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 Södertörns Tingsrätt 
 Avdelning 3 
Datum  
2022-03-29  
Handläggare  
Åsa Hågbäck  
Ärendenummer  
FT 21952-21  

Yttrande 

Mål nr FT 21952-21 Dennis Ivarsson ./. 

Region Stockholm angående fordran 

 

Färdtjänstnämnden inom Region Stockholm har tagit del av Dennis Ivarssons 
skrivelse av den 26 februari 2022. 

Färdtjänstnämnden vidhåller sin tidigare redovisade inställning och grunderna 
för denna samt lämnar följande kommentarer med anledning av skrivelsen.  

Förtydligande av resesaldots funktion 

Man kan jämföra resesaldot med ett bankkonto där pengar sätts in och tas ut. 
Grundtilldelningen av resor (72 resor) sätts in vid årsskiftet tillsammans med 
den första kvartalstilldelningen (fritidsresor) av resor.  

På samma konto läggs även ytterligare kvartalstilldelningar och andra extra 
tilldelningar som till exempel arbetsresor in. Saldot/kontot håller inte reda på 
varifrån ”insättningen” kommer eller vad den är avsedd för. 

Resenären tar ut resor från klumpsumman på ”kontot” genom att beställa 

resor. Resenären kan använda hela saldot (privatresor och arbetsresor) under 
en kort period i början av året om man skulle beställa och resa väldigt ihärdigt.  

Konsekvensen blir att om man har använt från den del som var avsedd till och 
från arbetet till annat så räcker inte resorna till. 

Kommentarer avseende olika delar i skrivelsen 

Skrivelsen s 2 st. 2. Syftet med resan registreras inte i beställningssystemet. 
Det är därför en manuell kontroll behöver göras av mellan vilka adresser 
resenären har rest för att veta om det är en arbetsresa eller en fritidsresa. Alla 
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resor oavsett syftet sparas i systemen till dess att de gallras. Om DI hade åkt 
till sitt arbete varje vardag under hela år 2021, så hade det totala antalet resor 
tagit slut tidigare under året. Han hade inte kunnat använda lika många av sina 
arbetsresor till andra ändamål. 
 
St. 4. Tanken är, vilket också framgår av beslutet, att resenären själv ska höra 
av sig och meddela om man inte använt det antal resor man är tilldelad. Om DI 
hade gjort det så hade någon manuell avräkning inte varit nödvändig. 
 
St. 5. Eftersom resorna inte ”taggas” med vad det är för typ av färdtjänstresa är 
det tekniskt möjligt att resa mellan vilka adresser som helst inom länet. I och 
med det nya systemet SoFT som implementeras hösten 2022 kommer fritids-
resor och t.ex. arbetsresor att ha separata resesaldon. Vid beställningstillfället 
kommer man att behöva ange om det är en arbetsresa så att systemet förstår 
från vilket resesaldo resorna ska tas. Arbetsresorna kommer att vara låsta till 
den arbetsplatsadress eller de arbetsplatsadresser som är beviljade. 
 
S 3 Begäran om förtydligande 

a) Om DI hade använt max 216 fritidsresor under året hade hans arbets-
resor räckt till för fem tur och returresor per vecka under hela perioden. 
Den 216:e resan användes den 30/7-21, se nedan. 

b) Den 30 juli 2021 kl. 20.15 gjordes den sista beställningen av de 216 till-
delade fritidsresorna. Fritidsresor har efter det dragits från arbetsrese-
saldot eftersom hela årets tilldelning av fritidsresor då tagit slut. 

c) Resesaldot hade uppdateras samma dag eller någon dag efter. 
d) Om DI med uppdaterades menar tilldelades resor så ser tilldelningarna 

ut som följer: 
1 januari 108 fritidsresor 

      13 januari 254 arbetsresor för perioden 4/1-30/6 2021 
1 april 36 fritidsresor 
31 maj 264 arbetsresor för perioden 1/7-1/1 
1 juli 36 fritidsresor 
1 oktober 36 fritidsresor 

e) DI har ringt in och ställt samma fråga som besvarades i ärende 
5826095.  
 
 

Tilläggsinformation 
Samtliga utförda resor medför egenavgift även om bilen skulle vara försenad 
20 minuter eller mer. Uteblir bilen helt utgår ingen avgift. 
 
 
I tjänsten 

Åsa Hågbäck 

Bolagsjurist 

Ledningsstaben Trafikförvaltningen 


