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1

Kungsbacka kommun

Inledning

Enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) ska de kommuner som inte överlåtit
ansvaret för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett
trafikförsörjningsprogram. Varje kommun ska där uppge omfattningen av trafik
enligt Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt
grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik.
Kungsbackas trafikförsörjningsprogram omfattar också regelverk för färdtjänst och
riksfärdtjänst.

2

Bakgrund

2.1

Trafikförsörjningsprogram

Kommunen har lagkrav på sig att upprätta trafikförsörjningsprogram eftersom
kommunen har ansvaret för färdtjänsten. För att följa lagstiftningen ska programmet
minst omfatta tre fastställda punkter kopplat till miljö, resornas omfattning samt
prissättning.
I detta trafikförsörjningsprogram görs en redovisning av vad som gäller i
Kungsbacka kommun avseende:
•
•
•
•
•
•

2.2

Organisation
Omfattning av färdtjänsten
Utveckling av färdtjänsten
Grunder för prissättning
Tillämpningsregler
Åtgärder för att skydda miljön

Särskilda persontransporter

Färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor samlas under begreppet särskilda
persontransporter. Medan de tre förstnämnda är ett primärkommunalt ansvar ligger
ansvaret för sjukresor hos sjukvårdshuvudmannen, Region Halland.
Begreppet särskild kollektivtrafik används ibland för att särskilja färdtjänst,
skolskjuts och sjukresor från ordinarie linjetrafik.

2.3

Lagstiftning och riktlinjer

Lagen (1997: 736) om färdtjänst.
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Skollagen (2010:800)
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Lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Lagen (1991:419) om reskostnadsersättning vid sjukresor
Sedan 1 januari 2012 finns också lagen (2010:1065) om kollektivtrafik som är av
relevans för särskilda personaltransporter.
Enligt gällande lagstiftning är det möjligt att överlåta uppgifter
(myndighetsutövning) avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i varje län. Samma juridiska möjlighet finns i dagsläget
inte för skolskjuts, men ett förslag till ändrad lagstiftning föreligger.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten får upphandla persontransport- och
samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna ska tillgodose
samt samordna sådana transporttjänster, det vill säga för alla särskilda
persontransporter.
Kommunallagen (2017:725) öppnar möjligheter för avtalssamverkan mellan
kommuner utanför ramen för LOU och ger även nya möjligheter till samordning.

3

Organisation och styrning

3.1

Nuvarande organisation

Ansvaret för särskilda persontransporter i Kungsbacka är delat mellan Teknik och
Förskola & Grundskola som har ansvar för färdtjänst respektive skolskjuts. Utöver
detta har Kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kollektivtrafikfrågor, se figur
nedan.
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Färdtjänst/Riksfärdtjänst

En kommuninvånares rätt till färdtjänst eller riksfärdtjänst regleras i respektive
lagtext. Kungsbacka kommuns tillämpningsregler kompletterar lagtexten. Nuvarande
tillämpningsregler har gällt sedan 2011 och förnyades i december 2019. I
Kungsbacka erbjuds resenärer också möjligheten till så kallade RIAK-resor (Resor i
annan kommun), vilket ger resenären möjligheten att åka med upphandlade taxibolag
till ett subventionerat pris. RIAK är en del av riksfärdtjänst.
Nämnden för Teknik ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst. Förvaltningen är
medlem i Svenska Färdtjänstföreningen och dess utredare genomgår fortlöpande de
utbildningar som branschorganisationen rekommenderar. Nämnden för Teknik har
via förvaltningschefen delegerat beslut om bifall respektive avslag på färdtjänstbeslut
till färdtjänstutredare samt dess enhetschef.
Överklagan av beslut görs till förvaltningsrätten.

3.3

Trafikanordnare

Hallandsregionen är genom Hallandstrafiken den som upphandlar och ansvarar för
trafiken inom färdtjänst och skolskjutsar.
Hallandstrafiken skriver i sin årsredovisning för 2018 om färdtjänst och sjukresor:
” Efter stora leveransproblem med serviceresorna under 2017 har Hallandstrafiken
2018 gått in i ett nytt trafikavtal med förhoppningen om att höja kvalitén och
leveransnivån. Ett nytt trafikavtal för serviceresor trädde därmed i kraft 1 juli 2018
med en avtalstid på fyra år. I det nya trafikavtalet ingår numera även skolskjutsresor
för samtliga kommuner i Halland.”
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4

Omfattning av Kungsbacka kommuns
färdtjänst

4.1

Egenavgifter

Taxorna (egenavgifterna) för färdtjänst i Kungsbacka följer sedan länge samma
princip; kollektivtrafikens taxa plus 25 procent. Egenavgifterna är uppdelade i tre
nivåer, (2021: 41, 55 och 93 kr). Dessa justeras årligen och följer proportionerligt
kollektivtrafikens taxeändringar.
Nattetid gäller ordinarie färdtjänsttaxa plus 25 kronor.
Eftersom den allmänna kollektivtrafikens avgifts- och zonsystem är komplext så är
tillämpningen inte exakt utan fungerar som ett riktmärke.

4.2

Zonindelning

Enligt gällande lagstiftning ska färdtjänstområdet omfatta minst den egna
kommunen. Kungsbackas färdtjänstområde sträcker sig, utöver Kungsbacka
kommun, även till Varberg, Mark, Härryda, Mölndal och Göteborg.
Området är uppdelat i tre zoner enligt nedan;


Zon 1: Kungsbacka tätort



Zon 2: Kungsbacka kommun


Zon 3: Övrigt färdtjänstområde. (I praktiken de yttre kommungränserna
för Varbergs-, Marks-, Härrydas-, Mölndals- och Göteborgs kommuner.
För den som frekvent reser med så
kallade väsentliga resor, dvs studie-,
arbets- eller dagomsorgsresor, så finns
möjlighet att köpa ett månadskort för
samma kostnad som i den ordinarie
kollektivtrafiken. Månadskortet ger en
fast kostnad för ett obegränsat antal
väsentliga resor, inte helt olikt ett
högkostnadsskydd.
Resenärer med månadskort behöver
fortfarande betala en egenavgift på sina
icke-väsentliga färdtjänstresor.
Ett utredningsarbete kring införande av
så kallade avståndsbaserade
egenavgifter, i princip motsvarande
taxametermodellen, har genomförts inom GR. Förstudien avslutades under 2021 och
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slutsatsen blev att ett tillräckligt stöd för införandet av den typen av avgiftsmodell
saknades.

5

Utveckling av färdtjänsten

5.1

Tillgänglighet

Kungsbacka kommuns målsättning är att öka integrationen av färdtjänst och allmän
kollektivtrafik. I takt med att den allmänna kollektivtrafiken anpassas allt mer till
olika personers fysiska och psykiska förutsättningar minskar också behovet av
färdtjänst och riksfärdtjänst med personbil och specialfordon. Men kommunen räknar
ändå med att behovet av färdtjänst kommer att kvarstå för ett visst antal personer.

5.2

Bakgrund

2011 tecknades ”Överenskommelse om ansvar för regional kollektivtrafik i Halland
enligt lagen om kollektivtrafik, samt skatteväxling, ägarförhållande i
Hallandstrafiken AB och former för samverkan mellan Region Halland och länets
kommuner i utveckling och planering av den regionala kollektivtrafiken”. I praktiken
innebar detta att Hallandstrafiken tog över ansvaret för upphandling och utförande av
samtliga färdtjänstresor inom Kungsbackas ansvarsområde.
Kungsbacka har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och
riksfärdtjänst utan att behålla myndighetsutövningen i egen regi.
År 2009 genomförde Kungsbacka en större förändring genom att ansluta till en
extern beställningscentral och därefter vid ytterligare tre tillfällen upphandla tjänsten.
En upphandling från 2012 överklagades och fick göras om.


2009–2012 avtal om beställningscentral med Hallandstrafiken



2013–2017 avtal om beställningscentral med Samres AB



2017–2021 avtal om beställningscentral med Samres AB



2021–2025 avtal om beställningscentral med Samres AB

Upphandling och trafikering av såväl färdtjänst som skolskjutsar ligger inom ramen
för överenskommelsen med Hallandstrafiken från 2011.
Resor med beviljade tillstånd till riksfärdtjänst bokas hos företaget Riksfärdtjänst i
Sverige AB.

5.3

Kostnadsutveckling

Över tid och framförallt sedan halvårsskiftet 2018 syns tydliga kostnads- och
volymökningar inom färdtjänsten. Antalet färdtjänsttillstånd ökar, medan antalet
aktiva resenärer är relativt oförändrat. De aktiva resenärerna gör fler resor per
person, från 48 till 56 under 5-årsperioden.
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Hallandstrafiken uppger att upphandlingen av trafik, med avtalsstart juli 2018,
medfört kostnadsökningar men också kvalitetsförbättringar. Man kan anta ett
samband mellan ökad efterfrågan och en förbättrad tjänst. Genomsnittskostnaden per
resa har ökat med närmare 30 procent under 5-årsperioden. Jämfört med andra
kommuner och Hallandsregionen respektive GR uppvisar Kungsbacka inga tydliga
skillnader utan följer samma mönster och ligger i mittskiktet vad gäller nettokostnad
per invånare.

450
400

Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr/invånare 20102018, källa Kolada (SCB)
Göteborgsregionen utom Kba
(ovägt medel)
Göteborg

350

Härryda

300

Kronor

Mölndal

250
Hallands läns kommuner utom
Kba (ovägt medel)
Halmstad

200
150

Varberg

100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kungsbacka

År

Beviljade färdtjänsttillstånd Kungsbacka samt unika kunder
I tabellen visas antal beviljade tillstånd per typ av aktivitet och unika kunder. Varje
kund kan ha beviljat tillstånd för olika typer av aktiviteter (resor). Statistiken visar
genomsnitt under året.
Statistik över antalet beviljade tillstånd per år visar en relativt jämn ökning, med
undantag för 2019 där ökningen är mer markant jämfört med tidigare år. Det finns en
fortsatt stor skillnad mellan antalet tillstånd och faktiska resenärer, där bara drygt två
tredjedelar av kunderna använder sitt tillstånd aktivt.
Kundtillväxten är
relativt jämnt
utspridd över
ålderskategorierna.
Det handlar således
inte om att gruppen
‘äldre’ skulle svara
för en
oproportionerligt
stor andel av nya kunder.
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Volymutveckling färdtjänst

ANTAL RESOR

Granskar man siffrorna för
volymutveckling inom färdtjänst
sticker en kundgrupp ut tydligt;
ålderskategorin 30–39 år. Medan
övriga ålderskategorier har en relativt
jämn ökning så ser vi här en ökning
på 55 procent mellan 2015 och 2019.
Utifrån den data som finns tillgänglig
har det inte varit möjligt att hitta
några specifika orsaker till att just
denna åldersgrupp har en sådan
markant ökning.

90 000
70 000

82 704

84 437

86 465

2015

2016

2017

92 865

97 219

50 000
2018

2019

Resetuveckling/år

Kommentar åldersgrupp 0;
Under åldersgrupp 0 kategoriseras resor som inte är kopplade till ett specifikt
tillstånd, till exempel garantiresor som utfärdats på grund av trafikförseningar,
alternativt när resenären har skyddade personuppgifter. Det finns bara en ’kund 0’
och antalet resor under denna åldersgrupp är därför i totala tal.
Kommentar åldersgrupp under 10;
Även om den procentuella ökningen i denna åldersgrupp ser hög ut, handlar det i
praktiken om en uppgång från noll till tre tillstånd. Den totala resevolymen är därför
fortsatt låg.
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Volymutveckling riksfärdtjänst
Sett över ett femårsperspektiv är
kostnadsökningen för riksfärdtjänstresor
tydlig. Huvudmannens förhållningssätt till
riksfärdtjänst är annorlunda än gentemot
kommunal färdtjänst. Anledningen är att
omfattningen av riksfärdtjänst i princip inte
kan begränsas, vare sig i antal eller
reseområde. Resekostnaden för riksfärdtjänst
är något mer nyckfull då det handlar om ett
färre antal resor till betydligt högre pris.
Enstaka riksfärdtjänstresor, till exempel flygresor med ledsagning och
mellanlandning, kan på egen hand stå för en relativt stor del av kostnaden och ge
större utslag för enstaka år.

Kostnadstäckning
Kostnadstäckning innebär i hur hög omfattning verksamheten finansieras av de
egenavgifter som resenärer betalar. Färdtjänst och riksfärdtjänst har generellt sett en
avsevärt lägre finansieringsgrad än den allmänna kollektivtrafiken, så också i
Kungsbacka.
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Grunder för prissättning

Enligt beskrivning i kap 4 följer egenavgifterna i Kungsbacka principen att i
möjligaste mån efterlikna kollektivtrafikens taxa plus 25 procent.
Detta beslut fastställdes av Kommunfullmäktige 2008-10-14, diarienr KS0800041/06.
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Tillämpningsregler för färdtjänst

7.1

Tillstånd för färdtjänst

Folkbokföring
Tillstånd till färdtjänst kan beviljas person som är folkbokförd i Kungsbacka
kommun.
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning kan vara nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller
förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller
övergående natur.
Sökande
En förutsättning för rätt till färdtjänst är enligt lagen att sökanden har en
funktionsnedsättning som inte är tillfälligt och har väsentliga svårigheter att förflytta
sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Högsta
förvaltningsdomstolens definition på en icke tillfällig funktionsnedsättning är en
funktionsnedsättning som varar längre än tre månader.
Varierande tillstånd
Färdtjänst kan beviljas med begränsat antal resor.

7.2

Ansökan om tillstånd för färdtjänst

Ansökan
Ansökan om tillstånd för färdtjänst ska ske skriftligt till Teknik. Om sökande anlitar
ombud, ska skriftlig fullmakt kunna uppvisas. Alla ansökningar prövas individuellt
efter en helhetsbedömning av den sökandes funktionsnedsättning, närmiljö och den
aktuella tillgängligheten till den allmänna kollektivtrafiken.
Läkarutlåtande

13

Trafikförsörjningsprogram

Kungsbacka kommun

Vid första ansökningstillfället ska alltid läkarutlåtande bifogas som styrker
funktionshindret. Därefter avgör färdtjänstutredaren om läkarutlåtandet behöver
aktualiseras. Det åligger sökande att själv införskaffa och bekosta läkarutlåtandet.

7.3

Individuella tillstånd

Efter bedömning kan handläggare besluta om följande villkor:


Ledsagare



Särskild plats i bil



Undantag från samåkning, dvs ensamåkning



Fordonsslag



Direktresa, dvs åker tillsammans med andra men blir avsläppt först

Behoven ska kunna styrkas genom utlåtande av läkare med specialistkunskap om
aktuellt funktionshinder och dokumenteras i utredningen.

7.4

Prövning av tillstånd till färdtjänst

Utredning
Färdtjänstresenärens möjligheter att åka med allmänna kommunikationer definieras
vid utredningstillfället. Det är sökandens funktionsnedsättning som avgör om
förutsättningarna finns att åka låggolvbuss, närtrafik, tåg, genomföra byten,
reslängden, aktuella hjälpmedel, med mera.
Utredning och prövning av färdtjänsttillstånd görs av färdtjänstutredare på Teknik.
Det är viktigt att utredaren tar ställning till vad som angivits i ansökan och vad som
framkommit i ett eventuellt läkarintyg. Läkarintyg utgör dock endast en del av
underlaget och avgör inte om en sökande är berättigad till tillstånd.
Vid behov tar utredaren kontakt med sökande genom personligt sammanträffande
eller via telefon.
Beslut
Beslut gällande färdtjänsttillstånd fattas av färdtjänstutredare enligt delegation av
nämnden för Teknik. Av beslutet ska framgå vad den sökande är berättigad till.
Beslutet ska skriftligen meddelas den sökande.
Förlängning
Den färdtjänstberättigade ansvarar själv för att ansöka om eventuell förlängning av
färdtjänsttillståndet. Ansökan ska vara fullständigt ifylld med underskrift.
Avslag/delavslag
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Om beslutet innebär avslag/delavslag ska besvärshänvisning bifogas beslutet. Av
beslutet ska framgå skäl för avslag/delavslag. Beslut skickas som rekommenderat
brev med mottagningsbevis, men den sökande ska också informeras muntligt.
Förändring
Om behovet av färdtjänst förändras, ska detta omgående meddelas till Teknik.
Tillståndet avslutas
Färdtjänsttillståndet avslutas av Kungsbacka kommun:


vid ändrad folkbokföringskommun



om behovet av färdtjänst upphör på grund av ändrade förhållanden.

Återkallelse av tillstånd
Färdtjänsttillståndet får återkallas om förutsättningar för tillståndet inte längre finns.
Det kan gälla både tillståndshavarens förändrade funktionshinder och förbättrad
tillgänglighet i kollektivtrafiken. Ett tillstånd får också återkallas om
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.
Exempel på överträdelser som kan föranleda återkallelse är: Upprepade ej avbokade
resor, gravt eftersatt hygien, hotfullt uppträdande eller drogpåverkan i den
omfattning att det kan äventyra säkerheten i samband med färdtjänstresan.
Återkallelse av färdtjänsttillstånd föregås av en utredning. Innan ett beslut om
återkallelse eller beslut om ändring av föreskrifter och villkor som innebär
inskränkning, får fattas har den enskilde rätt att få ta del av och yttra sig över det som
läggs till grund för omprövningen.
Färdtjänstutredare får fatta beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om
förutsättningar för tillstånd inte längre finns.
Nämnden för Teknik får fatta beslut om att återkalla tillstånd där
färdtjänstinnehavaren gjort sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av
de föreskrifter och villkor som gäller. Återkallelse på denna grund bör enligt lagens
förarbeten ske restriktivt.
Ett beslut om återkallelse eller ett beslut om ändring av föreskrifter och villkor som
innebär inskränkning, ska inte verkställas förrän det vunnit laga kraft.
Observera att tillståndsgivaren inte kan vägra en färdtjänstberättigad person som inte
betalt tidigare egenavgifter att utnyttja sitt tillstånd. Sedvanliga kravrutiner får istället
användas.
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Resevillkor för färdtjänst

Trafikeringsområde
Resans start/mål skall vara beläget i Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Mark, Varberg
eller Göteborgs kommun. För resa i dessa kommuner gäller Kungsbacka kommuns
tillämpningsregler och färdtjänsttaxa. Kunden får inte ändra på resrutten, ej heller
göra ytterligare stopp under resvägen. Resor kan ej beviljas med speciellt utvald
förare.
Trafikeringstid
Tillståndet kan utnyttjas hela dygnet. Nattaxa gäller mellan klockan 00.15 – 04.00.
Legitimation
Färdtjänstberättigad ska vid anmodan av chauffören kunna uppvisa giltig
fotolegitimation.
Samordning
Resorna samordnas när så är möjligt.
Avresetiden är 45 minuter kring den önskade avresetiden, fördelat på 15 minuter före
önskad tid och 30 minuter efter. Är det en nu-resa blir sökintervallet 45 minuter
framåt.
Den lovade tiden är sedan fast och kan bara justeras marginellt framåt i tiden. Är
direktkörtiden 10 minuter så får resan göras 20 minuter längre. Den aktuella
tillgången på fordon kan påverka avresetiden.
Väntetid för föraren
Föraren ska eftersöka kunden i 10 minuter efter utsatt tid innan föraren får rapportera
en så kallad bomresa.

7.6

Färdtjänstresornas omfattning

Inom färdtjänstområdet
Färdtjänstberättigad kan beviljas maximalt 360 enkelresor per kalenderår, exklusive
arbets-, studie- och dagligverksamhetsresor. Vid kortare tillståndsperiod än
kalenderår skall antalet enkelresor delas proportionellt
mot längden på den kortare tillståndsperioden.
Person som nyttjar bil som är bekostad av samhället eller kör egen bil och har
parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan beviljas färdtjänst med max 50 enkelresor
per kalenderår.
Då förälder erhållit bilstöd på grund av barnets funktionshinder, kan barnet i regel
beviljas endast ett begränsat antal resor vilket är max 50 enkelresor per kalenderår.
Vilka resor ingår ej
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Tillstånd till färdtjänst omfattas inte av resor där stat, kommun, landsting,
organisation, företag eller annan betalningsansvarig finns, till exempel läkar-,
sjukgymnastik- och tandläkarbesök, resor till och från grundskola och särskola, resor
till och från vissa andra skolor, resor för personer i arbetslivsinriktad rehabilitering,
resor för asylsökande flyktingar, gruppresor inom anordnade
verksamheter/tjänsteresor.
Arbetsresor, Studieresor, Daglig verksamhet
Med arbetsresor jämställs studieresor och resor till daglig verksamhet. För att
beviljas arbets- /studie- och dagliga verksamhetsresor måste man vara
färdtjänstberättigad. Dessa resor ansöks om skriftligen senast 10 arbetsdagar innan
sysselsättningen börjar. Färdtjänstberättigad som beviljats arbets-, studie- eller
dagligverksamhetsresor kan beställa månadskort hos färdtjänstutredarna. Kostnaden
motsvarar ett månadskort inom kollektivtrafiken.
Arbetsresor
Färdtjänstberättigad kan beviljas tillstånd till arbetsresor som prövas enligt särskilda
regler. Med arbetsresa avses resa till och från sådan verksamhet som utövas av den
som har inkomst av arbete med minst 25 procents tjänstgöring. Arbetsintyg från
arbetsgivaren bifogas med ansökan.
Två resor per arbetsdag får göras till/från den bostadsadress som anges. Samåkning
gäller. Viss tidsförskjutning kan förekomma. Trafikeringstid för arbetsresa är
måndag – söndag, kl. 00.00-24.00. Färdtjänst i form av arbetsresor kan inte användas
för övriga resor som sker under arbetstid, exempelvis tjänsteresor.
Arbetsresor kan även få ske utanför färdtjänstområdet till och från resmål på rimligt
pendlingsavstånd maximalt 10 mil.
Arbetsresor ska omprövas varje år och beviljas ej för resor som ska bekostas av
annan huvudman till exempel genom bilstöd från Försäkringskassan.
Daglig verksamhet
Ansökan om resor till daglig verksamhet beviljas då man har en funktionsnedsättning
och inte kan resa med allmän kollektivtrafik till och från sysselsättning på egen hand.
Studieresa
Med studieresa avses resa till och från sådan utbildning som ger rätt till statligt
studiestöd enligt studiestödsförordningen. De elever i den vanliga gymnasieskolan
som uppfyller färdtjänstlagens krav har därmed rätt att nyttja färdtjänsten för resor
till och från skolan. Studieresor skall omprövas varje år. Studieresor beviljas under
perioden 1 september till och med 31 maj året därefter.
Utökat antal resor
Ett utökat antal resor kan beviljas på grund av resor för sjukbesök hos nära anhörig.
För att kunna bli beviljad ett utökat antal resor måste en ansökan skickas till
färdtjänsten med motivering till behovet av dessa.
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Färdtjänstberättigad som är beviljad max 360 enkelresor per kalenderår kan efter
omprövning beviljas ett utökat antal resor med max 16 enkelresor/år samt
färdtjänstberättigad som är beviljad max 50 enkelresor per kalenderår kan beviljas
max 4 enkelresor/år.

Ej förbrukade resor
Ej förbrukade resor inom kalenderår får inte tillgodoräknas nästkommande
kalenderår.

7.7

Färdtjänsttillståndets omfattning

Tillståndets giltighet
Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tillsvidare. Tillsvidaretillstånd kan
beviljas för personer på äldreboenden, demensboenden och för
personer med en stadigvarande funktionsnedsättning där läkare fastställt att
funktionsnedsättningen är tillsvidare, det vill säga livslång.
Samåkning
För samtliga resor gäller samåkning om ej tillstånd till undantag beviljats.
Särskilda behov
Ansökan om särskilda behov kan göras om resan inte kan genomföras utan att
behoven tillgodoses.
Ledsagare
Färdtjänstberättigade har rätt att medföra ledsagare utan kostnad efter individuellt
beslut enligt färdtjänstlagen. Med ledsagare avses en eller flera personer som måste
medfölja den färdtjänstberättigade för att resan ska kunna genomföras.
Behovet ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen på resmålet. Ledsagare
skall börja och avsluta resan tillsammans med färdtjänstberättigad och får inte själv
vara färdtjänstberättigad.
Ledsagare ska vara den som utför tjänsterna; hämtning, lämning, bältesfästning, bära
kassar, bagage med mera. Ledsagare erlägger ingen avgift.
Resa för medföljande personal
En personal såsom hemtjänstpersonal, personlig assistent samt personal på
äldreboende och korttidsboende i kommunal eller privat regi får åka med avgiftsfritt
även om inte ledsagare finns med på tillståndet.
Särskild plats i bil
Särskild plats i bil, exempelvis framsäte kan beviljas när extra benutrymme krävs
eller när ryggstödet behöver fällas bakåt.
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Undantag från samåkning
Undantag från samåkning (ensamåkning) kan beviljas färdtjänstberättigad som på
grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra samordnade resor tillsammans
med ledsagare. Behovet skall kunna styrkas av läkare med specialistkunskap om
funktionsnedsättning.
Fordon
Färdtjänsttillstånd kan erhållas för resa med personbil eller specialfordon.
Färdtjänstresorna utförs med ett för ändamålet anpassat fordon.
Direktresa
Färdtjänsttillstånd kan beviljas för direktresa, det vill säga att man åker tillsammans
med andra resenärer men blir avsläppt först.
Medresenär
Färdtjänstberättigad får ta med 1 medresenär. Medresenären får ta med 1 resväska.
Vuxen medresenär erlägger samma avgift som vuxen färdtjänstberättigad.
Färdtjänstberättigad får ta med egna barn som är under 12 år. Barn under 7 år åker
gratis. För barn som är sju till och med elva år är egenavgiften enligt färdtjänsttaxa
för barn och ungdom.
Medresenär skall börja och avsluta resan tillsammans med färdtjänstberättigad.
Medresenär får ej medfölja vid arbets- och studieresor.
Hjälpmedel
Ett hjälpmedel får tas med på resan.
Avgörande för vilket färdsätt som ska beviljas är den enskildes behov för att resorna
ska kunna genomföras. Behov av vissa hjälpmedel enbart på resmålet men inte under
själva resan berättigar inte till en specifik fordonstyp.
Bagage
Färdtjänstberättigad får på färdtjänstresa ta med 2 kassar alternativt 1 resväska.
Ledarhund
Ledarhund får medfölja vid färdtjänstresa.
Resa med djur
Sällskapsdjur får medföras och ska då förvaras i väska eller bur under färd.
Barnbilkudde
Trafikföretagen tillhandahåller barnbilkudde i fordonen. Om barnet har behov av
annan bilsäkerhetsutrustning är resenären ansvarig för att ta med den.
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Beställning av färdtjänstresa

Beställning
Färdtjänstresor bokas via beställningscentralen eller via internet på Hallandstrafikens
hemsida eller mobilapp för serviceresor. En färdtjänstresa kan inte bokas med
uppehåll. Vid beställning ska även behov av reseservice och antal personer anges.
En färdtjänstresa kan bokas tidigast 14 dagar innan resan ska göras och fram till
samma dag som resan ska göras.
Avbeställning
Eventuell avbokning av beställd resa ska göras senast 1 timme före resans start. Om
resan inte avbokas kan resenären bli ersättningsskyldig.
Bomresor
En resa som inte avbokats i tid definieras som en så kallad bomkörning. Om samma
resenär upprepade gånger orsakar bomresa, utan godtagbar förklaring, krävs
resenären på betalning. Rutinen är tagen enligt Hallandstrafikens regler.
Rutin:
5 bomresor inom en 3 månaders period; muntlig tillsägelse. Fortsatta bomresor
nästkommande månad; skriftlig tillsägelse med krav på framkörningsavgiften.
Reseservice
Utförs av föraren vid behov. På begäran skall taxichauffören hjälpa den
färdtjänstberättigade:





in/ut ur bilen
till och från port eller fastighetsgräns
stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats
hjälp med säkerhetsbälte, hjälpmedel, och handbagage motsvarande en kasse i var
hand

Denna hjälp utgår inte om ledsagare finns beviljad på tillståndet som medföljer på
resan.
Begränsad bärhjälp
I Kungsbacka finns endast bärhjälp i form av trappklättrare som tillhandahålls av
vissa trafikföretag. Trappklättrare är ett mekaniskt hjälpmedel som används i
trappuppgångar (ej utomhus) från port till lägenhetsdörr.
Därmed finns inte manuell bärhjälp att tillgå på grund av säkerhet, arbetsmiljörisker
för chaufförerna samt oklarheter i försäkringsansvar utifall olyckor skulle inträffa.
Tillstånd för trappklättring kan beviljas färdtjänstberättigad med tillstånd för
rullstolsbuss under maximalt ett år. Efter godkänd inspektion av trappan är det
möjligt att nyttja trappklättring på hemadressen samt ytterligare två adresser. Vid
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behov av trappklättring ska den färdtjänstberättigade kontakta färdtjänstutredarna
med sin förfrågan. Då trappklättring är tidsbegränsat hänvisas tillståndshavaren att
söka bostadsanpassning.
Till skillnad från resor till sjukvård, där andra regler inträder, betraktas
färdtjänstresande som ett planerat resande.
Resegaranti i färdtjänsten – gäller i färdtjänstområdet
Kungsbackas resegaranti träder in om bilen är mer än 30 minuter försenad.
Ersättning utgår i form av gratis resa för den aktuella resan eller nästkommande
färdtjänstresa.
Om resenären kommer försent till en utlovad senast framme-tid så utgår ersättning
för dels den aktuella resan, dels nästkommande tur- och returresa.
Garantin gäller inte omständigheter som ligger utanför Hallandstrafikens och deras
operatörers möjligheter att påverka.
Resenären får åberopa resegaranti genom att kontakta beställningscentralens
kundtjänst. Kundtjänsten kontaktar i sin tur kommunens färdtjänstutredare för beslut
om så kallad garantiresa.
Färdtjänstresor mot faktura
Från den 1 oktober 2017 kan färdtjänstresor betalas i efterhand mot faktura en gång
per månad. Faktureringen sköts av Hallandstrafiken som också besvarar frågor om
fakturan.
Fakturadress
Om inget annat angivits skickas fakturan till den färdtjänstberättigades hemadress.
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8

Tillämpningsregler för riksfärdtjänst

8.1

Grunder för riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för personer som till följd av en stor och varaktig
funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
En sökande är således inte berättigad till riksfärdtjänst enbart på grund av en
omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Kostnaden för resan måste också vara
högre än normalkostnaden för det allmänna färdmedel som trafikerar sträckan.
Kraven för att få tillstånd för riksfärdtjänst är således högre än för färdtjänst.
Riksfärdtjänst avser resor inom Sverige, från en kommun till en annan kommun, där
ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild
angelägenhet av privat karaktär som inte har anknytning till arbete, utbildning eller
medicinsk vård eller behandling.
Tillstånd till riksfärdtjänst beviljas i princip bara om en person med
funktionsnedsättning inte bedöms klara att resa med allmänna kommunikationer på
egen hand med den hjälp i form av ledsagarservice och annan service som erbjuds
kostnadsfritt på stationer och flygplatser samt i vissa fall även under resorna.

8.2

Kompletterande regler till riksfärdtjänstlagen

Som komplement till riksfärdtjänstlagen kan tillståndsgivaren utfärda generella
regler (riktlinjer, tillämpningsföreskrifter, regelverk eller liknande) för
riksfärdtjänsten. Dessa kan endast komplettera lagen och får inte innehålla
bestämmelser som inskränker en persons rättigheter i förhållande till lagen.
Tillståndsgivaren kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras av
riksfärdtjänstlagen.
Exempel på sådana bestämmelser är:

huruvida tillståndsgivaren arrangerar resan eller endast betalar ut
ersättning för reskostnader utöver egenavgiften

huruvida en beviljad resa kan förskjutas tidsmässigt för att möjliggöra
bokning av tågbiljetter etcetera till lägsta pris

samåkning vid resa som beviljats med taxi eller specialfordon

om medresenär tillåts och vilka avgifter dessa i så fall ska betala

om husdjur får tas med

tillämpning av fullmäktiges avgiftsbeslut vid eventuell avbokning av
resa, eller om avbokning av resa inte sker
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De kompletterande reglerna bör vara klara och entydiga för att möjliggöra en rättvis
och likvärdig behandling av de sökande. Beslut om de kompletterande reglerna fattas
av ansvarig nämnd eller av kommunfullmäktige. Reglerna kan vid ett överklagande
endast bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. De kan inte
överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser.

8.3

Prövning av tillstånd till riksfärdtjänst

Ansökan om tillstånd prövas av kommunen där den sökanden är folkbokförd. I
Kungsbacka kommun har färdtjänstutredarna samt dess enhetschef på Teknik
delegation för att pröva, bevilja och avslå ansökan om riksfärdtjänst.
Ansökan om riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
En ansökan om riksfärdtjänst ska ske skriftligt och lämnas in till Teknik. Ansökan
görs inför varje resa. Vid regelbundna resor till samma resmål kan tillstånd ges för ett
visst antal resor med specificering av resmål och färdsätt. Färdtjänstutredarna kan
hjälpa till att fylla i en ansökan om behov av detta finns.
Funktionsnedsättningens omfattning och varaktighet ska på begäran kunna styrkas
med utlåtande från läkare eller annan specialist.
Ansökan ska ha kommit in till färdtjänstutredarna senast tre arbetsveckor före
planerat avresedatum. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti samt vid resor
under jul och nyår måste ansökan ha kommit in sex arbetsveckor före planerat
avresedatum.
Handläggning av riksfärdtjänst
Handläggning av ett ärende sker enligt bestämmelserna i förvaltningslag (1986:223)
och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Handläggningstiden är två veckor. Om
sökanden inte behärskar svenska språket eller är allvarligt hörsel- eller talskadad
anlitas tolk.
Handläggning med förtur
Ansökan som avser riksfärdtjänstresa till begravning eller för besök hos närstående
med svår sjukdom, eller annan omständighet som bedöms likvärdig kan handläggas
med förtur.
Ansökan som kommer in för sent ger inte skäl till förtur.
Beslut
När ett beslut är fattat meddelas detta skriftligen till den sökande. Beslutet ska vara
tydligt och entydigt.
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Bifall
Beslutet om bifall ska innehålla tillståndets omfattning och färdsätt samt information
om hur resan ska genomföras.
Avslag
Beslut om avslag meddelas muntligt samt skickas i rekommenderat brev med
mottagningsbevis alternativt till elektronisk myndighetsbrevlåda. Beslutet ska
innehålla motivering till varför ansökan har avslagits. Motiveringen ska utformas på
ett sådant sätt att det klart framgår vad som har varit avgörande för beslutet och vilka
föreskrifter som tillämpats. Tillsammans med beslutet skickas information om hur
och till vilken instans beslutet kan överklagas.
Överklagande
Beslut om avslag eller delavslag på ansökan om riksfärdtjänstresa kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

8.4

Grundläggande kriterier för riksfärdtjänst

Grundläggande kriterier för att beviljas riksfärdtjänst är att:
sökanden är folkbokförd i Kungsbacka
sökanden måste resa på ett särskilt kostsamt sätt på grund av en stor
och varaktig funktionsnedsättning

sökandens funktionsnedsättning medför att hen inte kan resa
självständigt med allmänna kommunikationer med den hjälp som
transportföretag (på tågstationer, flygplatser, hållplatser) kan ge

ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet

resan görs inom Sverige från en kommun till en annan

resan inte bekostas av det allmänna

resan inte är en tjänsteresa, arbetsresa eller studieresa

resan inte är till och från sjukvård

resan inte redan är genomförd, det vill säga ansökan kan inte beviljas i
efterhand.



Som normalkostnad räknas priset för det allmänna färdmedel som trafikerar sträckan,
ex tågbiljett i andra klass.
Särskilt om riksfärdtjänst för barn och unga
Barns rätt till riksfärdtjänst bedöms på samma sätt som för vuxna, det vill säga att
resan inte kan genomföras till normala kostnader på grund av att barnet har en stor
och varaktig funktionsnedsättning. Det är uteslutande funktionshindrets omfattning

24

Trafikförsörjningsprogram

Kungsbacka kommun

och konsekvenserna av detta som avgör om barnet har rätt till riksfärdtjänst. Barnets
ålder saknar betydelse.
Tillståndets omfattning
Ett tillstånd för riksfärdtjänst kan beviljas för:





tåg i 2:a klass, buss, båt eller flyg i linjetrafik med ledsagare
tåg i 1:a klass* med eller utan ledsagare
taxi med eller utan ledsagare
specialfordon med eller utan ledsagare

*Tåg i 1:a klass har normalt mer utrymme än i 2:a klass. Vissa personer med
funktionsnedsättningar kan därför genomföra en resa med tåg i 1:a klass men inte 2:a
klass. Eftersom resan med 1:a klass tåg normalt är dyrare innebär detta att resan i
sådana fall inte kan göras utan merkostnader för den enskilde, även om resan görs
utan ledsagare. Rätt till riksfärdtjänstresa finns därmed. I de fall resa kan ske utan
ledsagare med 1:a klass är detta färdsätt oftast det ekonomiskt mest fördelaktiga för
tillståndsgivaren.
Längd för tillstånd
Tillstånd för riksfärdtjänst kan gälla för enstaka resa eller återkommande resor under
högst ett år.
Tillstånd för riksfärdtjänst beviljas normalt endast för en viss resa. Ansökan får
därmed göras för varje resa. Ska sökanden göra flera resor till samma resmål och
med samma ändamål under en period, finns dock inget hinder mot att tillstånd ges för
ett antal sådana resor eller för en viss tidsperiod. För ett beslut om flera resor eller för
viss tid, bör det vara sannolikt att den sökandes funktionsnedsättning inte förändras,
eller att de allmänna kommunikationerna inte blir tillgängliga under den tid
tillståndet gäller.

8.5

Ledsagare

För att ha rätt till ledsagare ska sökanden inte klara att genomföra resan med den
service som ges av trafikföretagen och stationsförvaltarna vid till exempel flygplatser
och tågstationer.
Enligt riksfärdtjänstlagen är ledsagare en person som måste medfölja
tillståndshavaren för att denna ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. Behovet av
ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen på resmålet. Den
som är ledsagare ska kunna bistå med den hjälp som tillståndshavaren behöver under
resan. Tillståndshavaren får själv ordna en ledsagare.
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Möjlighet finns för tillståndshavaren att ansöka om ledsagare eller ledsagning som
bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). I de fall tillståndshavaren tillhör personkretsen
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan hen söka
insats i form av ledsagarservice enligt LSS.
Det är inte möjligt att bli beviljad resa med färdtjänstfordon för att sökanden inte har
någon ledsagare.
Ersättning beviljas för ledsagarens biljettkostnad. Ersättning kan även ges för frameller återresa med billigaste färdmedel, som ledsagare genomför utan
tillståndshavaren.

8.6

Färdsätt

Tillståndet för riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt. Det är
omfattningen av den sökandes funktionsnedsättning som avgör valet av färdmedel.
Utgångpunkten vid prövning av ansökan ska alltid vara resa med allmänna
kommunikations-medel tillsammans med ledsagare. Kraven för riksfärdtjänstresa
med bil är mycket högt ställda. Endast om en resa inte kan genomföras med
allmänna kommunikationer ska tillstånd till annat färdmedel, såsom taxi eller
specialfordon, beviljas.
Tillståndet beviljas för det färdsätt som - med hänsyn till sökandens
funktionsnedsättning och övriga omständigheter - medför lägst kostnad för
kommunen. När färdtjänstutredaren prövar rätten till riksfärdtjänst ska hänsyn tas till
om de allmänna kommunikationer som trafikerar sträckan är anpassade för personer
med funktionsnedsättning.
Avsaknad av allmän kollektivtrafik på aktuell sträcka, avgångstider som inte passar
eller brist på ledsagare är inte skäl till att bli beviljad resa med bil.

8.7

Bokning av riksfärdtjänst

När färdtjänstutredaren beviljar tillstånd till enstaka riksfärdtjänstresa beställer
färdtjänstutredaren på samma gång resan hos Riksfärdtjänsten Sverige AB.
Färdtjänstresenärer som har beviljats tillstånd till flera resor till samma resmål och
samma ändamål under en period beställer själv sina resor direkt hos Riksfärdtjänsten
Sverige AB eller annan avtalspartner.
Anpassning av restid
För att kunna ta del av rabatter och billigare prisalternativ i kollektivtrafiken och för
att få maximal samordning i den särskilda kollektivtrafiken kan anpassning av
restiden ske. Utgångspunkten är att resor kan ändras inom halvdag.
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Funktionsnedsättningens omfattning och i vissa fall ändamålet med resan kan
påverka tidsanpassningen.
Samåkning vid resa som beviljats med taxi eller specialfordon
Resor med taxi eller specialfordon ska i största möjliga utsträckning samordnas.
Samordning får bara ske på sätt som är rimligt med hänsyn till resenärens
funktionsnedsättning.
Bagage och hjälpmedel
Vid resa med allmän kollektivtrafik får bagage medföras enligt trafikföretagens
bestämmelser.
Vid resa med bil eller specialfordon gäller två kollin/väskor per person och
hjälpmedel som är nödvändigt för att resan ska kunna genomföras, exempelvis
rullstol i de fall tillståndshavaren inte kan göra överförflyttningar och därför måste
färdas sittande i rullstol under resan. I mån av plats kan extra hjälpmedel medtas.
Behov av hjälpmedel enbart på resmålet ger inte rätt till specialfordon.
Tillståndshavaren bör alltid beakta möjligheten att låna/hyra standardhjälpmedel på
besöksorten.
Medresenär
Skyldighet att tillåta medresenär saknas i riksfärdtjänstlagen. Medresenär avser
person som, utan att vara ledsagare, reser i sällskap med tillståndshavaren. Det är
ofta frågan om en anhörig eller minderårigt barn, men kan också vara en vän eller
bekant.
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk
biljettkostnad. Vid resa med färdtjänstbil och specialfordon betalar medresenären
samma egenavgift som tillståndshavaren.
Assistanshund och sällskapsdjur
Assistanshund och sällskapsdjur får följa med under resan enlig trafikföretagens
regelverk. Om assistanshund eller sällskapsdjur ska medfölja ska detta meddelas vid
ansökan.
Max ett husdjur får medfölja på resan och ska anges vid beställning. Husdjur ska
transporteras i väska/bur i bilens kombibagageutrymme och bokas så att inga andra
hjälpmedel finns med under resan.”
För att säkerställa att det är rätt person som reser ska hen kunna uppvisa giltig
fotolegitimation. Detta gäller för tillståndshavare som är över 18 år.
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Avbokning/ombokning av resa
Avbokning/ombokning och eventuella ändringar av riksfärdtjänstresa görs av
färdtjänstresenären hos Riksfärdtjänsten Sverige AB. Meddelande om ändring eller
avbokning ska också lämnas till kommunens färdtjänsthandläggare.
Avbokning/ombokning av tåg, flyg, buss och båt ska göras senast fyra dagar före
resa.
Avbokning/ombokning av färdtjänstbil och specialfordon ska göras senast en dag
före resa.
Akuta ärenden och avbokningar görs under helgdagar 08.00-17.00 görs hos
Riksfärdtjänsten AB. Akuta avbokningar övrig tid sker direkt hos respektive
taxibolag, flyg eller tågoperatör.
Vid avbokning/ombokning av tåg, båt och flygbiljetter återbetalas egenavgiften till
resenären av Riksfärdtjänsten i Sverige AB. Egenavgiften, bokningsavgift (125
kr/resa) och biljettkostnad debiteras kommunen.
Vid avbokning/ombokning av taxi och specialfordon innan fordonet påbörjat
framkörning debiteras normalt ingen kostnad. Vid sen avbokning och framkörning
påbörjats kontaktar Riksfärdtjänsten i Sverige AB kommunen om kostnad uppstått
och varför.

8.8

Avgifter

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift).
Egenavgifterna är schabloniserade och regleras genom förordning (1993:1148) om
egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst, se bilaga. Egenavgifter ska betalas i
enlighet med förordningen oavsett vad resan kostar för huvudmannen (kommunen),
även i de fall kostnaderna kan komma att understiga egenavgiften.
Betalning av egenavgifter
Vid resa med allmänna kommunikationer, såsom tåg, båt eller flyg, betalar
tillståndshavaren egenavgiften mot faktura som skickas hem till tillståndshavaren i
samband med att biljetterna bokas upp.
Vid resa med taxi och specialfordon betalar tillståndshavaren egenavgiften direkt till
föraren.
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Återkallelse av tillstånd

Tillstånd för riksfärdtjänst får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte
längre finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten.
Enligt den nya kommunallagen (fr o m 2018-01-01) är det ansvarig nämnd som fattar
beslut om återkallelse av tillstånd när tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga
eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten.
Upprepad betalningsvägran är inte grund för återkallelse eller för att vägra nytt
tillstånd. Sedvanliga kravrutiner får i stället användas.

8.10 Sekretess
Bestämmelserna i riksfärdtjänstlagen gör det möjligt att i mycket begränsad
omfattning lämna nödvändiga uppgifter till den som utför transporten eller till en
beställningscentral, om uppgifterna behövs för att samordna resor. Exempel på
uppgifter som kan lämnas ut är mellan vilka platser transporten ska ske, om
specialfordon eller annan utrustning krävs, om samordning med andra resenärer är
möjlig och om ledsagare eller ledarhund ska följa med.
Bestämmelserna om sekretess i övrigt gällande riksfärdtjänst hos tillståndsgivaren
finns i 29 kapitlet 6 och 7 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Det råder alltså
presumtion för sekretess, den starkare formen av sekretess.
Sekretess för personer inom enskild verksamhet
Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som bedrivs
yrkesmässigt och som omfattas av denna lag får inte obehörigen röja vad de i
verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden. Denna paragraf har
införts i lagen om riksfärdtjänst då offentlighet- och sekretesslagen inte gäller för
personer som är verksamma inom enskild verksamhet. Paragrafen innebär att
personer i enskild verksamhet omfattas av i princip samma sekretessbestämmelser
som de personer för vilka offentlighets- och sekretesslagen gäller.
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Åtgärder för att skydda miljön

Som en del av Hallandstrafikens kollektivtrafik omfattas färdtjänsten av gällande
miljöarbete i ’Regionalt Trafikförsörjningsprogram’ som antogs av
Regionfullmäktige den 9 december 2020.
I de riktlinjer som skapades mellan Hallands kommuner och Region Halland
gällande överlåtelse av färdtjänsten pekas de strategiska frågorna ut till det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. För den trafikupphandling som utförts under 2021
stämdes miljöfrågan av med varje kostnadsbärare (kommun och region) och utifrån
de samtalen samt Hallandstrafikens professionella bedömning blev ingången att
påbörja en omställning till ett fossilfritt samhälle senast 2030.
Aktuella avtalskrav blev därför en funktionell kravställning på fossilfrihet (ingen
specifik teknik) som när trafikavtal 2022–2026 går igång ska vara 50 procent
fossilfritt vid avtalsstart och 75 procent innan avtalet tar slut.
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Nämnden för Teknik

Datum

1 (1)

2021-04-21

§ 51
Dnr 2021-00314
Trafikförsörjningsprogram särskilda persontransporter
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Emanuel Forsell ger en sammanfattning om kommande beslutsärende; att
anta Trafikförsörjningsprogram särskilda persontransporter.
Teknik är skyldiga att upprätta ett trafikförsörjningsprogram som omfattar
färdtjänsten i Kungsbacka. Programmet kommer beskriva och reglera vårt sätt att
utföra särskilda persontransporter, dvs färdtjänst och riksfärdtjänst.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-25
Diarienummer

TE 2021-01104

Omdisponering medel för Badhuset infrastruktur park

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner utökad budget för projekt 8946 Inlag sporthall infrastr. 132 med
1,5 mnkr.
Nämnden för Teknik godkänner utökad budget för projekt 5010 Skyddsbarriär Aranäs med 15 mnkr.
Nämnden för Teknik godkänner att finansiering sker genom att investeringsmedel omdisponeras från
projekt 5571 Badhuset infrastruktur park.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt förvaltningen för Teknik att projektera och bygga torgyta,
gång- och cykelväg mm i området vid Kungsbacka sporthall/Engelska skolan/Aranäsgymnasiet
(projekt 8946). Investeringsmedel för projektet har förts över till Teknik. Under projektets gång har
nödvändiga arbeten tillkommit som inte fanns med i ursprunglig kalkyl. Behov finns därför att utöka
projektets budget. Ursprunglig budget är 5 mnkr.
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt förvaltningen för Teknik att projektera och bygga en
skyddsbarriär utmed järnvägen i Aranäs-området (projekt 5010). Investeringsmedel för projektet har
förts över till Teknik. Trafikverket har drivit projekteringen då det var oklart hur nära järnvägen
barriären skulle komma att placeras. Enligt uppgift från Trafikverket medgav vald placering att
kommunen upphandlade och drev byggnationen av skyddsbarriären. Det har dock i samband med
byggnationen framkommit att placeringen av skyddsbarriären trots allt är så nära järnvägen att det
medför kostnader som inte tidigare uppmärksammats. Därutöver har behov av bantning av Tekniks
budget medfört att budgeten för projektet minskat. Innehållet har dock inte kunnat förändras. Behov
finns därför att utöka projektets budget. Ursprunglig budget var 22 mnkr men p.g.a. neddragningar av
budget är nuvarande budget 17 mnkr.
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt Teknik att projektera och bygga infrastruktur och park kring
badhuset (projekt 5571). Investeringsmedel för projektet har förts över till Teknik. Projektering och
byggnation har genomförts. I dagsläget kvarstår några mindre arbeten. Investeringsmedel kommer att
kvarstå även då resterande arbeten är färdigställda. Medel föreslås omdisponeras till projekt 8946 och
projekt 5010 för att finansiera dessa.
Kungsbacka kommun
Marie Lindh
0300-834110
Projektledare

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Medel som eventuellt inte nyttjas i projekten avses att överföras till planerat Arena-projekt för att
kunna användas som delfinansiering av projektering/byggnation av infrastruktur-/grönytelösning på
nuvarande ishallsparkering.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-25
Beslutet skickas till
Teknik Projekt & Bygg
Teknik Projektledning
Ola Hamberg
Tf Förvaltningschef
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-11-29

§ 109
Dnr 2021-01104
Omdisponering medel för badhuset infrastruktur park
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner utökad budget för projekt 8946 Inlag sporthall
infrastr. 132 med 1,5 mnkr.
Nämnden för Teknik godkänner utökad budget för projekt 5010 Skyddsbarriär
Aranäs med 15 mnkr.
Nämnden för Teknik godkänner att finansiering sker genom att investeringsmedel
omdisponeras från projekt 5571 Badhuset infrastruktur park.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt förvaltningen för Teknik att projektera och
bygga torgyta, gång- och cykelväg mm i området vid Kungsbacka sporthall/Engelska
skolan/Aranäsgymnasiet (projekt 8946). Investeringsmedel för projektet har förts
över till Teknik. Under projektets gång har nödvändiga arbeten tillkommit som inte
fanns med i ursprunglig kalkyl. Behov finns därför att utöka projektets budget.
Ursprunglig budget är 5 mnkr.
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt förvaltningen för Teknik att projektera och
bygga en skyddsbarriär utmed järnvägen i Aranäs-området (projekt 5010).
Investeringsmedel för projektet har förts över till Teknik. Trafikverket har drivit
projekteringen då det var oklart hur nära järnvägen barriären skulle komma att
placeras. Enligt uppgift från Trafikverket medgav vald placering att kommunen
upphandlade och drev byggnationen av skyddsbarriären. Det har dock i samband
med byggnationen framkommit att placeringen av skyddsbarriären trots allt är så
nära järnvägen att det medför kostnader som inte tidigare uppmärksammats.
Därutöver har behov av bantning av Tekniks budget medfört att budgeten för
projektet minskat. Innehållet har dock inte kunnat förändras. Behov finns därför att
utöka projektets budget. Ursprunglig budget var 22 mnkr men p.g.a. neddragningar
av budget är nuvarande budget 17 mnkr.
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt Teknik att projektera och bygga infrastruktur
och park kring badhuset (projekt 5571). Investeringsmedel för projektet har förts
över till Teknik. Projektering och byggnation har genomförts. I dagsläget kvarstår
några mindre arbeten. Investeringsmedel kommer att kvarstå även då resterande
arbeten är färdigställda. Medel föreslås omdisponeras till projekt 8946 och projekt
5010 för att finansiera dessa.
Medel som eventuellt inte nyttjas i projekten avses att överföras till planerat Arenaprojekt för att kunna användas som delfinansiering av projektering/byggnation av
infrastruktur-/grönytelösning på nuvarande ishallsparkering.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

2 (2)

2021-11-29

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-11-25
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (1)

2020-09-16

§ 92
Dnr 2020-00864
Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Hravn Forsne (M) angående
Kungsbacka torg
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur vi på
bästa sätt kan planera för ett torg som ger oss större och flexiblare möjligheter till att
utnyttja ytan.
Detta uppdrag förutsätter att:


Nämnden för Teknik beslutar att befintliga parkeringsplatser tas bort från
själva torgytan



Nämnden för Teknik beslutar att ta bort de befintliga så kallade kyrkbänkarna
på torget

Sammanfattning av ärendet
Monica Neptun (L) och Hravn Forsne (M) har till nämnden inkommit med ett
initiativyrkande om utveckling av Kungsbacka torg.
De menar i huvudsak följande: Kungsbacka ska vara en inbjudande och attraktiv stad
för alla våra invånare, och torget idag fyller inte de funktioner som torget med enkla
medel skulle kunna göra. De önskar se torget som en samlingsplats för olika former
av aktiviteter, marknader, konserter, skolavslutningar m.m. De önskar att
förvaltningen tar fram förslag på åtgärder som ger möjlighet för företagare att
utveckla verksamheter exempelvis uteserveringar, torgbodar, food trucks mm.
Möjlighet till mötesplatser önskas med aktivitet för alla åldrar exempelvis pop-uplekplats, utomhusspel mm. Detta förutsätter att nämnden beslutar att ta bort alla
parkeringsplatser på torget.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Monica Neptun (L) och Hravn Forsne (M) 2020-09-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Monica Neptun (L) föreslår att behandla ärendet på dagens sammanträde
och finner att nämnden för Teknik bifaller det.
Tobias Eriksson (SD) yrkar bifall till Monica Neptun (L) och Hravn Forsnes (M)
förslag med tilläggsyrkande att invånardialog ska användas vid utformning av
torgytan.
Börje Börjesson (S) avstår från att delta i beslutet.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2 (1)

2020-09-16

Beslutsgång
Monica Neptun (L) ställer proposition på sitt och Hravn Forsnes (M) yrkande och
Tobias Erikssons (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden för Teknik beslutar
enligt Monica Neptun (L) och Hravn Forsnes (M) grundförslag.
Tobias Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet att inte föra en invånardialog innan
utformningen av torget planeras.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Förslag från Liberalerna och Moderaterna gällande Kungsbacka torg

Kungsbacka skall vara en inbjudande och attraktiv stad för alla våra invånare, vi har ett fint torg som
idag inte fyller de funktioner som torget med enkla medel skulle kunna göra . Vi vill se vårt torg som
en samlingsplats för olika former av aktiviteter , marknad, konserter, skolavslutningar mm
Vi ser gärna Kungsbacka Torg som en en plats där man kan stanna till , sitta ned och njuta av staden
Vi föreslår att förvaltningen tar fram förslag på åtgärder som ger möjlighet för företagare att utveckla
verksamheter exvis uteserveringar, torgbodar, food trucks mm vi ser också gärna
mötesplatser med aktivitet för alla åldrar exvis pop up lekplats, utomhusspel mm
Detta förutsätter att vi tar bort alla p platser på torget
Vi vill att torget planeras så att det enkelt kan anordnas konserter, julmarknader, och andra
evenemang som kräver yta.
Yrkande
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur vi på bästa sätt kan planera för ett torg
som ger oss större och flexiblare möjligheter till att utnyttja denna stora yta. Detta uppdrag
förutsätter att :
2. Tekniska nämnden beslutar att befintliga p platser tas bort från själva torgytan
3. Tekniska nämnden beslutar att ta bort de befintliga sk kyrkbänkarna på torget
Liberalerna
Monica Neptun.

Moderaterna
Hravn Forsne

Yttranden Teknik november 2021
Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för Tekniks
delegeringsförteckning 2021-06-16 § 76
Datum

2021-12-07
Sida

1(4)

Datum
2021-11-30
2021-11-29
2021-11-25
2021-11-25
2021-11-25
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-23
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-18

Beskrivning
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation Åsa 4:118, BN 2021-002712
Yttrande Teknik - Nybyggnad av miljöhus - Bananen 2,
BN 2021-002778
Yttrande Teknik-bod för provtagning Covid-19 Kolla
vårdcentral
Yttrande Teknik - torghandel på Kungsbacka torg
Yttrande Teknik - placering och utformning av
skyltpelare, NÖTEGÅNG 1:91, BN 2021-002460
Yttrande Teknik - Angående enskild avloppsanläggning Sundstorp 8:12, MH 2020/1246
Yttrande Teknik-byggställning Västergatan
Yttrande Teknik - Angående enskild avloppsanläggning Alslöv 4:10, MH 2021/4300
Yttrande Teknik - julmarknad Kungsbacka torg
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation Sundstorp 7:1, BN 2021-003069
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation Sundstorp 2:2, BN 2021-003067
Yttrande Teknik-Julgransförsäljning Furubergsvägen,
Särö
Yttrande Teknik-vaccinationsbuss vid Fjärås vårdcentral
och Lantmännen Frillesås
Yttrande Teknik - Granskningsutskick - Ändring av
detaljplan för bostäder inom Vallda 9:5, BN 2021-00009
Yttrande Teknik Transportdispens

Diarienummer
2021-01084
2021-00987
2021-01096
2021-01105
2021-01085
2021-01048
2021-01080
2021-01046
2021-01069
2021-01079
2021-01078
2021-01052
2021-01070
2021-00512
2021-01082

Sida
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Datum
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-12
2021-11-12

2021-11-12
2021-11-12
2021-11-11
2021-11-11
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10

Beskrivning
Yttrande Teknik - Anmälan installation av fettavskiljare Åsa 5:155
Yttrande Teknik - nummer 2, Vallda-Lunden 4:6, BN
2021-002660
Yttrande Teknik-vaccinationsbuss Kungsmässan och
Willys Hede A631.455/2021
Yttrande Teknik-markupplåtelse Kyrkogatan 7
A604.276/2021
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - SKÅRBY
5:18, MH 2021/2361
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - SKÅRBY
2:15, MH 2020/3562
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Tolycke
3:1, MH 2021/4213
Yttrande Teknik - Angående placering av
transformatorstation - Sundstorp 4:2, BN 2021-002549
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning Hjälmared 19:8, MH 2021/645
Yttrande Teknik Transportdispens
Yttrande Teknik - Angående framkomlighet för
renhållningsbil och anslutning till VA-förening,
Hyltegården 2:5, BN 2021-000523
Yttrande Teknik - Angående placering av skylt - Varla
2:198, BN 2021-002843
Yttrande Teknik - placering av skylt - Varla 2:198, BN
2021-002626
Yttrande Teknik-uteservering Hegli
Yttrande Teknik - Angående placering av
transformatorstation - Li 3:1, BN 2021-001228
Yttrande Teknik Transportdispens
Yttrande Teknik - Angående placering av skylt - Varla
2:198, BN 2021-002627
Yttrande Teknik - Angående placering av skylt - Hede
9:26, BN 2021-002833

Diarienummer
2021-01081
2021-00851
2021-01058
2021-01041
2021-01049
2021-01050
2021-01045
2021-01044
2021-01038
2021-01073
2021-01065

2021-01031
2021-01029
2021-01027
2021-01032
2021-01068
2021-01030
2021-01011

Sida
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Datum
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10

2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10

2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09

2021-11-09
2021-11-09
2021-11-04

2021-11-03

Beskrivning
Yttrande Teknik - Angående placering av skylt - Hede
9:26, BN 2021-002834
Yttrande Teknik - Angående placering av skylt - Inlagsby
2, BN 2021-002838
Yttrande Teknik - Angående om placeringen och
utformningen av skylten påverkar trafiksäkerheten Kungsbacka 2:9, BN 2021-002710
Yttrande Teknik - Angående placering av skylt - Skårby
3:4, BN 2021-002832
Yttrande Teknik - Angående placering av skylt Inlagsgärde 1, BN 2021-002840
Yttrande Teknik -Angående placering av skylt Inlagsgärde 1, BN 2021-002844
Yttrande Teknik - Angående placering av skylt Kungsbacka 4:6, BN 2021-002842
Yttrande Teknik - Angående parkering, miljöhus,
vägbredd, väglutning, vändplats för sopbil och
dagvattenhanteringen - Tölö 8:14, BN 2020-002753
Yttrande Teknik, bilaga mall vändplats renhållning
Yttrande Teknik - Angående vändplats för sopbil - Välås
5:32, BN 2020-003646
Yttrande Teknik - Angående placering av
transformatorstation - Varla 2:186, BN 2021-001951
Yttrande Teknik - Angående placering av
transformatorstation - Staragården 10:1, BN 2021002440
Yttrande Teknik - Angående avfalls- och slamhantering Lillared 1:17, BN 2021-000449
Yttrande Teknik - Angående parkering och vändplats för
sopbil - Åsa 4:56, BN 2021-000552
Yttrande Teknik - Koppling till kommunalt VA eller privat
avloppsreningssystem, GUNTOFTA 1:40, BN 2021001515
Yttrande Teknik - Uteservering David Bagare

Diarienummer
2021-01010
2021-01009
2021-01008

2021-01007
2021-01005
2021-01004
2021-01003
2021-00999

2021-01001
2021-00955
2021-00611
2021-00817

2021-01001
2021-00993
2021-01024

2021-01035

Sida
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Datum
2021-11-03
2021-11-02
2021-11-02

2021-11-02
2021-11-02
2021-11-01
2021-11-01

Beskrivning
Yttrande Teknik - Angående avloppsförening - Blixered
1:17, BN 2021-001815
Yttrande Teknik Transportdispens
Yttrande Teknik - Angående placering och utformning av
skylt utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv - Bolsheden
1:4, BN 2021-002414
Yttrande Teknik - Nybyggnad av miljöhus, BANANEN 2,
BN 2021-002778
Yttrande Teknik - Angående enskild avloppsanläggning Tolycke 1:13, MH 2021/4027
Yttrande Teknik-inhägnat arbetsområde Gnejsvägen
Yttrande Teknik-Julmarknad Tjolöholms slott

Diarienummer
2021-01039
2021-01037
2021-00995

2021-00987
2021-00983
2021-01026
2021-01018

Datum

2021-12-07
Diarienummer

2021-0004

Delegeringsbeslut Teknik 2021
Delegeringsbeslut november, rapportering december
Punkt i
delegeringsordning

Beslutsdatum Delegat
2021-11-09

3.18 (avtal)

Beskrivning
Underteckna samverkansavtal - bevakning av åtgärd
Bullerskydd vid Aranäs 3 & 4 TRV (2018/6349)

FC
2021-11-19
3.18 (avtal)

Underteckna överenskommelse mellan Teknik och RSG
kring hantering av va-kartmaterial (2021-01020)
FC

2021-11-22
9.6 (avtal)
3.11 (avtal)

3.21

Undertecknat projektavtal Testbädd Ellinge – torkning,
pyrolys och produktifiering av avloppsslam
FC

26 november FC

9 nov FC

Undertecknat PUB-avtal med Svensk
vattenavläsning AB
Ansökt om strandstädning från Naturvårdsverket.
Verkställande av detta sker genom samarbete med
Västkuststiftelsen

7 beslut om tillfälliga trafikföreskrifter

4.4

4.5
Teknik
Emelie Hjertén
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Under Trafikingenjör/
november Samordnare

Under Trafikingenjör/
november Samordnare

1384 2021-00245
1384 2021-00246
1384 2021-00250
1384 2021-00252
1384 2021-00253
1384 2021-00255
1384 2021-00256

Storgatan
Kyrkogatan
Kungsbacka torg
Valands promenad
Valands promenad
Granitvägen
Industrigatan

4 reviderade befintliga permanenta föreskrifter
1384 2021-00242
Borgmästaregatan
1384 2021-00243
Borgmästaregatan
1384 2021-00251
Byggmästaregatan
1384 2021-00254
Byggmästaregatan
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

4.7

4.10
4.11

4.13
4.14
4.15

2 (3)

Trafikingenjör
Under Samordnare

Under
november Trafikingenjör
Under EC Parkering &
november Tillstånd

1384 2021-00248
1384 2021-00249

Under
november Trafikövervakare
Under
november Vägtekniker
Under
november Vägtekniker

Kontrollavgifter november (tomtmark): 251 st

5.1

Under
november
Under
november
Under
november

5.3

Under
november

4.16
4.18

Under
november
8.3
Under
november
8.6

2021-11-09
9.1.2

Västergatan
Storgatan

3 st beslut om flyttning av fordon
Felparkeringsavgifter november (gatumark):
822 st

9 beslut om tillstånd att schakta i gator och
trafikanordningsplan.

10 beslut om enbart trafikanordningsplan
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Beviljade: 25
Färdtjänstutredare Avslagna: 1
EC Planering Trafik Tecknat avtal, begagnade av offentlig plats på
& Utemiljö
Lindens torg, dnr 2021-00207
Beslut om färdtjänst
Färdtjänstutredare Beviljade: 70
Avslagna: 2
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Färdtjänstutredare Beviljade: 15
Avslagna: Handläggare,
administratör /
systemadministratör 6 beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning
Handläggare,
administratör och
1 beslut om godkännande av kompostering av
systemadministratör matavfall
Godkänna tilldelning ramavtal Tekniks konsulter
besiktningsmän fiber och infrastruktur 21/56
FC

2021-11-12
9.1.2

20 st beslut om undantag från lokala
trafikföreskrifter angående förbud mot parkering
eller tidsbegränsad parkering
2 beslut om föreskrifter vid vägarbete eller liknande
arbete samt under kortare tid vid skada eller risk för
skada på väg

FC

Underteckna entreprenadkontrakt
Utförandeentreprenad Gata Aranäs etapp 3,

KUNGSBACKA KOMMUN

3 (3)

markparkeringar mm vid P-huset
2021-11-22
9.1.2

FC
2021-11-22

9.1.2

FC
19 november

9.7

VC
I november

9.7
9.8
10.1.2

Godkänna tilldelning Omhändertagande av wellpapp
21/130
Godkänna tilldelning Tjänstekoncession för
insamling av returpapper i Kungsbacka kommun
21/138
Beslutat om avslag beträffande regresskrav, ärende
2021-01025. Översvämningsskada Nötegång 2:201
Beslutat om utbetalning av självrisk,
försäkringsärende 2021-00169 om skadad häck pga
läckage från vattenledning

FC
22 november
Under
oktober

FC

Attest av försäljning av spolbil regnr UZR 097

Enhetschef

Anställning av byggledare Projekt & Bygg

