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Dnr KS 2016/293

§ 288 Remiss: Framtida inriktning för färdtjänsten
Sammanfattning

Landstingets trafikförvaltning har remitterat en utredning om
”Framtida inriktning för färdtjänsten”. Utredningen har gjorts
dels för att slå fast en inriktning till kommande
planeringsstudie inför upphandling av färdtjänstverksamheten
och dels för att utgöra underlag i val av nytt
trafikhanteringssystem.
I utreningen anges att Trafikförvaltningens övergripande mål
för färdtjänsten är nöjda kunder och resurseffektivitet. Den
stora befolkningsökningen och den ökade andelen äldre
bedöms medföra ökat resande och därmed ökade kostnader i
framtiden. Den viktigaste utmaningen för
färdtjänstverksamheten i framtiden är därför att erbjuda
förbättrad kvalité utan att öka kostnaderna. I utredningen
presenteras 27 olika förslag på åtgärder för att uppnå
rekommenderad inriktning för den framtida färdtjänsten.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat ärendet till
socialnämnden och äldrenämnden. Socialnämnden har avstått
från att svara.
Efter tidpunkten för äldrenämndens beslut om sitt remissvar
har det till kommunstyrelseförvaltningen inkommit mejl och
skrivelser från SPF Seniorerna i Handen, kommunala
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handikapprådet och Haninge Pensionärsförening Reipas.
Kommunstyrelseförvaltningen finner att de synpunkter som
framförts på detta sätt i allt väsentligt har fångats in i
äldrenämndens remissvar, med den skillnaden att nämnden
inte behandlar frågorna på samma detaljerade nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga
och föreslår att äldrenämndens yttrande godkänns som svar på
remissen från landstingets trafikförvaltning.
Underlag för beslut

- Äldrenämndens beslut 2016-09-28, § 100.
- Trafikförvaltningens rapport, Framtida inriktning för
färdtjänsten, 2016-06-03.
- Mejl 2016-09-30 från SPF Seniorerna i Handen.
- Skrivelse 2016-09-28 från kommunala handikapprådet.
- Skrivelse 2016-09-11 från Haninge Pensionärsförening
Reipas, inkommen till kommunstyrelseförvaltningen 2016-0922
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Äldrenämndens yttrande godkänns som kommunens svar
på trafikförvaltningens remiss om framtida inriktning för
färdtjänsten.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L) och Martina Mossberg (M) bifall till eget
förslag (bilaga).
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och förslaget från
Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

1. Äldrenämndens yttrande godkänns som kommunens svar
på trafikförvaltningens remiss om framtida inriktning för
färdtjänsten.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Martina Mossberg, Sven Gustafsson och Sara Sixten -samtliga
(M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L) och Marie
Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Landstingets trafikförvaltning, äldrenämnden,
socialnämnden, Kristin Bergström (ÄF), Berit Pettersson
(Strategisk planering, KSF).
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