då de visat mindre läm

för färdtjänständamål. Svårig
med dessa bussar är den 

takhöjden och problemen med att 
lyfta rullstolsbundna trafikanter in i 
fordonet. Antalet trafikanter i en 
Volkswagenbuss är högst sex medan 

kan ta 11 trafikanter och 
Mercedesbussen 16. Den udda Volvo
bussen användes huvudsakligen för 
skolkörningar och tar ca 20 trafi
kanter. 

Anläggningen i är hu
vudsakligen avsedd för transporter 
inom storstockholmsområdet. För 
transporter i kommuner kom
mel:- som hittills respektive kommun, 

eller privat 
att anlitas enligt avtal med SL. Läget 
i är mycket för 
tursättning av då an
läggningen 
ning till Fordonen når 
därmed snabbt ytterområden utan aU 
behöva passera Stockholms centrum. 
Om färdtjänstverksarnheten växer 
starkt den närmaste tiden finnes pla
ner på ytterligare en i Stock
holmsområdet. Var denna kan komma 
att ligga är för tidigt att nu uttala 
sig om. Visar det sig senare att tät
orter som Södertälje, el
ler Norrtälje behöver en 

skall SL landstingets 
beslut upprätta sådana depåer. I ett 
sådant fall blir direktstyrning från 

ordercentralen i Hornsberg aktuell 
stället för filialer i området i 

Utvecklingen av färdtji~nsten 
I Stockholms län närva

rande ca 30.000 handi
kappade varav 25.000 är bosatta i 
Storstockholm. Huvuddelen av de 
resor dessa gör, mellan 65-70 %, 
utföres av Taxi. Antalet fritidsresor 
eller sådana resor som kommunerna 

betalar är det svårt att få upp
över. Antalet landstingskommu

nala resor vet vi dock mera om. 
1972 har arbetsvårdsnämnden beräk
nat att antalet resor totalt skall bli 
1.225.000. Därav skall 885.000 utfö
ras av Taxi och 340.000 av SL. 1973 
har totala antalet resor beräknats bli 
1.663.000 varav 1.113.000 skall ut
föras med Taxi och 520.000 av SL. 
Detta innebär en stark Ett 
försök till femårsprognos visar en 
fortsatt stark ökning av de lands-

Tendensen för de primärkommunala 

resorna, bör bli den

samma om landstinget göres till hu

vudman och 

för alla färdtjänstresor inom Stock

ho!ms län. Denna på färd

ställer stora krav för
och utökning av fordonspark 

och frågan om ytterligare en i 
Storstockholmsområdet kan bli ak
tuell relativt snart. 

En komplikation vid uppbyggnad 
av färdtjänsten har varit att finna 
'-""."0- färdtjänstfordon av flera fa

brikat för Hittills har 
huvudsakligen bilar av märket Peu
geot använts men även Mercedes har 

fordon som är användbara. 
Volkswagenbussen är i trafi

men är av förut nämnda skäl 
mindre lämplig för rullstolsbundna 
trafikanter. Trafiksäkerhetsverket som 
skall fastställa normer för färd

har varit mindre sam
arbetsvilliga. De tar dessutom väl 
tid för aU utarbeta normerna, 
vilket gjort att SL vid anskaffning av 
fordon själv i stor utsträckning måste 
ta till 
Man kan förvänta sig att Trafiksä
kerhetsverkets krav på 
donen vida kommer att de 
krav som finns idag när normerna 
väl kommer. Detta innebär betydligt 
dyrare fordon i framtiden och frågan 
om transport av rullstolsbundna tra
fikanter kan bli svårlöst. Trafiksä
kerhetsverket måste då även ställa 
krav hållfastheten hos de rullsto
lar som användes vid Vi 
får väl hoppas ett bättre samarbete 
i dessa frågor och att de större tät
orterna som Göteborg och 
Malmö får möjlighet att yttra i 

innan trafiksäkerhets
verket fastställer bestämmelserna. De 

erfarenheterna måste vara 
av stort värde för trafiksäkerhets
verket så att inte bestämmelser ut
formas som senare blir svåra att 
Ett samarbete de större städerna 
emellan är även önskvärt i andra 
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