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Kommunerna i Gävleborgs län
Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor
Skolansvariga och ansvarig för resor i daglig verksamhet

Samråd anropsstyrda resor
Region Gävleborg förbereder för upphandling av den anropsstyrda
trafiken i och med att de nuvarande trafikavtalen går ut 2021-06-12.
Information presenterades på samrådsgruppen för färdtjänst och
sjukresors möte den 26 september.
Vid samrådsgruppens nästa möte den 21 november bjuds in till
samråd mellan kl 09.00-12.00 på X-trafik i Söderhamn.
Skolansvariga och ansvariga för resor i daglig verksamhet bjuds
även in.
Till mötet behöver nedanstående frågor förberedas i respektive
kommun för att parterna gemensamt ska kunna ta ställning till
kvalitetskrav och typ av transport för kommunernas räkning.
 Typer av transport (färdtjänst, riksfärdtjänst, skolresor,
dagaktivitetsresor, arbetsresor, omvårdnadsresor)?
 Upp till 4 sittande (färdtjänsten har t.ex.3 sittande, skolresor 4
sittande, daglig verksamhet 3 eller 4 sittande)?
 Arbetsrättsliga villkor enligt Upphandlingsmyndighetens
villkor för lön, semester och arbetstid enligt kollektivavtal
Taxiavtalet – förare mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund?
 Krav på fossilfritt? Har kommunen något specifikt beslut om
fossilfritt?
 Skolresor (före och efter transport vårdnadshavarens ansvar,
under transport förarens ansvar, på skolområdet skolans
personal). Vilka krav kan ställas på föraren under resan? Vilka
krav kan t.ex. vårdnadshavare ställa? Vilka tider ska gälla?
Kommunen beslutar om tillstånd och vad varje elev är
berättigad till. Krav på bälteskuddar för max två skolelever
som kan samåka?
 Vilka åldrar ska omfattas vid skolresor?
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 Daglig verksamhet finns särskilda behov t.ex. vid
hämtning/lämning eller under transporten?
 För färdtjänst- och riksfärdtjänstresor kommer vi att följa de
villkor som finns angivna i regler för respektive trafikslag
(t.ex. bärhjälp, bagage, hjälpmedel, djur)
X-trafik föreslår även ett ytterligare mötesdatum den 10 december
för fortsatt samråd.
Anmälan att delta fardtjänst.xtrafik@regiongavleborg.se
Med vänlig hälsning
Monica Westlund
Enhetschef Serviceresor
X-trafik

