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Kort sammanfattning
Färdtjänsten i Stockholms län består i dag av trafikslagen färdtjänst med taxi och
specialfordon (inkluderande koncept rullstolstaxi samt liggande transporter), sjötaxi,
närtrafikens linjelagda busstrafik samt närtrafikens anropsstyrda busstrafik.
Färdtjänsten är uppdelad i olika avtal för färdtjänstresor med taxi, specialfordon
inkluderande koncept rullstolstaxi, liggande transporter, närtrafik och
beställningscentral.
Trafikförvaltningen har i uppdrag att fastställa en strategisk inriktning för framtiden för
färdtjänsten och utreda nya trafiklösningar för närtrafik och anropsstyrd1 trafik inom
den allmänna kollektivtrafiken. Utredningen görs dels för att slå fast en inriktning inför
kommande planeringsstudie inför upphandling av färdtjänstverksamheten och dels som
underlag i valet av nytt trafikhanteringssystem.
Uppdraget om en översyn av inriktning för färdtjänsten i framtiden är uppdelat i två
faser. Denna rapport är Fas 2 av utredningen. Fas 1 togs beslut om i trafiknämnden i
mars 2015, TN 2014-0463.
Övergripande mål för färdtjänsten är enligt trafikförsörjningsprogrammet 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.
Inriktningen för arbetet med utredningen har varit att genom hela processen arbeta
tillsammans med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor för att få deras
synpunkter dagens färdtjänst och på föreslagna förändringar.
En förutsättning för att hinna byta ut trafikhanteringssystemet innan nya avtal träder i
kraft är att förlänga nuvarande avtal minst ett år, till april 2019. Nuvarande avtal löper
till april 2018 men är möjliga att förlänga, som längst, till april 2020.
Avtalen är möjliga att förlänga till april 2020 om det är nödvändigt. I samband med att
nya avtal kommer till kan flertalet förslag införas.
I utredningen föreslås bland annat samma regelverk för alla, en ny form av kundval och
ändrad resetilldelning. Alla resenärer föreslås få samma resmöjligheter. Detta innebär
att en stor grupp resenärer får möjligheter att göra fler resor än idag medan en liten
grupp får något sämre resmöjligheter än idag.

Anropstyrd trafik = Resenärerna förbeställer sina resor, oberoende om det är linjelagda turer, flextrafik
eller trafik med taxi/specialfordon. Att trafiken är anropsstyrd beskriver inte trafikslag utan bra under vilka
förutsättningar trafiken körs.
1
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Förslagen bedöms höja kvaliteten i färdtjänsten i form av bättre information till
resenärerna samt genom en bättre uppföljning och kontroll av trafiken.
Förslagen bedöms även, genom införande av ett nytt trafikhanteringssystem och modell,
medföra en effektivare planering och större kontroll av trafiken.
Förslagen bedöms minska kostnaderna år 2020 med ca 150-250 mnkr jämfört med
uppräkning av dagens trafik, vilket bedöms motsvara ca 10-15 % av kostnaderna.
Den enskilt största risken för den i utredningen förslagna inriktningen för färdtjänsten
är tidsaspekten, att uppsatt tidplan inte följs. Om beslut enligt plan inte tas och tidplanen
förskjuts framåt finns risken att trafikhanteringssystemet inte hinner upphandlas och
implementeras innan nya trafikavtal träder i kraft.
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Sammanfattning
Inledning
Kollektivtrafiken består enligt Lag om kollektivtrafik (2010:1065) av allmän och särskild
kollektivtrafik. Den särskilda kollektivtrafiken, inkluderande färdtjänsten, är ett
trafikslag som kännetecknas av omfattande lagreglering. Villkoren för resenären bestäms
av yttre villkor i form av lagar men också av politiska beslut i form av riktlinjer där
fördelning av antal resor regleras.
Färdtjänsten i Stockholms län består i dag av trafikslagen färdtjänst med taxi och
specialfordon (inkluderande koncept rullstolstaxi samt liggande transporter), sjötaxi,
närtrafikens linjelagda busstrafik samt närtrafikens anropsstyrda busstrafik.
Färdtjänsten är uppdelad i olika avtal för färdtjänstresor med taxi, specialfordon
inkluderande koncept rullstolstaxi, liggande transporter, närtrafik och
beställningscentral.
Totalt har ca 70 000 personer i Stockholms län vid ett och samma tillfälle tillstånd att
resa med färdtjänsten. Ca 58 000 har tillstånd för resor med färdtjänsttaxi och ca 12 000
för resor med koncept rullstolstaxi2. Under ett år hanteras tillstånd för ca 85 000
personer, d.v.s. det tillkommer och faller ifrån tillståndshavare.
Totalt gjordes under 2015 ca 4,1 miljoner resor o färdtjänstensregi med den särskilda
kollektivtrafiken till en kostnad av 1,4 miljarder kr varav 280 mnkr är sjukresor. I den
allmänna kollektivtrafiken gjordes drygt 5 miljoner resor av färdtjänstberättigade. 17 %
av de färdtjänstberättigade har tillstånd för resor med koncept rullstolstaxi. Deras resor
står för 44 % avfärdtjänstresenärernas resekostnader. 1 % av resenärerna reser mer än
500 resor per år och de står för 16 % av de färdtjänstberättigades resekostnader. Andelen
resor med färdtjänsttaxi har mellan 2014 och 2015 ökat med 1 % medan resandet med
koncept rullstolstaxi ökat med 6 % utan att antalet färdtjänstberättigade ökat. Ökad
kostnad för samma period var 40 mnkr. Koncept rullstolstaxi stod för större delen av
kostnadsökningen.
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Figur 1 Kostnader per fordonsslag2011-2014. Staplarna visar de totala kostnaderna och
den gröna streckade linjen visar andel resenärer i respektive fordonsslag
Koncept Rullstolstaxi = Koncept som inkluderar tillstånd att resa med specialfordon, obegränsat resande,
resa när man vill, resa ensam och beställa direkt till taxibolag.
2
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Utredningens syfte och mål
Trafikförvaltningen har i uppdrag att fastställa en strategisk inriktning för framtiden för
färdtjänsten och utreda nya trafiklösningar för närtrafik och anropsstyrd3 trafik inom
den allmänna kollektivtrafiken.
Utredningen görs dels för att slå fast en inriktning till kommande planeringsstudie inför
upphandling av färdtjänstverksamheten och dels som underlag i valet av nytt trafikhanteringssystem.
Uppdraget om en översyn av inriktning för färdtjänsten i framtiden är uppdelat i två
faser. Denna rapport är fas 2 av utredningen. Fas 1 togs beslut om i trafiknämnden i
mars 2015.
Mål och principer för färdtjänsten
Övergripande mål för färdtjänsten är enligt trafikförsörjningsprogrammet hög
kundnöjdhet och resurseffektivitet. Ett antal principer har även varit centrala i
utredningen. Principerna finns beskrivna i kapitel 6.
Utmaningar
Färdtjänstverksamheten inom Stockholms län är väl fungerande, med relativt god
kvalitet och med stort utbud för vissa grupper i form av tid, resor och frihet. Som
beskrivits ovan ökar dock både resandet och kostnaderna trots all satsning på förbättrad
tillgänglighet i den allmänna kollektivtrafiken. Dessa förutsättningar, tillsammans med
den stora befolkningstillväxten i regionen med förändrad åldersstruktur som på sikt
medför en ökad efterfrågan på resor med färdtjänsten, gör att färdtjänstverksamheten
står inför stora utmaningar i framtiden.
Utredningens övergripande fokus har varit att på bästa sätt väga samman resenärsnyttan
och resurseffektiviteten i samtliga färdtjänstens ingående funktioner.
De viktigaste utmaningarna för färdtjänstverksamheten i framtiden bedöms vara:
1. Att kostnaderna i färdtjänsten ökar varje år. Det är liten del av
färdtjänstresenärerna som står för en stor del av kostnadsökningen.
2. Att färdtjänsten upprätthåller en god kvalitet med nöjda resenärer.
3. Att färdtjänstverksamhetens befintliga IT-system, först och främst för planering
av resor är ålderdomliga och måste bytas ut.
4. Att vid anskaffande av nytt trafikhanteringssystem se över möjligheterna till mer
modern och effektiv trafikplanering mot bakgrund av risken för stora
kostnadsökningar i framtiden. Med ett nytt trafikhanteringssystem skulle
följande förbättringar kunna uppnås och säkerställas:
a. Kundval
b. Realtidsinformation till resenärerna
c. Effektivare fordonsplanering
d. Förbättrad kvalité genom förbättrad uppföljning.

Anropstyrd trafik = Resenärerna förbeställer sina resor, oberoende om det är linjelagda turer, flextrafik
eller trafik med taxi/specialfordon. Att trafiken är anropsstyrd beskriver inte trafikslag utan bra under vilka
förutsättningar trafiken körs.
3
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5. Att möjliggöra en modell av kundval för alla färdtjänstresenärer. En viktig
utgångspunkt i utredningen är att någon form av kundval införs för alla
färdtjänstresenärer.
6. Att regelverk för färdtjänsten är lika för alla färdtjänstresenärer.
7. Att erbjuda en attraktiv färdtjänst med ökad samordning mellan allmän och
särskild kollektivtrafik
För att nå effekter inom alla utmaningar krävs att samtliga delar inom färdtjänsten, från
ansökningsprocess till uppföljning, hanteras som en helhet.
Utgångspunkter för framtida inriktning för färdtjänsten
En utgångspunkt för utredning Framtida inriktning för färdtjänsten, fas 2 är de i fas 1
beslutade utredningsområdena.
Inriktningen för arbetet med utredningen har varit att genom hela processen arbeta
tillsammans med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor för att deras
synpunkter på bästa sätt ska tas tillvara.
Kollektivtrafiklagen (Lag om kollektivtrafik 2010:1065) reglerar rätten till färdtjänstresor för att personer med funktionsnedsättning ska kunna göra så kallade ”väsentliga
resor”, d.v.s. arbetsresor, resor till skola/studier, lämna barn på förskola och liknande.
Reglering av rätten till fritidsresor inkluderas inte i lagen utan rätten till visst antal
fritidsresor beslutas om i respektive län/landstings riktlinjer för färdtjänsten.
Dagens koncept rullstolstaxi i färdtjänsten är unikt i Sverige, liksom kundval i
kollektivtrafiken. Ruttplanering och/eller samplanering sker i större utsträckning i andra
län. Kundnöjdheten bland färdtjänstresenärer är något lägre i Stockholms län än totalt i
landet, ca 87 % mot ca 91 %. Detta trots att resmöjligheter och kostnaden för resenären
är mer fördelaktig i Stockholms län än i landet i övrigt.
Inom färdtjänstverksamheten pågår även kontinuerlig utveckling av verksamheten, i
dagsläget bl. a. outsourcing av färdtjänstens kundtjänst, ny hemsida och översyn av
tillstånd och ansökningsblanketter. Detta arbete är så långt möjligt samordnat med
denna utredning om framtida färdtjänst.
Samverkan med intresseorganisationerna
Intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och pensionärer har ingått i en
referensgrupp i utredningen. Syftet med referensgruppen har i första hand varit att
samla in organisationernas synpunkter men även att ta upp idéer på förändringar för
diskussion. Totalt 9 referensgruppsmöten har hållits samt tre separata möten med HSO4,
DHR5 och SRF6. Samtliga synpunkter från intresseorganisationerna finns
sammanställda i Bilaga 2.

4

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
för ett samhälle utan rörelsehinder
6 Synskadades riksförbund
5Förbundet
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Tidplan och genomförande
En förutsättning för att hinna byta ut trafikhanteringssystemet innan nya avtal träder i
kraft är att förlänga nuvarande avtal minst ett år, till april 2019. Avtalen är möjliga att
förlänga till april 2020 om det är nödvändigt. I samband med att nya avtal kommer till
kan flertalet förslag införas.
Val av tidpunkt för trafikstart har ett starkt samband och behov av synkronisering med
upphandlingen av ett nytt trafikhanteringssystem. Detaljerad tidplan presenteras i
kapitel 2.3. Samordning av beslut, upphandling och implementering av nytt
trafikhanteringssystem ger en tidplan som bygger på successiv trafikstart aprilseptember 2019. Det finns endast små möjligheter till förskjutning av beslut om
utredning, planeringsstudie, val av trafikhanteringssystem, upphandling av nya
trafikavtal samt implementering av nytt trafikhanteringssystem om verksamheten ska
vara i drift före april 2020.
Beskriven tidplan bygger på en nära samverkan mellan utredningsorganisationerna för
denna utredning, planeringsstudien inför kommande upphandling (avdelning strategisk
utveckling) och programstudien för nytt trafikhanteringssystem (avdelning projekt och
upphandling).

Frågor som överförs till kommande planeringsstudie
Upphandlingsmodell och hantering av frågor i form av socialt ansvar bl a av branschen s
å kallade ”schyssta villkor”, kommer att hanteras i kommande planeringsstudie inför
upphandling av färdtjänstverksamheten.
Förslag till inriktning för färdtjänsten
I utredningen har en övergripande genomgång gjorts av färdtjänstverksamheten från
ansökningsprocess till uppföljning av verksamheten. Utredningen har förslag på
förändringar i vissa delar, medan andra delar föreslås oförändrade. I utredningen
föreslås att trafikförvaltningen tar en större kontroll över trafiken samt ett större ansvar
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för hanteringen av kundärenden och dialogen med resenärerna. Det innebär ett större
ansvar än i hanteringen av den allmänna kollektivtrafiken. Skälet till det är att den
särskilda kollektivtrafiken är annorlunda till sin karaktär med bl.a. ensamresor i ett
taxifordon. Uppföljningen av trafiken föreslås däremot ske på samma sätt som för den
allmänna kollektivtrafiken.
Förslagen kan även bestå av förstärkning och vidareutveckling av redan pågående
utvecklingsarbeten. Förslagen kommer i vissa fall att innebära förändring av arbets- och
upphandlingssätt och i vissa fall endast påverka delar av verksamheten. Det finns starka
samband mellan en del av förslagen. Om beslut tas för genomförande av ett visst förslag
är beslut om vissa andra delar nödvändiga.
I utredningen föreslås åtgärder som bedöms:
1. Höja kvaliteten i form av tydligare och enklare information, bokning samt genom
hantering av synpunkter.
2. Öka resurseffektiviteten genom ruttplanering av köruppdrag och ökad samåkning.
3. Höja kvaliteten genom kontinuerlig uppföljning, både av mätbara data och av
mätningar av upplevd kvalitet i utfört uppdrag.
Trafikupplägg
I utredningen föreslås en beställningscentral och ett trafikhanteringssystem som båda
hanterar all anropsstyrdtrafik och även har information om SL:s övriga trafik.
Trafikhanteringssystemet ska möjliggöra följande funktioner:
 Effektivt utnyttjande av fordon.
 Information till resenärerna om olika resmöjligheter.
 Enkelt att boka och beställa via flera media.
 Information till resenärerna om när beställd bil kommer.
 Kundval.
 Systematisk uppföljning av genomförda transporter för att uppnå en hög kvalitet i
utförd trafik.
Ny kundvalsmodell
En ny kundvalsmodell ”Val av transportör” enligt Förslag 9, kap 9, föreslås. Hur
kostnadsdrivande kundval blir beror på hur trafiken planeras och i vilka fall undantags
kan göras.
Färdtjänsten i tätort respektive på landsbygden
Färdtjänstresor i tätort förslås kunna utföras i den allmänna kollektivtrafiken däribland
kvarterslinjer, flextrafik och färdtjänst med taxi och specialfordon (inkluderande koncept
rullstolstaxi). Se beskrivning av trafikslagen i Förslag 1A, kapitel 8.7. En studie av hur
flextrafiken ska utformas föreslås genomföras parallellt med planeringsstudie inför
upphandling av färdtjänstverksamheten 2016. Begreppet Närtrafik ersätts av
kvarterslinjer och flextrafik. Se beskrivning i Förslag 1C (se kap 8.7).
Färdtjänstresor på landsbygden föreslås kunna ske, utöver färdtjänst, med allmän
linjetrafik och anropsstyrd trafik. Utförlig beskrivning finns i Förslag 1B (se kapitel 8.7).
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Figur 2 Trafikslag inom kollektivtrafiken

Uppföljning av genomförd trafik
För att säkerställa en god kvalitet i färdtjänsten är systematisk kvalitetsuppföljning
utifrån fastställda rutiner och rapporter av största vikt. Rapporterna som följer
trafikförvaltningens arbetsordning och som följas upp och fungerar som underlag för
förbättringsåtgärder.
Resetilldelning
Dagens differentierade och ojämlika resetilldelning ändras så att alla färdtjänstresenärer oberoende av funktionsnedsättning och färdtjänsttillstånd bedöms likartat
utifrån samma regelverk. I utredningen föreslås ett tydligt och enkelt koncept med
samma resmöjligheter för alla.
I utredningen föreslås en resetilldelning på 500 resor som fördelas månadsvis.
Lagstadgade väsentliga resor (arbetsresor/skolresor/resor till förtroendeuppdrag och
liknande resor) tillkommer och tilldelas vid ansökningstillfället och revideras årsvis.
Huvudinriktning för utredningens förslag har varit att de enligt lagen så kallade
väsentliga resorna (till arbete, utbildning mm) ska tilldelas utan särskild ansökan.
Därutöver har olika nivåer (300, 500 eller 700 resor per år) på antal resor utöver de
väsentliga resorna analyserats, beräknats och riskbedömts.
I utredningen föreslås att resor till ideella och politiska förtroendeuppdrag inkluderas i
”väsentliga” resor.
Egenavgifter
Samma egenavgift för medresenär som för färdtjänstberättigad.
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Informationsåtgärder
En av de viktigaste frågorna som representanter för intresseorganisationerna för
funktionshindersfrågor har lyft är behovet av realtidsinformation om var beställd bil är,
när den kommer och vilken bil som kommer. Färdtjänstresenärerna har även önskemål
om bättre information om färdtjänstverksamheten och hur man kan resa i den allmänna
kollektivtrafiken t.ex. med anropsstyrd flextrafik. De önskar även information om hur
framförda synpunkter hanteras. I utredningen föreslås att en handlingsplan för
informationsåtgärder tas fram.
Hantering av kundsynpunkter
Kundsynpunkter lämnas till många olika parter i hela färdtjänstverksamheten, från
förare till affärsförvaltare. I utredningen föreslås att en rutin för insamling, hantering av
kundsynpunkter och eventuella åtgärder som vidtagits utifrån inkomna synpunkter tas
fram.
Synkronisering av regler för all kollektivtrafik
Regler och rutiner föreslås likställas mellan den särskilda kollektivtrafiken och den
allmänna. Det gäller speciellt frågor kring information vid planering av resor,
informationskanaler, förseningsersättning, hantering av kundärenden samt regler kring
ersättning och betalningskrav. En effekt kan bli att fler färdtjänstresenärer utnyttjar den
allmänna kollektivtrafiken.
Konsekvenser för resenärerna
Förslagen innebär att alla resenärer får information om att beställd bil är på väg och om
eventuella förseningar. Kvalitén i trafiken bedöms även bli bättre än idag.
Färdtjänstresenärer med tillstånd för resa med taxi
Dessa resenärer, ca 80 % alla färdtjänstberättigade, får möjligheten att göra mer än
dubbelt så många resor som idag.
Kundval i form av ”Val av transportör” införs även för färdtjänstberättigade med
tillstånd att resa med taxi. Färdtjänstresenärerna får, precis som i hemtjänsten, välja en
transportör som finns angiven som resenärens förstahandsval i kundprofil. Den nya
modellen på kundval kan innebära att resenären inte alltid får vald transportör om bil
befinner sig för långt från beställd adress. Resenär kan då välja att ta annan bil eller
vänta.
Resetilldelningen för de färdtjänstresenärer som har rätt att åka ensamma i taxi
begränsas från fritt resande till 500 resor plus väsentliga resor. Denna grupp utgör ca 4
% av den färdtjänstberättigade.
Resetilldelningen för de färdtjänstresenärer som är under 25 år begränsas från fritt
resande till 500 resor plus väsentliga resor. Denna grupp utgör ca 2 % av den
färdtjänstberättigade.
Färdtjänstresenärer med tillstånd att resa med koncept Rullstolstaxi
Istället för att ringa direkt taxibolagens växlar så ringer färdtjänstresenärerna till en
gemensam beställningscentral för all anropsstyrd trafik. Resenärerna behöver bara hålla
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rätt på ett enda telefonnummer och de får precis som idag information om vem och när
bilen kommer.
Resetilldelningen föreslås begränsas från fritt resande till 500 resor plus väsentliga
resor. Idag reser 1 % av färdtjänstresenärerna mer än 500 resor.
Kundval i form av ”Val av transportör”. Samma regler gäller för färdtjänstresenärer med
tillstånd för resa med taxi, vilket kan innebära en liten försämring jämfört med idag..
Faktiska och bedömda kostnader
År 2015 var kostnaderna för färdtjänstverksamheten 1,4 miljarder kr varav sjukresorna
stod för 280 mnkr. Kostnaden per resa är i genomsnitt 305 kr. Intäkterna via
egenavgifter motsvarar mindre än 15 % av kostnaderna.
Om dagens kostnader för färdtjänstverksamheten uppräknas till år 2020 och 2030 med
en linjär resandeökning på 2 % per år och en indexjustering om 2 % per år beräknas
färdtjänsten år 2020 att kosta ca 1,65 miljarder kr per år och år 2030 ca 2,2–2,3
miljarder kr per år. Med föreslagen förändring av kundval, resetilldelning, ruttplanering
m.m. bedöms en besparing på ca 150-250 mnkr erhållas. Utan kundval bedöms
besparingen bli ca 300-400 mnkr. Besparingen kan erhållas när nya avtal och nytt
trafikhanteringssystem införs d.v.s. tidigast under 2019.
I beräkningarna har inte hänsyn tagits till eventuella kostnadsökningar med anledning
av att taxiförarna är missnöjda med arbetsvillkoren och att kostnaderna är mycket låga
idag. En upphandling med krav på schyssta villkor för taxiförarna kan leda till
kostnadsökningar. I planeringsstudie inför kommande upphandlingar kommer analys
göras av möjligheten att ställa sociala krav.
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Figur 3Bedömd kostnadsutveckling till år 2030
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Riskbedömning
Den enskilt största risken med föreslagna åtgärder är tidsaspekten, att uppsatt tidplan
inte följs. Om beslut enligt plan inte tas och tidplanen förskjuts framåt finns risken att;
1. Trafiken måste direktupphandlas. Avtalen kan om det blir nödvändigt förlängas
till april 2020. Tidsaspekten är den risk som får största konsekvenser ur
aspekterna genomförande, upphandling, drift och kostnader.
2. Trafikhanteringssystemet inte hinner upphandlas och implementeras innan nya
trafikavtal träder i kraft.
Om alternativet med att hantering av fordonsplanering sker i trafikhanteringssystemet
med stöd av trafikstyrningsfunktion i beställningscentralen finns en risk att taxiförare
inte loggar in i trafikhanteringssystemet och finns tillgängliga för att utföra uppdrag åt
färdtjänsten utifrån uppsatt plan. Frågeställningen kommer att hanteras inom ramen för
kommande planeringsstudie.
En risk om fordonsplanering görs av taxibolagen är att planering av beställda resor blir
mindre effektiva och att kostnaderna blir högre.
Den i utredningen förslagna resetilldelningen för färdtjänstberättigade är framtagen
efter analys av erfarenheter från dagens resande. En risk vid införande av ett friare
resande för en större grupp är att kostnaderna ökar pga den psykologiska effekten att
resenärernas har möjlighet att resa mer. Hänsyn har vid beräkningarna tagits till detta,
men risk finns att resenärerna ändrar sitt resebeteende på ett sätt som inte har kunnat
förutses. Risken upplevs dock som liten då hälften av alla färdtjänstberättigade idag gör
högst 10 resor per år.
En risk att beakta är att nya IT-system förändrar arbetsrutiner både hos
trafikförvaltningen som transportörer. Sannolikheten för uppstartsproblem kan
bedömas hög men konsekvenser inte så betydande.
Sammanställning av förslag och bedömda effekter
För att uppnå rekommenderad inriktning för färdtjänsten har 27 olika förslag på
åtgärder tagits fram, vissa av principiell karaktär, andra är mer detaljerade men
avgörande för att nå bästa effekt av de principiella förslagen. I kapitlen 8-13 beskrivs
varje förslag samt bakgrunden till dessa. I tabellen nedan återfinns en bedömning av
förslagens sammanvägda effekter, resenärsnytta och resurseffektivitet.
Tabell 1 Sammanställning över förslag och effektbedömning <v resenärsnytta och resurseffektivitet

Skala vid sammanfattande effektbedömning:
+++
Hög effekt
±
++
Medelhög effekt
+
Låg effekt
--

Ingen effekt
Liten negativ effekt
Stor negativ effekt

Principförslag
Förslag 1

Olika trafikslag för färdtjänsten i tätort resp. landsbygd.
Närtrafiken delas upp på kvarterslinjer och anropsstyrd

Resenärs- Resurs
effektivitet
nytta
++

++
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Förslag 3
Förslag 6
Förslag 7
Förslag 8
Förslag 9*
Förslag 10*
Förslag 18

flextrafik. På landsbygden föreslås integrering av allmän
och särskild kollektivtrafik
. Se kap 8.7.
Oförändrat taxesystem och egenavgifter.
Se kap 8.7
Nytt trafikhanteringsystem som kan hantera de i kapitel
9.3.2 redovisade funktionerna.
En fristående beställningscentral för alla resor med
anropsstyrd trafik, särskild som allmän kollektivtrafik. Se
kap 10.12
Ruttplanering av samtliga färdtjänstresor.
Se kap 11.14
Ny kundvalsmodell ”Val av transportör”.
Se kap 10.12
Meddelande till resenär i realtid.
Se kap 11.14
Antalet resor begränsas till 500 resor + plus väsentliga
resor för alla färdtjänstresenärer.**
Se kap 10.12

Övriga förslag
Förslag 2
Förslag 4

Förslag 5
Förslag 11
Förslag 12
Förslag 13
Förslag 14

Förslag 15
Förslag 16

Förslag 17
Förslag 19

En tydlig informationsplan för färdtjänsten.
Se kap 8.7
Systematisk uppföljningsrutin till varje kvalitetskrav som
ställs i upphandlingarna. Skriftliga kvartalsrapporter
enligt trafikavdelningen upprättad arbetsordning. Se kap
13.4.
Specifikation på utbildningskrav av förare och annan
personal. Utbildning av oberoende part. Se kap 8.7
Uppföljning av trafiken via trafikhanteringssystemet
Transparent ansökningsprocess. Tydliggöra
färdtjänsttillståndets i två delar, tillstånd och
resetilldelning. Mer transparent process. Se kap 10.12
Trafikförvaltningens riktlinjer för färdtjänsten utformas
till ett tydligare styrdokument. Se kap 10.12
Färdtjänstresor går endast mellan beställd startadress och
måladress. Via- resor är endast tillåtna för att
hämta/lämna barn på förskola/skola eller liknande. Se kap
10.12
Medresenär reser samma sträcka som färdtjänstresenär
samt betalar samma egenavgift som färdtjänstresenären.
Se kap 10.12
Justering av riktlinjer gällande:
1.Kollin- Två kollin får medtagas, dock ej mer än
färdtjänstresenären eller ledsagare/medresenär kan bära
till taxin. Se kap 10.12
2. Antal medföljande personer - ledsagare, medresenär
och barn) färdtjänstresenär få ta med på resan. Se kap
10.12
Möjligheten att spärra färdtjänstkort samt skicka obetalda
fakturor gällande egenavgifter till kronofogde. Se kap 10.12
Ny kundprofil tas fram för alla färdtjänstberättigade.
Se kap 10.12
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Förslag 20
Förslag 21
Förslag 22*
Förslag 23
Förslag 24

Förslag 25

Förslag 26
Förslag 27

Översyn av utformning av färdtjänstkort.
Se kap 10.12
Regeln att färdtjänstresenärer automatisk har rätt till
sjukresa samt synkronisering av regelverk för färdtjänsten
och sjukreor bör utredas närmare. Se kap 10.12
Resegarantifunktionen renodlas och jämställs med
förseningsersättning inom den allmänna färdtjänsten. Se
kap 11.14
Enklare och ökade möjligheter för ”Bil på gatan” för vissa.
Se kap 11.14
System med kopplade resor utvecklas inte i detta skede.
För resor över 30 km bör dock möjligheten övervägas att
större delen av resan görs i ett trafikslag inom den
allmänna kollektivtrafiken. Se kap 11.14
En metod för systematisk hantering av kundsynpunkter
tas fram En utredning görs om ett nytt sätt att samla och
rapportera kundsynpunkter inkluderande Komplettering
av frågor i ANBARO så att den likställs mer med
kundundersökningen i den allmänna kollektivtrafiken. Se
kap 13.4
Opartisk miljörevisor genomför miljörevisionerna.
Se kap 13.4
Så kallade rabattkörningar för transportörerna tas bort.
Se kap 11.14

*) Avslås om beslut om huvudalternativ A tas.
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Inledning
1 Inledning
Sverige har under många år haft ambitionen att öka tillgängligheten till den allmänna
kollektivtrafiken för människor med funktionsnedsättningar i syfte att möjliggöra ett
friare resande och minska behovet av särskild kollektivtrafik. Att bidra till en trygg, säker
kollektivtrafik med god kvalitet och hög kundnöjdhet.
Färdtjänsten är en transportform som kännetecknas av omfattande lagreglering
huvudsakligen offentligt finansierad och i hög grad av politisk styrd. Villkoren för
resenären bestäms vidare av politiska beslut om t ex riktlinjer och antal resor,
tilldelningsbeslut som väger samman den sökandes behov med tagna beslut.
Trafikförvaltningen har ett generellt uppdrag att ta fram förslag på förvaltning och
utveckling av kollektivtrafikens olika trafikslag utifrån mål- och inriktningar i
Stockholms läns regionala Trafikförsörjningsprogram och landstingets budget.
Trafikförvaltningen har av Trafiknämnden fått i uppdrag att fastställa en strategisk
framtida inriktning för färdtjänsten samt utreda nya trafiklösningar för anropsstyrd
trafik inom den allmänna kollektivtrafiken. Uppdraget drivs av avdelningen Strategisk
utveckling, sektion planering.
Färdtjänsten är en komplex verksamhet med många funktioner som ska harmoniera och
fungera i ett sammanhängande system för att trafiken ska fungera tillfredställande.
Verksamhetens komplicerande samband kan vara en anledning till att det generellt i
landet fram till senaste åren varit ett lågt omvandlingstryck för att få effektiviseringar att
äga rum. Det handlar både om utveckling av gemensamma regelverk, effektivare
organisationsformer och om tekniska system som klarar av att kommunicera med andra
tekniska system för samordnad planering och kommunikation. I samband med att
många län har tvingats byta ut tekniska system har möjligheterna till en mer effektiv och
samordnad färdtjänst studerats. I flera utredningar har behovet av samordning
framförts. Myndigheten Trafikanalys har vid jämförelsen mellan kostnader och antal
utförda resor i den särskilda kollektivtrafiken kommit fram till att produktiviteten
sjunker7. I synnerhet på landsbygden. Andra skäl till allt fler pågående
utvecklingsprojekt är att resenärerna upplever ökade brister i kvalitet och användbarhet.
Sverige har till exempel skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktions-nedsättning, och ”bristande tillgänglighet i samhället” kommer att införas som
en diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen (2008:567) från den 1 januari
2015.
Ett av huvudmålen med trafikhuvudmannareformen8 var att öka möjligheterna för
personer med funktionsnedsättningar att använda allmän kollektivtrafik genom att
anpassning för ökad användbarhet, samtidigt som färre skulle behöva utnyttja
taxi/specialfordon.
Färstjänsten skulle i stället betraktas som ett komplement till eller en del av
kollektivtrafiken,
för anslutningsresor eller de fall där funktionsnedsättningen gjorde att resor i allmän
7
8

”Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter, Rapport 2014:7
Ny kollektivtrafik lag 2012
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kollektivtrafik ändå inte var möjlig. Samtidigt antogs att nya, mer flexibla, mer eller
mindre anropsstyrda trafikformer skulle utvecklas med mellanstora fordon, såsom
flexlinjer och servicelinjer. SL:s styrelse beslutade 2010 att anta en långsiktig
tillgänglighetsplan med målsättningen att SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas
som det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning.
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Utredningens uppdrag
2 Uppdraget
Denna rapport utgör Fas 2 i utredningen ”Framtida inriktning för Färdtjänsten i
Stockholms län”. Trafiknämnden fastställde rapporten, ”Fas 1” i mars 2015. Fas 1 bestod
av en övergripande studie av förutsättningar för kommande djupare analyser i Fas 2. Där
fastställdes sju utredningsområden som skulle belysas i Fas 2. Se punkt 2.1. Uppdraget
leds och genomförs på avdelningen Strategisk Utveckling (SU). Uppdraget ska pågå
perioden jan 2014- dec 2016.
Parallellt med arbetet med denna utredning har en programstudie för färdtjänstens ITplattform pågått. Den färdigställdes i november 2015. Programstudien bygger på en
förstudie som fastställdes av trafiknämnden i december 2014. Delen ”Trafikhanteringssystem” togs inte med i studien utan kommer att hanteras separat och parallellt med
kommande planeringsstudie inför upphandling av färdtjänstverksamheten.
I uppdraget ingår även en översyn och förslag på hur anropsstyrd kollektivtrafik kan
implementeras i den allmänna kollektivtrafiken och hur den kan integreras med
färdtjänsten. Denna fråga behandlas i en separat rapport ”Nya former och ny inriktning
för kollektivtrafiken på landsbygden i Stockholms län”.
2.1

Utmaningar
De viktigaste utmaningarna för färdtjänstverksamheten i framtiden är:
1. Att färdtjänstverksamhetens befintliga IT-system, först och främst för planering
av resor är ålderdomliga och måste bytas ut.
2. Att vid anskaffande av nytt trafikhanteringssystem se över möjligheterna till mer
modern och effektiv trafikplanering mot bakgrund av risken för stora
kostnadsökningar i framtiden. Följande förbättringar skulle kunna uppnås och
säkerställas:
a. Kundval
b. Realtidsinformation till resenärerna
c. Effektivare fordonsplanering
d. Förbättrad kvalité genom förbättrad uppföljning.
3. Att möjliggöra en modell av kundval för alla färdtjänstresenärer. En viktig
utgångspunkt i utredningen är att någon form av kundval införs för alla
färdtjänstresenärer.
4. Att färdtjänsten upprätthåller en god kvalitet med nöjda resenärer.
5. Att regelverk för färdtjänsten är lika för alla färdtjänstresenärer.
6. Att kostnaderna i färdtjänsten ökar varje år. Det är liten del av
färdtjänstresenärerna som står för en stor del av kostnadsökningen.
För att nå effekter inom alla utmaningar krävs att samtliga delar inom färdtjänsten, från
ansökningsprocess till uppföljning, hanteras som en helhet.
En annan utmaning är att det ökade resandebehovet ska kunna tillgodoses mer
resurseffektivt i framtiden, samtidigt som färdtjänsten upprätthåller en hög kvalitet. En
annan utmaning är att erbjuda en attraktiv färdtjänst med ökad samordning mellan
allmän och särskild kollektivtrafik.
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2.2 Läshänvisning
Denna rapport presenterar förslag på vissa förändringar och nyheter för färdtjänsten i
framtiden. Förslagen är indelade i fem delområden:
1. Generella förslag på åtgärder i färdtjänsten
2. Trafikplanering – två alternativ
3. Delar av färdtjänsten – före resan
4. Delar av färdtjänsten – under resan
5. Delar av färdtjänsten – efter resan
Efter varje del presenteras förslag på åtgärder som även effektbedömts. De presenteras i
tabellform med förslag, hänvisning till mer detaljerad beskrivning i rapporten,
referensgruppernas synpunkter samt ett försök till bedömd effekt. Den bedömda
effekten för varje förslag presenteras även i en effektbedömning av resenärsnytta och
resurseffektivitet. På följande sidor i rapporten återfinns förslag på åtgärder/utveckling
per delområde.
1.
2.
3.
4.
5.

Generella förslag på åtgärder i färdtjänsten
Trafikupplägg
Delar av färdtjänsten - före resan
Delar av färdtjänsten - under resan
Delar av färdtjänsten - efter resan

kapitel 8.7
kapitel 9.5
kapitel 10.8
kapitel 11.7
kapitel 13.5

sid
sid
sid
sid
sid

63
80
99
104
112

2.3 Frågor som studeras enligt beslut i Fas 1
Området färdtjänst täcker många olika områden som har att hantera ett antal lagar och
bestämmelser. I Fas 2 definierades ett antal områden som områden som skulle
genomlysas i Fas 2. Dessa är:
1. Gemensam målbild för färdtjänstverksamheten
2. Koncept för utvecklad och samordnad närtrafik och anropsstyrd trafik
3. Tillstånd och regelverk
4. Trafikplanering, samplanering och kopplade resor
5. Geografiska trafikområden (kvotområden)
6. Tillgänglighet till den allmänna kollektivtrafiken
7. Egenavgifter
Under arbetets gång och efter inhämtade synpunkter från resenärer och förvaltning har
ytterligare fem områden identifierats och kommer att belysas i denna rapport:
A. Kundval
B. Bemötande
C. Kvalitet, trygghet och säkerhet
D. Information
E. Statistik och uppföljning
2.4 Syfte och mål
Syftet med utredningen är att ta fram en långsiktig inriktning för färdtjänsten i
Stockholms län.
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Målet är att utredningen ska ge tillräckligt underlag dels för kommande planeringsstudie
inför upphandlingar av färdtjänstverksamheten och dels studier inför upphandling av
trafikhanteringssystem.
2.5

Tidplan
Tidplanen förutsätter en förlängning av nuvarande avtal på ett år till våren 2019.
Resultat och implementering av förslag utifrån Framtida inriktning för färdtjänsten kan
ske först i samband med nästa upphandling, d.v.s. tidigast 2018 och senast 2020.
Trafikstart har starkt samband med upphandling av nytt trafikhanteringssystem och
måste där synkroniseras.

Figur 4 Tidplan för projektet inkluderande kommande planeringsstudie och upphandling av nytt
trafikhanteringssystem

Den enskilt största risken för utredningen är tidsaspekten. En försening av någon del av
aktiviteterna i tidplanen medför förskjutning av alla delar vilket kan resultera i att
trafikstart måste skjutas till efter 1 april 2020, vilket innebär som tidplanen visar att
trafiken måste direktupphandlas.
I tidsplanen har en bufferttid på 6 månader lagts in. Risk finns att något av de avtal som
ska upphandlas inför trafikstart kan bli överprövat vilket brukar generera en försening
om 6 månader.
Införande av nya trafiksystem kan leda till vissa förseningar pga. problem vid installation
och utbildning. För att ta höjd för eventuella förseningar har en implementeringsfas på
ett år lagts i tidplanen samt att inlagd tidsbuffert även kan omfattas att problem vid
driftstart.
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Det är viktigt att det sker en samordning mellan kommande trafikhanteringssystem och
framtida trafikupphandlingar. Samordningen behöver även beakta avtalstider och
eventuella förlängningsperioder i gällande ramavtal för färdtjänst och sjukresor.
I kommande upphandling av ett nytt trafikhanteringssystem bör man vara uppmärksam
på att inte kraven i en upphandling och lösning medför att leverantören skapar en ny
produkt som endast kommer användas i Trafikförvaltningens verksamhet. Det ökar
risken för tidsförskjutning, ökad sårbarhet och ökad risk för en kortsiktig lösning där
trafikförvaltningen kommer att bli enda nyttjare. Om dagens upplägg i Samplan är tänkt
att återskapas i ett framtida trafikhanterings-system bör Trafikförvaltningen vara
förberedd på att det förmodligen krävs kundspecifika anpassningar till
Trafikförvaltningen utöver det som normalt kan förväntas i samband med införande av
nya standardsystem. I ett kommande arbete med genomförande av ett nytt
trafikhanteringssystem bör man vara uppmärksam på att inte kraven i en upphandling
och lösning medför att leverantören skapar en ny produkt som endast kommer användas
i Trafikförvaltningens verksamhet.
Trafikstart för avtal gällande färdtjänstmed taxi, rullstolstaxi, liggande transporter,
beställningscentral startar som tidplanen visar successivt, d.v.s. med olika tidpunkter för
när avtal för driftstart börjar gälla. Detta för att implementering av nya IT-system ska gå
så smidigt som möjligt. Effekten blir att nytt trafikhanteringssystem driftssätts hos vissa
transportörer parallellt med att trafiken planeras i Samplan hos andra. Målsättningen är
att denna period med dubbla trafikhanteringssystem ska bli så kort som möjligt.
En förutsättning för att tidplanen ska hålla är en nära samverkan mellan avdelningarna
strategisk utveckling, program och upphandling och trafikavdelningens sektioner
färdtjänst och buss.
Förslag på organisation:
2.5.1.1.1.1.1
Representation från samtliga ovan nämnda avdelningar i
respektive arbetsgrupp.
2.5.1.1.1.1.2
Gemensam styrgrupp för planeringsstudie, programstudie
och upphandling av färdtjänstverksamhet och trafikhanteringsystem.
2.6 Uppdragsorganisation
Uppdragsledare är Mikael Eriksson, sektion Planering, avdelning Strategisk Utveckling.
Uppdragsägare är trafikförvaltningens sektionschef Per Ekberg.
Figur 5 Uppdragsorganisation
Styrgrupp

 Jens Plambeck
 Sara Catoni
 John Fredlund

Arbetsgrupp (Deltar)
 Mikael Eriksson, SU PL
 Thomas Fylkehed, SU PL
 Helene Ljungqvist, Konsult

Sponsor
Jens Plambeck, SU
Mikael Eriksson, SU
Uppdragsledare

Expertgrupp (Stödjer)
Experter/Sakkunniga på
Trafikförvaltningen

Helene Ljungqvist,
Biträdande uppdragsledare,
konsult
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2.6.1

2.7
2.6.1

Intressenter
Samverkan har skett med följande intressenter:
 Referensgrupp ”Resenär”
 Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen
 Samverkansrådet för funktionsnedsatta
Frågor som överförs till kommande planeringsstudie inför upphandling
Upphandling
Hur framtida färdtjänstverksamhet kommer att upphandlas kommer att hanteras i
kommande planeringsstudie inför upphandling. Kundnöjdheten är idag relativt hög men
det finns en del brister i kvaliteten vilket även framförts från intresseorganisationer för
funktionshinderfrågor. Krav ställs, men förutsättningarna för kontroll och uppföljning av
verksamheten är mindre bra. I upphandlingen med trafikstart i februari 2016 har högre
krav på kvalitet i form av utbildning av förare mm ställts. Effekten av dessa krav har inte
kunnat utvärderas än varför synpunkterna i huvudsak gäller tidigare avtalsperiod.
Förutsättningarna för uppföljning är dock desamma som för tidigare upphandlingar.

2.6.2 Socialt ansvar
Socialt ansvarstagande baserar sig på idén att alla – regering, företag, organisation och
privatperson m fl. – har ett ansvar att skapa ett välfungerande samhälle. Socialt
ansvarstagande i färdtjänsten omfattar dessutom kundens upplevda kvalitet i form av
service, trygghet, bemötande och tillgänglighet.
Sveriges regioner och landsting arbetar med att hitta former för hur arbetet med socialt
ansvarstagande i upphandling ska utformas för att kvaliteten i utförandet ska bli högre.
Det är viktigt att konkretisera rutiner för uppföljningen så att leverantörer lever upp till
gott bemötande av kunder, krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetsvillkor.
2.6.3

Socialt ansvar vid upphandling av trafik
För att finna lösningar för högre kvalitet i färdtjänsten har frågan kring kollektivavtal
diskuterats under senare år. LOU ger idag inte möjlighet till att ställa sådana krav. I de
nya upphandlingsdirektiven (LOU-direktiv (2014/24/EU) som antogs av EU rådet och
parlamentet våren 2014 betonas, mer än tidigare, den offentliga upphandlingen som ett
verktyg för hållbar utveckling. Särskilt den sociala dimensionen är framträdande. Även i
regeringens betänkande Nya regler om upphandling, SOU 2014:51, föreslås att de nya
reglerna om sociala krav införs i den nya LOU som ska träda i kraft under 2017.
Krav på sociala rättigheter och arbetsrättigheter, d.v.s. kollektivavtalsliknande villkor
kan då bli möjligt att ställa i en upphandling under förutsättning att det är förenligt med
de allmänna rättsprinciperna enligt EU-rätten. I Sverige tillämpas de allmänna
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rättsprinciperna9 vid all offentlig upphandling. På den svenska arbetsmarknaden
tillämpas även den svenska modellen10. I Sverige regleras t ex minimilöner och olika
lönevillkor genom kollektivavtal.
I den mediala debatten har frågor kring det sociala ansvaret i upphandling av
färdtjänsttrafik benämnts ”schysta villkor”. Tanken är att schysta arbetsvillkor för
taxiförarna ska medföra bättre kvalitet och bemötande i färdtjänsten. Det handlar om
rimliga villkor gällande lön, ackord, pensioner och försäkringar.
Införandet av kollektivavtalsliknande villkor i färdtjänsten bedöms enligt representanter
från taxibranschen medföra en kostnadsökning på ca 6-8%. Det skulle i
färdtjänsttrafiken i Stockholm medföra en kostnadsökning på 80-100 MSEK per år.
Frågor gällande socialt ansvar förhållandet leverantör och trafikförvaltningens
färdtjänstverksamhet är stark förknippat till arbetet i kommande planeringsstudie inför
nästa upphandling och kommer därmed att hanteras inom ramen för planeringsstudien.
De diskussioner som hittills förs kommer att ligga till grund för arbetet i
planeringsstudien.
Upphandlingsmyndigheten och Transportarbetarförbundet startade i slutet av 2015 ett
pilotprojekt inom persontransporter. Projektet går ut på att kunna ställa krav på schysta
villkor i nivå med kollektivavtalen i upphandlingar av taxi, skolskjuts och färdtjänst.
Projektet, ska mynna ut i ett förslag på krav som kan ställas i upphandlingar. Kraven ska
gälla både miljö och sociala villkor för de anställda. Det kan till exempel handla om
arbetstagarrättigheter, sysselsättningsmöjligheter, social integration, jämställdhet och
likabehandling. Pilotprojektet planeras kunna presentera ett första förslag på kravlista i
mars 2016.
2.6.4 Geografiska trafikområden (kvotområden)
Dagen system för geografisk indelning av Stockholms län i upphandlingsområden (ca 30
st), kvotområden (75 st), hämtkvotsområden (702st) samt ytterligare en nedbrytning för
planering i Samplan är komplicerad. Eftersom områdena inte följer någon etablerad
geografisk uppdelning och att områdena idag inte finns digitaliserade förutom i Samplan
föreslås att förslag om ny områdesindelning utreds i kommande planeringsstudie.
2.6.5

Långsiktiga nyckeltal
Sektion färdtjänst följer månadsvis upp ett antal nyckeltal. Nyckeltalen ses över i arbetet
med Trafikförsörjningsprogrammet.

2.6.6 Samordning av sjukresor med annan av landstinget upphandlad trafik
En större översyn av samordningsmöjligheter till samordning med sjukresor och annan
av landstinget upphandlad trafik för Stockholms läns landsting som helhet och att
studeras i kommande planeringsstudie.
9

De allmänna EU-rättsliga principerna vid upphandling är Likabehandlingsprincipen, Ickediskrimineringsprincipen, Transparensprincipen, Proportionalitetsprincipen och Principen om ömsesidigt
erkännande.
10 Svenska modellen innebär att det utan inblandning av staten och lagstiftaren är arbetsmarknadens parter
som, utöver gällande lagstiftning, tillsammans kommer överens om arbetsvillkoren för olika branscher.
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2.7

Avgränsning
Denna studie omfattar inriktning och planeringsförutsättningar, ej de organisatoriska
aspekterna av färdtjänsten. Däremot kan vissa förslag få en direkt påverkan på
arbetsuppgifter och personalresurser.
Trafiknämnden har även gett trafikförvaltningen i uppdrag att studera möjligheterna att
samla hela ansökningsprocessen om tillstånd för färdtjänst inom trafikförvaltningen.
Uppdraget ligger utanför denna utredning men för- och nackdelar med en sådan
organisatorisk förändring kommer att redovisas. Även synpunkter från
intresseorganisationerna om detta finns noterade i Bilaga 2.
Denna utredning har inte studerat de delar av färdtjänsten som rör liggande transporter
och sjötransporter. Anledningen är först och främst det låga utnyttjandet av dessa, men
även att de berörs marginellt av förslagen i utredningen. I de fall dessa delar berörs
kommer frågan att lyftas fram.
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Definitioner
3.

Definitioner
Allmän kollektivtrafik
Den allmänna kollektivtrafiken definieras som linjelagd och anropsstyrd kollektivtrafik som
är tillgänglig för allmänheten.
Särskild kollektivtrafik
Den särskilda kollektivtrafiken erbjuds en definierad målgrupp efter särskild prövning. Den
särskilda kollektivtrafiken omfattar:
 Färdtjänst och riksfärdtjänst
 Sjukresor (ej i ambulans, eller med allmän kollektivtrafik)
 Särskoleresor och skolskjuts som inte utförs i den allmänna kollektivtrafiken,
huvudman är kommunerna
 Omsorgsresor och resor till daglig verksamhet (ingår enligt avtal i Stockholms län ej
i trafikförvaltningens uppdrag)
Tätort och landsbygd
En tätort definieras i Sverige11 som ett bebyggt område med minst 200 invånare och högst
200 meter mellan husen. Övriga områden definieras som glesbygd, vilket t.ex. gör att ytan i
Stockholms län rent statistiskt utgörs av 95 % glesbygd och 5 % tätort. Befolkningstätheten
är tvärtom, 4 % av länets befolkning bor på landsbygden. Stockholms län har anslutit sig till
Landsbygdsprogrammets definition av landsbygd som innebär att till landsbygd räknas hela
länet utom tätorter med fler än 20 000 invånare. Landsbygdsprogrammet lägger fast
inriktningen för genomförandet av EU:s landsbygdspolitik i Sverige. I Glesbygdsverkets
indelning i områdestyper är områden som ligger 5-45 minuters restid med bil från tätorter
som är större än 3000 invånare benämns tätortsnära landsbygd. Områden på längre
avstånd än 45 minuter benämns glesbygd.
Länsstyrelsen i Stockholms län har definierat tretton landsbygdskommuner; (Botkyrka,
Ekerö, Haninge, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Sigtuna, Södertälje, Upplands Bro,
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö samt Österåker kommun), samt områden i dessa som klassas
som tätortsnära, glesbygd och tätorter i glesbygd.
Förseningsersättning
Den 1 april börjar en ny lag gälla som reglerar resenärers rättigheter vid förseningar i
kollektivtrafiken. Lagen påverkar villkoren för det som tidigare kallades resegaranti.
Lagen innebär också en ändring av återköpsreglerna i särskilda fall. Namnet resegaranti
försvinner och ersätts av benämningen förseningsersättning.
Kollektivtrafikmyndigheterna kompenserar resenärer vid akuta förseningar i sin trafik.
Resenär inkommer med önskan om ersättning för kostnader för taxi, egen bil eller att
transportmedel vid förseningar eller andra skäl som planerad trafik drabbats av. För att
få ersättning måste resenären kunna visa upp biljett för aktuell sträcka. I Stockholms län
gäller rätt till förseningeersättning med olika storlek beroende på hur stor förseningen
är, dock lägst 20 minuter.

11

Enligt SCB

28(125)
Strategisk utveckling
Planering

RAPPORT
2016-04-26
Version 1

Ärende/Dok. id.
TN 2014-0463
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Resegaranti i färdtjänsten
Resegarantifunktionen finns kvar inom färdtjänsten. Här består Resegarantin av två delar:
1. Beställningscentral som färdtjänstresenärerna ringer när beställd bil uteblir.
2. Ersättning om färdtjänstresenär beställt bil från valfritt taxibolag och personen
sänder in ett kvitto inom 3 månader. Resa måste dock finnas bokad i
trafikplaneringssystemet Samplan.
God service och gott bemötande
I det gemensamma projektet, ”Förenkla på riktigt” mars 2015, mellan Länsstyrelser i
samverkan och Näringsdepartementet, har begreppen god service och bemötande
definierats. I tabellen nedan ges exempel på bra service och bemötande.
Tabell 2 Skillnad mellan god service och gott bemötande

Exempel på bra service
God språkförståelse
Tydlighet i vad man som kund kan förvänta sig
Att ge realistiska besked om väntetider, belopp för
ersättningar etc.
Att få rätt svar på ett korrekt och vänligt sätt i rimlig
tid
Korta svarstider
En bra hemsida där det är lätt att hitta rätt
Transparens
Bra tillgänglighet
Hänvisning i telefon som fungerar, tydligt besked
om när man kan nås

Exempel på bra bemötande
Korrekt, vänligt och professionell
Att ta kunden och kundens behov på allvar
Att ta sig tid att lyssna och tänka sig in i kundens
frågeställning
Att kund känner sig välkommen och bli väl bemött oavsett
ärende eller fråga
Personligt, empatiskt och korrekt
Ha lyhörd attityd
Snabb återkoppling via e-post, brev eller telefon
Att lyssna på kunden. Inte börja med invändningar.
Att få möta en handläggare som bryr sig

Närtrafik – definition i Stockholms län
Närtrafiken är trafik med mindre bussar och till för dem som har svårigheter att resa med
den allmänna kollektivtrafiken Närtrafiken är öppen för alla resenärer och trafikerar i vissa
mindre områden i Stockholm, ej landsbygd. Närtrafiken i Stockholms län består av både
linjelagda och flexibla linjer med avvikelser.
Närtrafik- definition övriga län i Sverige
Närtrafik i övriga Sverige är anropsstyrd kollektivtrafik med taxi i områden där det inte
finns ordinarie busstrafik och ett komplement till linjetrafiken. Den är oftast till för alla
som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Närtrafik hämtar vid dörren eller vid
hämtpunkt och kör närmaste centralort. Närtrafik är resor med taxi och ska alltid
förbeställas.
Kvarterslinjer
Lokala linjer för främst service- inköps- och fritidsresor. Dessa dras nära serviceinrättningar och handelsområden eller motsvarande och har normalt ingen tidspassning
med stomlinjer. Linjerna trafikeras huvudsakligen under affärernas öppettider. Till
skillnad mot Närtrafiken (se nedan) vänder sig kvarterslinjerna i första
hand till alla resenärer varför de inte ska anpassas efter Närtrafikens krav på högst
200 meter som längsta gångavstånd (Riktlinjer för Planering av kollektivtrafiken i
Stockholms län)
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Förutsättningar
4. Förutsättningar
Trafiknämnden har det övergripande trafikansvaret för all kollektivtrafik i länet, vilket
också omfattar färdtjänsttrafiken som är en del av den särskilda kollektivtrafiken.
Trafiknämnden ska på uppdrag från landstingsfullmäktige fullgöra landstingets
uppgifter enligt lag om färdtjänst och fastställa riktlinjer. Detta ska ske inom ramen för
de medel som landstingsfullmäktige beslutar om i budgeten för varje år.
Trots att färdtjänstresandet med taxi minskar något ökar emellertid de totala
kostnaderna. Samtidigt som färdtjänstberättigades resande i den allmänna
kollektivtrafiken ökar så ökar även resandet inom koncept ”Rullstolstaxi”. Med en allt
större folkmängd i Stockholms län och dessutom en större andel äldre förväntas ett ökat
resande även i framtiden vilket ställer krav på att resandebehovet kan tillgodoses mer
resurs- och kostnadseffektivt än idag. Även ett ökat antal sjukresor noteras under senare
år.
Den stora befolkningstillväxten medför förändring av bebyggelsestrukturer med
utbyggnad av mer perifera förorter i Stockholm, vilket skapar svårigheter för trafikering
med allmän kollektivtrafik. Dagens färdtjänstresenärer bor i huvudsak i mer centrala
förorter, men med bedömd befolkningstillväxt förväntas även färdtjänstresenärerna i
framtiden att bo mer perifert.
Förutom ett förväntat ökat resande är färdtjänstens nuvarande IT-plattform, bland
annat reseplaneringssystemet Samplan, föråldrat och kan inte längre uppgraderas och
måste därför ersättas.
Färdtjänstverksamheten i Stockholms län står således inför stora utmaningar inför
framtiden. Tre avgörande faktorer bidrar till detta;
1. Högre andel äldre i Stockholms län.
2. Utväxling av den länge pågående satsningen på tillgänglighet till den allmänna
kollektivtrafiken och integrering av allmän och särskild d kollektivtrafik.
3. Ny IT-plattform för färdtjänsten som ger nya förutsättningar för ett mer anpassat
system för planering av beställda resor. Att IT-systemen behöver bytas ut möjliggör
för trafikförvaltningen att i ett brett perspektiv se över förutsättningarna för en helt
ny planeringsprincip med en IT-lösning som i högre utsträckning möjliggör mer
kostnads- och resurseffektiv planering av resor.
Denna utredning lägger fokus på att den höga kundnöjdheten inom färdtjänsten ska
bibehållas. Detta samtidigt som verksamheten skall vara så kostnadseffektiv som möjligt.
Trafikförvaltningens utgångspunkt är att färdtjänstresorna görs – liksom i övrig
kollektivtrafik–tillsammans med flera passagerare. Detta beskrivs i riktlinjer för
färdtjänst i Stockholms län12:
”Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Kollektivtrafik
innebär att man reser tillsammans med andra. Utgångspunkten är därför att resan med
färdtjänst normalt samplaneras så att flera personer reser tillsammans. Om en person med

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län, 2009, senast
ändrad 2013-12-05. Se Bilaga 1.
12
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tillstånd för färdtjänst behöver resa enskilt kan detta tillåtas om funktionsnedsättningen är av
sådan art att det skulle vara oskäligt att kräva att personen reser tillsammans med andra.”

Det långsiktiga målet är att färdtjänstresenärer i större utsträckning än idag ska kunna
använda den allmänna kollektivtrafiken som ett komplement i sitt resande. Med fokus på
ett hela-resan perspektiv ska den allmänna kollektivtrafikens tillgänglighet från
informations- till bytespunkter och terminaler uppnå tillgänglighet enligt fastställda
kriterier.
Mer än 90 % av alla färdtjänstresor i den särskilda kollektivtrafiken görs inom
trafikformerna färdtjänst med taxi och i koncept rullstolstaxi. Övriga former av särskild
kollektivtrafik, t.ex. skolskjutsar för funktionsnedsatta, står för övriga resor. Utredningen
med mål att göra färdtjänsten mer lika för alla färdtjänstberättigade tar därför avstamp
utifrån de olikheter som gäller i dessa två upplägg idag.
Förutom färdtjänstberättigades resor i den särskilda kollektivtrafiken görs många resor
inom den allmänna kollektivtrafiken. Ca 60%13 av alla färdtjänstberättigades resor görs i
den allmänna kollektivtrafiken.
4.1

Lagar och riktlinjer som reglerar färdtjänst och sjukresor
Färdtjänstverksamheten i Stockholms län styrs av färdtjänstlagen, riktlinjer för
färdtjänsten i Stockholms län, politiska beslut samt landstingets handikappolitiska
program. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken regleras av ett flertal lagar:
 Lag om kollektivtrafik (2010:1065), Kollektivtrafiklagen
 Lag om färdtjänst (1997:736)
 Lag om riksfärdtjänst (1997:735)
 Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419)
 Skollag (2010:800)
 Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110)
 Personuppgiftslag (1998:204)
 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Denna splittrade lagstiftning gör det svårt att finna ett effektivt kollektivtrafiksystem där
olika former av kollektivtrafik kan samordnas. Av statens budgetproposition för år 2013
framgår att regeringen bedömer att det finns anledning att undersöka hur regelverket
kan moderniseras i syfte att underlätta för såväl brukare som behöriga myndigheter
inom området.
Viktiga utgångspunkter är Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram,
trafikförvaltningens strategier och riktlinjer (bl.a. Riplan, Ritill och RiSoc14) lagar och
regler som berör färdtjänsten liksom pågående regeringsuppdrag om samordning av
resor15. Hänsyn har också tagits till ny lag om LOU utifrån EU direktiv från januari 2014.
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor
mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet
Uppgift från trafikavdelningen sektion Färdtjänst
Trafikförvaltningens riktlinjer för planering och tillgänglighet.
15 Statistik från Trafikanalys
13

14
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"behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning,
spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler
som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har
alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i
hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om
säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra
kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter
behandlas korrekt inom verksamheten.
4.1.1

Problematiken färdtjänstresor - sjukresor
En hög andel av dagens sjukresor görs av personer som har färdtjänsttillstånd.
Konsekvenser av modellen för den enskilde är gemensam upphandlad trafik för taxi och
specialfordon där resor görs utifrån olika regelverk och egenavgifter och
högkostnadsskydd. Många resenärer uppfattar det uppdelade ansvaret och den splittrade
lagstiftningen för allmän och särskild kollektivtrafik samt sjukresor som svårbegriplig
och ologisk.
Det finns bland resenärerna en okunskap om att färdtjänsten regleras av
kollektivtrafiklagen/färdtjänstlagen medan sjukresor regleras av sociallagen där ansvar
ligger hos sjukvården. Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om
sjukreseersättning vid sjukresor.
Enligt överenskommelse mellan trafikförvaltningen och sjukvårdsförvaltningen i
Stockholms län landsting ansvarar Trafikavdelningen, sektion färdtjänst för upphandling
av sjukresor med taxi och specialfordon (ej liggande transporter) samordnat med
färdtjänsten för samma trafikslag. Sektion Färdtjänst ansvarar även för hantering av
egenavgifter och fakturering till sjukresenärer. Beslut om tillstånd till sjukresa ansvarar
respektive landstingsansluten vårdavdelning inom sjukvården.
Denna splittrade lagstiftning gör ett svårt att finna ett effektivt kollektivtrafiksystem där
olika former av kollektivtrafik kan samordnas. Av statens budgetproposition för år 20131
framgår att regeringen bedömer att det finns anledning att undersöka hur regelverket
kan moderniseras i syfte att underlätta för såväl brukare som behöriga myndigheter
inom området.
År 1998 som färdtjänsten frikopplades från socialtjänstlagen. Trafikförvaltningen anser
dock att de mjuka frågorna i gränslandet mellan färdtjänstlagen och socialtjänstlagen
bör hanteras varligt men med respekt för de olika uppdragen.

4.2 Regeringsuppdrag
4.2.1 Samordnad lagstiftning för all särskild kollektivtrafik
Samhället har under många år haft ambitionen att öka tillgängligheten till den allmänna
kollektivtrafiken för människor med funktionsnedsättningar. Uppdelningen av ansvaret
för allmänna respektive särskilda kollektivtrafiken på olika huvudmän med olika
regelverk är ett hinder för samordnad trafik. Uppdelningen kräver stora gemensamma
insatser från olika huvudmän när det gäller samordning av tekniska system, samråd och
överenskommelser om regelverk, prissättning och fördelning av kostnader.
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Ur resenärens perspektiv kan det uppdelade ansvaret och den splittrade lagstiftningen
för allmän och särskild kollektivtrafik uppfattas som svårbegriplig och ologisk.
Myndigheten Trafikanalys har på uppdrag av regeringen genomfört en förstudie om den
lagstiftning som reglerar särskilda persontransporter; färdtjänst, riksfärdtjänst,
skolskjuts och sjukresor16. I uppdraget har ingått en kartläggning av fakta och historik,
en analys av lagstiftningen samt internationella jämförelser med goda exempel i några
andra länder.
I rapporten17 som publicerades den 1 augusti 2014 konstateras bland annat att:
 De särskilda persontransporterna fungerar i många delar bra, men det finns flera
anledningar att se över systemet och dess styrning.
 Det är dags att påbörja en reell omreglering som skapar förutsättningar för en
effektiv och användaranpassad samordning av all kollektivtrafik, oavsett om den
riktar sig till allmänheten eller till resenärer med särskilda behov.
Trafikanalys ger förslag på utgångspunkter för ett fortsatt arbete för en samordnad
organisering av de särskilda persontransporterna och den allmänna kollektivtrafiken.
Förslag berör följande områden:
 Ansvar och ansvarsfördelning
 Förutsättningar för upphandling
 Resenärers behov och rättigheter
 Gränsdragningar och definitioner
 Jämförbar statistik
 Utvecklade system.
Resultatet av Trafikanalys förstudie beaktas i det fortsatta arbetet med uppdrag
”Framtida inriktning för färdtjänsten i Stockholms län”.
4.2.2 Uppdrag att utreda anropsstyrd kollektivtrafik i landsbygden
Trafikverket har fått regeringens uppdrag ”att redogöra för åtgärder som syftar till att
stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden. Trafikverket ska även föreslå
underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför de stora och
mest trafikerade banorna samt främja regional tillväxt och landsbygdens
förutsättningar”. Av regeringsuppdraget framgår att satsningen på kollektivtrafik i
landsbygd uppgår till ca 200 mkr/år 2016 – 2019. Uppdraget ska genomföras i samråd
med bl.a. berörda regionala företrädare. Underlagsmaterial kommer att efterfrågas från
Trafikverkets regioner vid två tillfällen. VTI har fått uppdraget att ta fram förslag på
åtgärder. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 mars 2016.
4.3 Historik
Färdtjänst som begrepp uppstod i mitten av 1900-talet. Se mer detaljerad beskrivning i
Bilaga 1 Basfakta. Sommaren år 2011 sjösatte regeringen en strategi för genomförande av
funktionshinderpolitiken för åren 2011-2016.

16
17

Regeringsuppdrag N2013/5567/TE
Trafikanalys, Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter, Rapport 2014:7, 2014
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4.4 Referenser
Nedan presenteras tidigare utredningar inom trafikförvaltningen som har betydelse för
denna utredning. Övriga referenser återfinns i Källförteckning.
Tabell 3 Projekt med tydliga samband

Beteckning
Förstudie
Programstudierapport
TFP
Förstudie
Kundservicestrategi

Namn
Förstudie E26 inför upphandling av färdtjänstverksamheten
Programstudierapport Nytt systemstöd för färdtjänsten, dec 2015
Regionalt trafikförsörjningsprogram, sept 2012
Förstudierapport Framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten,
febr 2014
sept 2014

4.5 Typ av trafikslag i den särskilda kollektivtrafiken
Mer specificerade koncept är:
1. Färdtjänst med taxi
2. Rullstolstaxi
3. Liggande transporter
4. Sjötransporter
Punkterna 3 Liggande transporter och 4 Sjötransporter hanteras inte i denna utredning,
se kapitel 2.6 Avgränsningar.
Utöver dessa resmöjligheter finns avtal för färdtjänstresor med Vaxholmsbolaget och
Arlanda Express. Denna utredning belyser inte närmare resor med dessa och inte heller
resor i taxibåt. Förutsättningarna för de två sistnämnda är specifika och hanteras
förslagsvis bättre separat. Liggande transporter kommer inte heller att utredas närmare
utan här konstateras att en sammanslagning med sjukvårdens liggande transporter bör
studeras separat.
4.5 Synpunkter från intresseintresseorganisationer för funktionshinderfrågor
och pensionärer
Intresseorganisationernas deltagande i referensgrupp i en utredning av detta slag är en
ny modell för delaktighet. Syftet med referensgruppen var att samla in
intresseorganisationernas synpunkter före förslag läggs fram. Att förslagen skulle
utformas med synpunkterna som en grund. Förslag har därefter modifierats efter
diskussion i referensgruppen. Samtliga synpunkter från referensgruppsmöten samt från
övriga möten med intresseorganisationerna finns sammanställda med kommentarer i
Bilaga 2. Sammanställningen gjordes efter 4 referensgruppsmöten och har skickats ut till
intresseorganisationerna för synpunkter innan den fastlades. Inga kommentarer på
sammanställningen inkom. I bilagan framgår hur synpunkterna tagits till vara i de
förslag som läggs i denna utredning. Utöver dessa har andra synpunkter kommit
utredningen tillhanda. Dessa finns dokumenterade i minnesanteckningar och även de
ligger till grund för de förslag som presenteras i utredningen.
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Totalt har 9 referensgruppsmöten hållits samt 1 möte med representanter för SRF18,
kvällsmöten hos HSO19 och DHR20 med ett flertal medlemmar.
Vid referensgruppsmöte 9 gjordes en sammanställning av de enligt referensgruppens
medlemmars viktigaste frågor för framtida inriktning för färdtjänsten. Dessa är:
1. Att få information om att bil är försenad
2. Säkerställande av ny bil vid ”bomkörning”.
3. Högre kvalitet i utförande och bemötande
4. Tryggt och säkert
5. Enklare ansökningsprocess
6. Ett färdtjänstkoncept
7. Bättre information
8. Resor efter behov
9. Kundval
10. Knutet till kollektivtrafiktaxan
11. Tydliga rutiner för samåkning, max 3 personer.
12. Likvärdiga rättigheter som resenärer i den allmänna kollektivtrafiken.
I samband med beskrivning av förslag för framtida inriktning i denna utredning beskrivs
intresseorganisationernas syn på respektive fråga.
Referensgrupp Resenär har även påpekat problem vid omstigning vid kajer, dels
tillgängligheten vid kajerna/bryggorna och dels ofta lång väntan på anslutande taxi.
4.6 Resenärernas behov
Framtida inriktning för färdtjänsten utgår från resenärernas behov och förutsättningar
att kunna resa i Stockholms län på ett enkelt och smidigt sätt, samtidigt som fokus ligger
på utformning av en kostnadseffektiv verksamhet. Vid utformning av förslagen har
arbetet utgått från ett antal typresenärer (Pelle, Javier, Ester, Axel och Malma) och hur
det fungerar för dessa att ansöka, beställa och resa med färdtjänsten. Se beskrivning av
dessa i Bilaga 3.
Förslagen har testats för de olika typresenärerna enligt modellen nedan.

18

Synskadades riksförbund
Handikappföreningarnas samarbetsorgan
20 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
19
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Information

Resenär

 Busslinjer på landsbygden
 Samordnad kollektivtrafik
 Taxi/Specialfordon

IT-system

Trafikkoncept:

Fordonstyp:
 Minibuss
 Taxi
 Specialfordon

Exempel typresenär Axel
Axel

 Bokning av resa via hemsida
 Info om när taxi kommer via sms

 Färdtjänstresa med samordnad
anropsstyrd trafik

IT-system

Trafikkoncept:

Fordonstyp:
 Taxi
Figur 6 Modell för analys utifrån typresenär

4.7

Tillgänglighet till den allmänna kollektivtrafiken
Möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar att resa i den allmänna
kollektivtrafiken har uppmärksammats i forskning och i praktisk utveckling under
mycket lång tid. Den allmänna kollektivtrafiken har under en längre period arbetat med
tillgänglighetsanpassning av transportsystemet, bl. a för att möjliggöra resor för
personer med funktionsnedsättning, äldre och barn. En långsiktig strävan har varit att
tillgänglighetsanpassningarna på sikt skall möjliggöra ett friare resande och minska
behovet av särskild kollektivtrafik. Se Kapitel 3, Definitioner.
Målet är att bidra till en trygg, säker kollektivtrafik med god kvalitet och hög kundnöjdhet. Utvecklingen har skett utifrån ett brett perspektiv med fokus på tillgänglighet i
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fordon, hållplatser och gatumiljö21. Det återstår dock arbete för att uppnå målen för (full)
tillgänglighet till den allmänna kollektivtrafiken och samhällets infrastruktur.
Enligt resultat från mångårig forskning22 är korta gångavstånd, max 200 meter, till den
allmänna kollektivtrafiken avgörande för att äldre och färdtjänstresenärer ska nyttja den.
Ur en färdtjänstresenärs perspektiv kan tillgänglighet till den allmänna kollektivtrafiken
delas in i två kategorier:
1. Tillgängligheten till kollektivtrafik, d.v.s. gångavstånd till någon form av
kollektivtrafik.
2. Tillgänglighetsanpassning av fordon, närmiljö och gångvägar till hållplatser samt
även hissar på stationer.
Stockholms läns landstings inriktning är att alla människor, oberoende av
funktionsförmåga, i största möjliga mån ska kunna delta i samhället utifrån den
enskildes behov. För att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för alla resenärer krävs att
flera aktörer (kommuner, landsting, Trafikverket m fl.) samverkar. För att uppnå
tillgänglighet i kollektivtrafiken räcker det inte med att fordon är
tillgänglighetsanpassade utan även hållplatser, gångvägar, stationer mm. När det gäller
utformning av promenadstråk till hållplatser har kommuner ett stort ansvar.
Målet om en tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, som
antagits av Riksdagen, till år 2010 är inte nådd. Arbetet fortgår bland inblandade parter.
Olika former av allmän kollektivtrafik har olika trafikeringsuppdrag, vissa linjer går raka
linjesträckningar för att minska körtiden med syfte att attrahera arbetspendlare.
Andra linjer, ofta kallade servicelinjer är mer yttäckande vilket bidrar till kortare
gångväg till busshållplats och därmed längre körtider. Dessa linjer syftar till att äldre och
personer med svårighet att gå längre sträckor ändå ska ha möjlighet att åka med den
allmänna kollektivtrafiken. Den linjelagda ”Närtrafiken” i Stockholm är exempel på
detta. Den mer långsamma körstilen värderas högt äldre personer, speciell bland de som
nyttjar servicelinjer och har färdtjänsttillstånd. Långsam körstil och hämtning vid
avreseadress värderas högre än turtäthet. Byten upplevs negativt. Att gångavstånd inte är
längre än 200 till hållplats är för denna typ av trafik avgörande23. Fokus på tillgänglighet
för alla ställs mot resenärernas önskan och behov av korta och snabba kollektiva resor.
Rakare linjesträckningar medför längre gångavstånd vilket i sin tur försvårar för
personer som har svårigheter att gå längre sträckor. Effekten blir att färdtjänstresandet i
taxi och koncept Rullstolstaxi ökar när linjesträckningarna i busstrafiken rätas ut.
Bristerna i tillgänglighet till kollektivtrafiken finns i huvudsak i glest bebyggda områden
med svagt befolkningsunderlag. Av de resor som görs på landsbygden är andelen resor i
den allmänna kollektivtrafiken mindre än fem % och många som reser med
kollektivtrafiken är skolelever. Utveckling av kompletterande system i form av
anropsstyrd kollektivtrafik med taxi (i övriga län kallad Närtrafik) sker i många län, t.ex.
Västra Götaland, Skåne, Kalmar län och Dalarna.

Anpassning av gatumiljö och övrig infrastruktur ligger på markägaren, d.v.s. oftast kommunerna.
Agneta Ståhl, Lunds Universitet
23 Studier av professor Agneta Ståhl, Lunds Universitet
21

22
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Förutom korta gångavstånd under 200 m bör information före och under resan vara
både visuell och hörbar, informationstavlor bör placeras i ögonhöjd, tidtabeller ska vara
lätta att läsa och förstå, det ska vara lätt att köpa en biljett och hantera biljettautomater,
låggolvsfordon är att föredra, lediga platser ska finnas ombord och föraren ska inte börja
köra innan passagerarna har satt sig.
Människor med funktionsnedsättning är beroende av att den fysiska miljön i
kollektivtrafiken är anpassad efter vad de olika funktionsnedsättningarna kräver. Det
finns idag en mycket god kunskap om hur dessa miljöer ska vara utformade för att
fungera. För rörelsehindrade är det extra viktigt att gångvägen till/från hållplatser är
anpassad med en jämn beläggning, små höjdskillnader och sittmöjligheter utmed vägen.
Trots Stockholms läns landsting mål om en helt tillgänglig kollektivtrafik kommer det
alltid att finnas personer som inte har möjlighet att nyttja den allmänna
kollektivtrafiken.
Personer med synnedsättning är en grupp som har stora hjälpbehov för att klara resa
med den allmänna kollektivtrafiken. De stora svårigheterna är främst att hitta från
startpunkten till hållplatsen och att orientera sig från sluthållplatsen hela vägen till
målet. Även ompersoner med synnedsättning reser kollektivt till platser som är
välbekanta, kommer de i vissa situationer där den fysiska miljön tillfälligt förändrats. Det
ställer stora krav på hur ett system med fullt tillgänglig ”Hela-resan” ska kunna fungera.
Det kan ofta vara små förbättringar som utgör skillnader för dem som reser, till exempel
att trottoarer är utan trappor och att det finns bänkar på gångvägen till busshållplatsen.
Dessutom handlar strategier och åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken inte bara om
frågor som tillgängliga fordon, vindskydd och enkla trottoarer vid busshållplatser, utan
också om frekvens och möjligheten att resa direkt till måladress utan byten.
4.8 Samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik.
Sedan många år tillbaka pågår runt om i landet arbete med samordning mellan den
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken samt mellan de olika trafikformerna i den
särskilda kollektivtrafiken. Ambitionen är att utnyttja samhällets transportresurser på
ett mer effektivt sätt och att skapa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken.
Det finns alltså mycket starka ekonomiska incitament för samhället att på olika sätt
utveckla kollektivtrafiksystemet mot ökat resande i den allmänna kollektivtrafiken. Av de
intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie framgår att ekonomiska
faktorer och kostnadseffektivitet är huvudmotivet för samordning och integrering av de
olika trafikformerna i samtliga län. Om år 2012 jämförs med år 2000 har resorna per
person i den allmänna kollektivtrafiken ökat med knappt 20 procent. Motsvarande
ökning i resor per person i färdtjänsten är drygt 2 procent.
Den samlade upphandlingen av köruppdrag för färdtjänsten och sjukresorna i
Stockholms län räknas som ett av dessa lyckade samordningsprojekt. Ett effektivare
fordonsutnyttjande ger positiva effekter på de olika huvudmännens kostnader.
För att kollektivtrafikens ska bli fullt tillgänglig för alla resenärer krävs att flera aktörer
samverkar. På trafikförvaltningen arbetar avdelningen Hållbar utveckling med
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tillgänglighetsfrågor. Beskrivning av verksamhet och mål finns i
Trafikförsörjningsprogrammet.
4.9 Hela-resan perspektivet
Många olika former av funktionsnedsättningar har ett gemensamt, behovet av ett
tillgängligt ”Hela-resan perspektiv”. I projektet Hela Resan24 definierades att ett antal
länkar i resekedjan måste fungera för att resan ska kunna genomföras; information före
och under resan, korta och anpassade gångvägar till/från hållplats, tillgängliga och väl
utrustade hållplatser, prissättnings- och betalsystem som är lätta att förstå och hantera,
fordon som är anpassade för olika typer av funktionsnedsättningar, ett bemötande från
personalen som bygger på insikt och omsorg om resenären och den fysiska miljön är
centrala för möjligheten att resa.
Trafikförvaltningens definition finns beskriven i Trafikförsörjningsprogrammet.
4.10 Miljöhänsyn
Hållbar utveckling har genom politiska beslut blivit ett prioriterat mål för EU-s politik
och lagstiftning. Se 6 kapitel 3§ i lagen om offentlig upphandling (2007:1091).
Motsvarande paragraf återfinns även i lag om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster (2007:1092).
Trafikförvaltningen har idag högt ställda miljökrav i färdtjänsttrafiken. Dessa är
reglerade i Trafikförvaltningens riktlinjer för miljö RiMiljö. De följer trafikförvaltningens
fastställda riktlinjer för upphandlad trafik. Miljöegenskaper som ställs upp som kriterier
i förfrågningsunderlaget måste dock följa vissa givna principer, såsom de grundläggande
EG-rättsliga principerna.
Miljöstyrningsrådet ger enligt uppdrag från regeringen 2006 vägledning om hur
miljökriterier kan ställas upp i upphandlingar i syfte att skapa en hållbar utveckling.
Kraven är frivilliga men rekommenderas att följas. Hållbarhetskriterier finns för
personbilar och specialfordon där kriterierna är utformade som kontraktsvillkor. En
faktor i kriterierna är socialt ansvar hos tillverkaren.
Vissa krav kan vara särskilt betungande och innebära merarbete för små taxiföretag,
exempelvis krav på auktorisation. Detta gäller särskilt om kravet ska vara uppfyllt redan
när anbudet ges in. Om trafikförvaltningen ändå väljer att ställa sådana krav, kan det få
konsekvenser för, kostnadsbilden, konkurrensutsättningen vid upphandling.
4.11 Upphandling av färdtjänsten i Göteborgs stad
I Göteborgs stad har färdtjänsten under 2015 upphandlats med högre krav på
taxiföretagen. Inom vissa områden ställs krav på utbildning, löner, försäkringar,
avtalspensioner, samt att taxiförarna ska få begripliga lönebesked. Dessutom ska
taxiföretagen motarbeta diskriminering och korruption, främja jämnare könsfördelning
könsfördelning (idag består förarkåren till 97 % av män). Resultatet av denna form av
upphandling förväntas ge resenärerna får bättre kvalitet, tidshållning och bemötande.

24

Olsson A (2003)
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Avtalet omfattar också en successiv övergång till fordon som går på fossilfria bränslen till
målet om helt fossilfria taxibilar från 2018. Resultatet av upphandlingen blev en
kostnadsökning för färdtjänstverksamheten med ca 5 %25.
4.12 Kostnader för färdtjänst-skolresor
Dagens delade ansvar för skolskjuts skapar otydlighet om vilken budget som
kostnaderna för resorna belastar. För elever med funktionsnedsättning, gäller olika
regler beroende på i vilken skola eleven går. Går en elev i grundsärskolan i av kommunen
anvisad skola kan eleven få skolskjuts, men om eleven har valt en annan skola kan
färdtjänst komma i fråga. Att det ofta är olika huvudmän för dessa resor gör att ansvaret
i många fall blir otydligt för elever och föräldrar. Den upphandling som vissa av
Stockholms läns kommuner gjorts för dessa skolresor fungerar enligt HSO mycket dåligt.
Föräldrar väljer därför att med högkostnadsskydd om 490 kr boka färdtjänst med
rullstolstaxi för skolresor. Detta har, enligt representant från HSO, under 2015-2016 ökat
väsentligt. Kostnaderna för skolresorna läggs på budgeten för färdtjänst istället för
avsedd budget hos kommunerna.

25

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6189093

40(125)
Strategisk utveckling
Planering

Ärende/Dok. id.
TN 2014-0463

RAPPORT
2016-04-26
Version 1

Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Fakta om färdtjänsten
5.

Fakta om färdtjänsten
I Bilaga 1 Basfakta, har statistik och analyser kring dagens färdtjänst samlats. I detta
kapitel redovisas kortfattat viktiga fakta för de förslag som läggs för framtida inriktning
för färdtjänsten.
Storstadsregionen Stockholms står inför en stor befolkningsökning, 28,7% mellan 2012203026, ca 550 000 personer. Stockholms stad beräknas under samma period öka med
22,9%, d.v.s. med 175 000 personer. År 2015 var 300 000 personer av
Stockholmsregionens dryga två miljoner invånare 65 år eller äldre, d.v.s. 15 %. Enligt
befolkningsprognosen för Stockholms län förväntas antalet äldre att växa till 450 000
personer år 2030, d.v.s. 17 %. Det skulle, om andelen färdtjänstresenärer förblir
densamma, d.v.s. 3 %, innebära 13 500 nya färdtjänstresenärer. Det är främst
åldersgruppen 65-84 som väntas öka under det kommande decenniet, uppskattningsvis
med 70 000 personer.
Antal resor i färdtjänsten
Totalt antal färdtjänstresor åren 2011-2014 visat i diagrammet nedan.
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Figur 7 Antal färdtjänstresor 2011-2014 per fordonstyp

Mer specifikt kan följande konstateras:
 Antalet färdtjänstresor i Stockholms län var år 2014, 4 109 000 st. i den särskilda
kollektivtrafiken till en kostnad om ca 1,2 miljarder kronor. 43 % av kostnaderna
kommer från resor med koncept Rullstolstaxi och 57 % för resor med färdtjänsttaxi.
26

Svenska Handelskammarens prognos.
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 Totalt innehar drygt 70000 personer färdtjänsttillstånd samtidigt. Under ett år är
det betydligt fler ca 85000.
 Ungefär 45 % av färdtjänstresenärerna reser i genomsnitt ca 10 resor per år i
färdtjänsten. De färdtjänstresenärer som reser mest (2 %) gör ca 460 resor per år.27
 19000 personer med färdtjänsttillstånd gjorde inga resor alls med färdtjänsten.
 35 färdtjänstresenärer reste i genomsnitt för 734 000 kr/år. De reser i snitt 1367
resor per år för en snittkostnad 537 kr/resa. 99,2 % av dessa resor är gjorda av
personer med tillstånd för specialfordon (rullstolstaxi).
 85 % av de som gjorde fler än 500 resor per år gjordes av personer med tillstånd för
specialfordon/rullstolstaxi.
 88 % av alla ca 4,5 miljoner resor är korta resor, under 30 km.
 Under 2014 gjordes ca 7000 resenärer resor längre än 60 km.
 5,1 miljoner resor genomförs i den allmänna kollektivtrafiken

Figur 8 Antal resor i snitt per resenär och antal resenärer 2013, uppdelat per kostnadsintervall. Källa:
Trafikförvaltningen statistik

Diagrammet visar förhållande mellan antal resor och kostnader. 12 552
färdtjänstresenärer gör mellan 1-3 resor per år till en kostnad om högst 1000 kr per
resenär och år. 35 resenärer gör i snitt ca 1200 resor per år till en kostnad på mer än
500 000 kr per resenär och år.

27

Trafikförvaltningens statistik, Färdtjänstresor per kostnadsintervall 2013
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Kostnader per fordonsslag och år
% andel resenärer per fordonsslag
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Figur 9 Kostnader per fordonsslag 2011-2014. Staplarna visar de totala kostnaderna och den gröna
streckade linjen visar andel resenärer i respektive fordonsslag

5.2

Organisation och ansvar för färdtjänsten
Färdtjänstverksamheten sker inom ramen för de medel som landstingsfullmäktige i
Stockholms län beslutar om i budgeten för verksamheten årligen. Färdtjänstutskottet
och Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen hanterar färdtjänstärenden, som stöd till
trafiknämnden.
Ansvaret för färdtjänst ligger i grunden på kommunerna. Länets kommuner har sedan
lång tid tillbaka genom avtal överlåtit åt Stockholms läns landsting att ansvara för
färdtjänsten. Delar av detta ansvar har överförts till den regionala kollektivtrafikhuvudmannen, en modell som även fler län sedan tagit efter. Trafikförvaltningen har
enligt avtalet ansvaret för att färdtjänst anordnas för kommunens invånare för resande
inom Stockholms län.
Ansvaret för viss del av den särskilda kollektivtrafiken ligger emellertid kvar hos
kommunerna. Det gäller utredning om färdtjänsttillstånd, resor till daglig verksamhet
liksom även ansvaret för resor till/från särskoleresor, skolskjutsar samt förskolor och
fritidshem. Ansvaret för länets samlade behov av upphandlad särskild kollektivtrafik
ligger idag således fördelat på länets 26 kommuner samt två olika delar av landstinget,
sjukvården och trafikförvaltningen.
Trafikförvaltningen har via avtal med Stockholms läns Landsting ansvar för upphandling
och planering och genomförande av sjukresor. Tillståndsgivning för sjukresor görs inom
sjukvården medan utförande och kundfakturering sköts av trafikförvaltningen.
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Dagens tjänstemannaorganisation på trafikförvaltningen ser ut på följande sätt:
Trafikavdelningen – Sektion färdtjänst

Grupp
Färdtjänsttillstånd

Färdtjänstavtal

Grupp
Färdtjänstservice

Figur 10 Färdtjänstens organisation på trafikförvaltningen.

Affärsförvaltning på Sektion färdtjänst förvaltar och följer upp genomförd trafik för
färdtjänst och sjukresor. Grupp Färdtjänsttillstånd ansvarar för handläggningen av
tillstånds- och tilldelningsärenden (myndighetsutövandet) och grupp färdtjänstservice
hanterar i huvudsak kundärenden och extra tilldelning av resor.
Upphandling av färdtjänst följer trafikförvaltningens upphandlingsprocess.
5.3

Sjukresor
Resandet med sjukresor i Stockholms län ökar för varje år. Ökningen från 2011 till 2014
är närmare 20 %. Därefter har resandet stagnerat på en högre nivå.
Tabell 4 Antal sjukresor i Stockholms län och kostnader för dessa 2013-2015

Antal Resor
Totalkostnad

2013

2014

2015

870 043
237 836 523

892 795
245 895 591

887 174
249 200 415
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Principer och mål
6
6.1

Principer och mål
Principer vid utformning av framtidens färdtjänst
Förutsättningarna för färdtjänstresenären bestäms av yttre villkor i form av lagreglering
och politiska beslut om t ex riktlinjer och antal resor grundat på det bedömda behovet
för respektive sökande. Förslag på principer är framtagna i samråd med verksamheten
referensgruppen och därefter presenterats i samverkansrådet för färdtjänsten och som
informationsärende i trafiknämnden i januari 2016.
I utredningen föreslås enligt principerna nedan, till skillnad mot inriktning för den
allmänna kollektivtrafiken, att trafikavdelningen tar större ansvar för den särskilda
kollektivtrafiken bland annat i styrning av planering av trafik, hantering av kundärenden
och dialog med resenärerna. Förslaget bygger på färdtjänstens mot den allmänna
kollektivtrafiken, annorlunda karaktär med ofta resa som enda resenär i ett taxifordon.
Uppföljning av trafiken sker däremot enligt samma arbetsordning som för den allmänna
kollektivtrafiken.
Övergripande mål för färdtjänsten enligt lagstiftning och trafikförsörjningsprogrammet
för Stockholms läns landsting har varit utgångspunkt för förslag på framtida 9 principer.
Dessa föreslås vara vägledande för hur färdtjänstverksamheten ska fungera i framtiden.

Nr Princip
1. Färdtjänsten ska vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för de som sällan
eller aldrig kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.
Kommentar: Principen formulerad av referensgrupp Resenär (representanter från
intresseorganisationerna)

2

Fokus för färdtjänsten är att erbjuda service till god kvalitet. Färdtjänsten bör därför utgå
ifrån kunskap om kundernas behov och förväntningar.
Kommentar: Kontinuerlig kontakt med intresseorganisationer bör vara grunden för utformning
och vidareutveckling av färdtjänsten i framtiden. Starkt önskemål från Referensgrupp Resenär.
God kvalitet är en förutsättning för att all kollektivtrafik ska kunna utvecklas. God kvalitet är här
kvalitet enkelhet, trygghet, tillgänglighet, pålitlighet och ett fungerande hela-resan-perspektiv.

3

Färdtjänstensverksamheten ska utföras med fokus på kostnadseffektivitet.
Kommentar: Nya rutiner för planering och uppföljning av både kostnader och kvalitet skapar
förutsättningar för högre resurseffektivitet.

4

Ansökningsprocessen i färdtjänsten präglas av enkelhet, tydliga bedömningsgrunder, hög
kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess behov samt transparens.
Kommentar: Ansökningsprocessen upplevs idag av färdtjänstkundernas som omständlig och med
bristande informationsutbyte mellan läkare, kommunala handläggare, myndighetsutövare inom
trafikförvaltningen och de sökande. Tänkbara åtgärder är tydligare och enklare ansökningsblanketter,
gemensamt datastöd och ökad transparens.

5

Färdtjänsten är till för att förenkla vardagens resor för personer med
funktionsnedsättningar. Att tillgodose behovet av väsentliga resor för att vardagen bör
fungera på ett tillfredställande sätt.

Kommentar: Lag (1997:736) om färdtjänst reglerar grunderna för färdtjänsten. Färdtjänstresenärer
bör ha samma möjlighet att nyttja färdtjänsten oberoende av funktionsnedsättning.
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6

Beställning, planering av resor med färdtjänsten bör präglas av enkelhet och tydlighet på ett
för kunden, leverantören och trafikförvaltningen effektivt sätt.
a. Samtliga resebokningar sker på ett enkelt och tydligt sätt via personliga och digitala
kanaler.
b. Bokning föreslås göras via en fristående beställningscentral. Beställningscentralen bör
ha god kunskap i svenska språket och god lokalkännedom
Kommentar: Trafikförvaltningens utgångspunkt är att färdtjänstresorna görs – liksom i övrig
kollektivtrafik– tillsammans med flera passagerare. Detta beskrivs i gällande riktlinjer för färdtjänst i
Stockholms län28 och föreslås oförändrat.
För att alla färdtjänstresor, sjukresor, resor med närtrafiken och resor med anropsstyrd
kollektivtrafik på landsbygden ska kunna samverka och planeras gemensamt för bästa alternativ till
resenären föreslås en fristående (i egen regi eller upphandlad) beställningscentral för all trafik.

7
8

Planering av en resa samordnas i ett gemensamt trafikhanteringssystem kopplat till
realtidsinformation samt ett för alla trafikformer gemensamt reseinformationssystem.
Skapa möjlighet för resenärerna att välja transportör.
Kommentar: Olika former at kundval studeras i utredningen (Se bilaga 5).

9

På landsbygden samordnas färdtjänstresor med annan form av anropsstyrd trafik. I
tätbebyggda områden utvecklas system med flexibel anropsstyrd stadsdelstrafik med mindre
bussar som samordnas med färdtjänsten i gemensamt trafikhanterings- och
bokningssystem.
Kommentar: Trafiknämndens uppdrag till trafikförvaltningen omfattar även studier av effekter av
ökad samordning och integrering mellan allmän och särskild kollektivtrafik, ” Nya former och ny
inriktning för kollektivtrafiken på landsbygden i Stockholms län”

6.2
6.2.1

Gemensam målbild för färdtjänstverksamheten
Nu gällande mål
Stockholms län har en vision om att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva
storstadsregion. Kollektivtrafiken ska även bidra till detta genom fastlagda mål i
Stockholms läns landstings trafikförsörjningsprogram.
Färdtjänsten styrs av mål uppsatta i Stockholms läns landstings riktlinjer för
färdtjänsten i Stockholms län, politiska beslut samt Stockholms läns landstings
handikappolitiska program ”Inte bara trösklar”. Målen för Färdtjänsten i Stockholms län
finns formulerade i Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) för Stockholms län. De
övergripande målen gäller all kollektivtrafik, både allmän och särskild. Målen i TFP är
under revidering, samråd sker under våren 2016. Intresseorganisationer för personer
med funktionsnedsättningar har deltagit i framtagandet av övergripande mål för
färdtjänsten, t ex mål som även definierats som en princip, se kapitel 7 Princip 1.
Färdtjänsten följs upp genom ett antal nyckeltal. Översyn av nyckeltal gör i samband
med revidering av TFP. Beskrivning av nyckeltal återfinns i kapitel 14 Statistik och
Uppföljning.

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län, 2009,
”Kollektivtrafik” innebär att man reser tillsammans med andra. Utgångspunkten är därför att resan med
färdtjänst normalt samplaneras så att flera personer reser tillsammans.”
28
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Metod
7

Metod för genomförande av uppdrag
Metoden i utredningen har inledningsvis varit att inhämta en bred kunskapsbas om
färdtjänstverksamheten i Stockholms län, samt även från andra län och länder. Vidare
har granskning genomförts av styrande dokument såsom avtal, kravspecifikation och
befintliga mål för verksamheten. Som grund för bedömningarna har information
inhämtats genom;
 Synpunkter från tillsatt referensgrupp, 9 möten.
 Intervjuer med personal på Trafikavdelningen, Sektion Färdtjänst, Trafiknära IT,
avdelningarna process- och upphandling och strategisk utveckling
 Intervjuer med Trafikanalys, Yngwe Westerlund, Movea i Danmark,
kollektivtrafikmyndigheterna i Göteborg, Kalmar, Uppsala etc.
 Möte med taxiförbundet
 Separata möten med Handikapföreningarnas samarbetsorgan (HSO), Synskadades
Riksförbund (SRF) och Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR)
 Arbete i arbetsgrupper
 Interna workshops
 Studiebesök i Danmark

7.1

Presentation av förslag
Utvecklingsförslagen fokus är en framtida färdtjänst attraktiv för resenären samtidigt
som den är resurseffektiv och anpassad för att möta en ökad befolkning med förändrad
åldersstruktur.
De förslag som presenteras i inriktning för framtida färdtjänst är av större och mindre
karaktär. Förslagen delas in i fyra delområden, generella förslag på åtgärder oberoende
av hur trafiken planeras och specifika förslag för processer före resan, under resan och
efter resan. Eftersom flera förslag är avhängigt val av hur trafiken planeras i framtiden
inleds presentationen och beskrivning av förslag på trafikupplägg gällande planering av
beställd färdtjänsttrafik och sambanden mellan dessa och övriga förslag.
Presentationen av förslag och inriktning är uppdelat enligt följande:
Generell inriktning
Kapitel 8 - Generella förslag åtgärder i framtida inriktning för färdtjänsten
Trafikupplägg
Kapitel 9 - Trafikplanering av framtida färdtjänst
Före resan
Kapitel 10 -Tillståndsprocessen och regelverk/riktlinjer
Under resan
Kapitel 11 - Att resa med färdtjänsten
Efter resan
Kapitel 12 –Kundsynpunkter
Kapitel 13 – Statistik och uppföljning
Samordnad anropsstyrd trafik på landsbygden
Kapitel 16 - Samordnad anropsstyrd trafik på landsbygden
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Sammanvägd rekommendation
Kapitel 16 - Sammanvägd analys och rekommendation
7.2

Utmaningar i utredningen
Under utredningens gång har många samtal förts med intresseorganisationerna och
deras synpunkter har samlats i Bilaga 2. Synpunkterna har samlats under ett antal
ledord för utredningen.

 Resenärernas behov - trafikförvaltningens strategi är att i allt arbete ha
Resenären i fokus.
 Tryggt- Färdtjänstresenären ska känna sig trygg vid resa med färdtjänsten, att
bilen kommer som utlovat, att föraren uppträder med god service och gott
bemötande. Tryggheten i att lätt kunna beställa, förstå, att bil kommer eller att info
skickas om bil blir försenat är de avgörande frågorna för färdtjänstresenärerna.
 Enkelt – för resenären, leverantören och trafikförvaltningen. Det ska vara enkelt
att söka färdtjänst, processen ska vara enkel och snabb, det ska vara enkelt att
beställa färdtjänst och det ska vara enkelt att resa med färdtjänsten.
 Säkert- Det är viktigt för färdtjänstresenärerna att resorna i färdtjänsten utförs
trafiksäkert, att fastsättning av rullstol mm görs på rätt sätt, att fordon stannar på
rätt sida av gatan mm. Idag upplevs brister gällande trafiksäkerheten.
 Information- Den viktigaste frågan för färdtjänstresenärerna för att uppnå
trygghet, säkerhet i färdtjänsten är att information skickas till resenären om när
taxin kommer, vilken bil som kommer och om bilen blir försenad. Önskemål finns
också om att all information ska bli tydligare och enklare att tillgodogöra sig och
att få information om alternativa resmöjligheter.
 Fritt-Färdtjänstresenärerna önskar ett fritt resande i färdtjänsten. Ansökan om
resor upplevs som kränkande och intrång i den personliga integriteten.
 Återkoppling-Ett enklare sätt att lämna synpunkter och tydlig återkoppling
önskas. Idag sker återkoppling endast om så begärs. Anmälan om incidenter som
har stor personlig negativ påverkan för den enskilde resenären bör rutinmässig
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återkoppling ske till anmälaren. Idag anser vissa att det inte är någon idé med att
lämna synpunkter eftersom någon återkoppling på åtgärd inte ges.
 Effektivt - effektiva resor för resenären och trafikförvaltningen.
Färdtjänstresenärernas önskningar om både dagens och framtida inriktning för
färdtjänsten kan kanaliseras till säkerställande av god kvalitet och service, mjuka
parametrar i trafiken. Mjuka parametrar som via avtal kan ställas som skallkrav och
följas upp med olika metoder. Exempel på mjuka parametrar är serviceanda, bemötande,
certifiering i relevanta utbildningar. En utmaning är att i största möjligaste mån finna
lösningar där dessa synpunkter tas om hand.
7.3

Upplägg och effektbedömning av förslag
I rapporten kommer varje område att kort presenteras med nuläge, problemställning,
förslag på ny inriktning och effektbedömning.
Nya förslag för framtidens färdtjänsttillstånd har sin utgångspunkt i att vara en del av
kollektivtrafikens ”hela-resan” perspektiv.
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Generell inriktning
8 Generella förslag
I detta kapitel redovisas ur ett övergripande och generellt perspektiv möjliga förslag för
framtida färdtjänstverksamhet i Stockholms län utifrån tidigare beskrivna
förutsättningar. Förslagen är av generell karaktär, specifika frågor presenteras i kapitel
8. Ett undantag är framtida möjligheter till kundval som är helt avhängigt hur trafiken
kommer att planeras. Se kapitel 10.9. De frågor som vi bedömer är av generell karaktär
är olika trafikformer för färdtjänsten, kvalitet, information, kundval, taxesystem och
upphandling.
De förslag som presenteras i detta kapitel har i möjligaste mån utgått från synpunkter
lämnade vid möten i Referensgrupp Resenär och de större mötena hos
intresseorganisationerna och som sedan sammanvägts med framtida inriktning mot ökat
resande i den allmänna kollektivtrafiken samt med utgångspunkt från färdtjänst till hög
kvalitet med fokus på resurseffektivitet. Förslagen har diskuterats med sektion
Färdtjänst på trafikavdelningen, Referensgrupp Resenär, styrgrupp, Färdtjänst- och
tillgänglighetsberedningen samt Samverkansrådet för intresseorganisationerna.
Förslag kopplade till generell inriktning återfinns i kapitel 9.
8.1

Koncept Färdtjänst i tätort och på landsbygd
Kollektivtrafik i tätort och på landsbygd utformas efter fysiska förutsättningar och
befolkningstäthet. Den särskilda kollektivtrafiken utformas på liknande sätt.
Färdtjänstverksamheten delas därför upp i två koncept med olika form av utbud:
1.
2.

Färdtjänst – tätort
Färdtjänst - landsbygd

Kunderbjudandet ser lite olika ut i dessa två koncept för färdtjänsten. Utbudet utgår från
efterfrågan och möjligheten att möta krav och mål för både den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken. Se kapitel 3 ”Definitioner”.
8.1.1 Koncept Färdtjänst i tätort
I tätortsmiljöer föreslås färdtjänsten utformas enligt följande koncept:
1. Tillgänglig allmän kollektivtrafik, i första hand kvarterslinjer enligt SLs riktlinjer.
Kvarterslinjer29 anpassas till personer med svårigheter att gå längre sträckor än 200
meter och är ett bra alternativ för vissa färdtjänstberättigade. Dagens linjelagda
Närtrafik, 25-30 linjer, omvandlas till kvarterslinjer. Begreppet Närtrafik försvinner.
Kvarterslinjerna kan ingå i avtal om busstrafik i den allmänna kollektivtrafiken med
krav på en grundtrafik i form av krav på turtäthet som är generös eller upphandlas
trafiken med produktionsavtal.
Om fler använder kvarterslinjer och flextrafik istället för färdtjänsten så minskar
kostnaden. Färdtjänstdebuten kan även skjutas upp. Ju fler som åker desto lägre blir
kostnaden per resenär. Erfarenheten visar att först efter 2-3 år erhålls effektivitet i
trafiken.

29

Se kapitel 3 Definitioner
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2. Flextrafik med mindre bussar. En yttäckande trafik utan fast linjesträckning inom
ett begränsat område där resenärerna hämtas vid vissa punkter eller avreseadress.
Gångavstånd till upphämtningsplats från beställd adress får vara max 200 m.
Flextrafiken bör vara öppna för alla resenärer men med specifikt syfte ersätta
färdtjänstresor med taxi.
Trafikering under längre tid per dygn bedöms även bidra till ökat utnyttjande av
kvarterslinjer i stället för färdtjänstresor med taxi. Flextrafiken kostar på många håll
lika mycket som lokal taxifärdtjänst. Statistiken visar att resandet inom områden
med endast tillgång till anropsstyrd flextrafik i Göteborg minskade något till följd av
de tillgänglighetsåtgärder som genomförts.
Parallellt med utredningen om framtida inriktning för färdtjänsten pågår en
utredning av närtrafiken. Denna utredning pågår ännu och beräknas klar under
senhösten 2016.
Dagens närtrafik består i huvudsak av särskilda närtrafikbusslinjer som trafikerar i
vissa tätorter och stadsdelar. Huvudsyftet med närtrafiken är att vara ett alternativ
till färdtjänsten men trafiken är öppen för alla resenärer att resa med.
I dagsläget har vissa närtrafiklinjer förändrats och blivit allt mer anropsstyrda och i
några fall har linjesträckningen och hållplatserna helt ersatts av en lista med
adresser som trafikeras. Även denna trafik bygger dock på en grundläggande
linjesträckning även om den gentemot resenär presenteras som en
adressförteckning. Konceptet har dock en begränsning genom att endast de adresser
som ligger längs den grundläggande linjesträckningen kan erbjudas trafik. I många
län runt om i landet har denna trafik utvecklats och blivit mer flexibel och
yttäckande inom trafikeringsområdet och benämns då vanligen ”flextrafik”. Detta
har möjliggjorts av nya IT-stöd för ruttläggning av beställda resor varmed den
grundläggande linjesträckningen helt kan frångås.
En utveckling i samma riktning som beskrivs ovan avseende flextrafik kommer
sannolikt att ske även inom närtrafiken i Stockholms län. Det innebär i så fall att
dagens anropsstyrda närtrafik utvecklas till fullskalig flextrafik. Även de
kvarvarande närtrafikbusslinjerna skulle då i viss utsträckning ersättas av flextrafik
med undantag för områden och delsträckor där många reser och en ordinarie
busstrafik i form av kvarterslinjer kan behövas. Med ett utvecklat koncept följer även
möjligheter för trafikering av nya områden, tätorter och stadsdelar som idag saknar
närtrafik.
En förutsättning för att kunna utveckla närtrafiken att bli mer anropsstyrd, flexibel
och geografiskt tillgänglig är en utvecklad beställningscentral och nya
trafikhanteringssystem som klarar samplanering och ruttläggning. För att få
samordningsfördelar i form av en mer kostnadseffektiv trafik är det angeläget att
beställningscentral och trafikhanteringssystem för anropsstyrd närtrafik samordnas
med nya systemstöd för färdtjänstverksamheten.
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3. Färdtjänstresor med taxi och specialfordon.
Referensgrupp resenär har påtalat ett antal problemområden för färdtjänstresenärer i
den allmänna kollektivtrafiken, även inkluderande kvarterslinjer.
 Sittplats i den allmänna kollektivtrafiken, speciellt under rusningstid.
 Plats för rullstolar och rollatorer i busstrafiken. I varje buss finns en speciell plats för
rullstolar med ryggplatta och säkerhetsbälte. Busstrafiken idag är högt utnyttjad bl.
a reser personer med barnvagnar gratis i busstrafiken. En frågeställning är hur den
allmänna kollektivtrafiken ska hantera en situation om en rullstolsburen väntar på
en hållplats ihop med en resenär med barnvagn och det bara finns plats för en av
dem. Ska en rullstolsburen ha företräde till rullstolsplatsen? Frågan föreslås utredas.
 Tillgänglighet för taxi och specialfordon i bussterminaler för enklare byte mellan
färdtjänst och den allmänna kollektivtrafiken. Detta är en förutsättning för att så
kallade kopplade resor ska fungera.
 Anpassning av plattformar i bussterminaler och hållplatser för mindre bussar som
ska trafikera flextrafiken.
 Samlad information om alla resealternativ i reseplaneraren(se avsnitt Information
nedan).
 Information om fungerande och icke fungerande hissar.
 Information om tillgänglighet från startadress till måladress, s.k. hela-resan
perspektiv.
I en studie gjord av Lunds Universitet/Vinnova mellan 2003-2006 visades att
flextrafiken användes i mycket stor utsträckning av färdtjänstberättigade och äldre
personer, medan övriga servicelinjer nyttjades i samma omfattning som övrig allmän
kollektivtrafik. Exempelvis framgick att andelen resenärer som använder rollator är hela
25 % i flextrafiken men bara 8 % i servicelinjerna. Gruppen 75 år och äldre reser oftare i
servicelinjeområden och färdtjänstanvändarna mer i områden med anropsstyrd
flextrafik. Den sistnämnda gruppen påpekar att de fortfarande behöver färdtjänsten för
att resa på andra tider och till ställen dit servicetrafiken inte går.
Kostnaderna för Närtrafiken i Stockholm (både linjelagd och anropsstyrd) var år 2014
drygt 21 mnkr. Kostnaden per påstigande var 354 kr jämfört med flextrafiken i Göteborg
där kostnaderna per påstigande var 306 kr och 168 kr i Örebro30.
8.1.2

Koncept Färdtjänst i Landsbygd
Stockholms län har Sveriges tredje största landsbygdsbefolkning. Den är en av landets
mest tätbefolkade och den växer i snitt med 1 000 personer årligen. Se definition av
landsbygd i kapitel 3 ”Definitioner”.
Trafikförsörjning av landsbygden i framtiden utgår från en större samordning mellan
den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken enligt modellen nedan. Detta beskrivs
närmare i kommande rapport ”Ny inriktning för kollektivtrafiken på landsbygden i
Stockholms län”.

30

Statistik från Trafikanalys
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Bilden visar principerna för dagens situation, hur integrering av särskild och allmän
kollektivtrafik fungerar i Västtrafik och förslaget hur det skulle fungera på Landsbygden i
Stockholms län i framtiden, d.v.s. från nästa upphandling. Ofta är trafiken upphandlad i
form av avropsavtal. Kostnaden för trafiken uppstår om någon ringer och beställer.

Stockholm idag

Västtrafik
idag

Stockholm
i morgon

Allmän kollektivtrafik
linjetrafik

Allmän kollektivtrafik
linjetrafik + anropsstyrd
trafik

Allmän kollektivtrafik
linjetrafik +
anropsstyrd
trafik +samordnad trafik

Särskild kollektivtrafik
färdtjänst med bil

Särskild kollektivtrafik
färdtjänst med bil +
flexlinjer

Särskild kollektivtrafik
färdtjänst med bil+ flexlinjer
+ samordnad trafik

Figur 11 Principer för samordning av allmän och särskild kollektivtrafik

Förutsättningar för en väl fungerande färdtjänst på landsbygden skiljer sig från hur den
kan utformas i tätbebyggda områden. För att kunna erbjuda en tillfredställande nivå
samtidigt som utbudet bygger på samordning för öka resurseffektiviteten föreslås en
samordnad anropsstyrd trafik med taxi på landsbygden. Det innebär att resor samordnas
mellan resenärer i den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänst- och sjukreseresenärer i
taxi på landsbygden.
Färdtjänstresenärer kan enligt förslaget nyttja tre olika trafikformer för resor på
landsbygden:
1. Linjetrafiken i aktuellt område
2. Samordnad anropsstyrd mellan allmän och särskild kollektivtrafik med taxi
3. Färdtjänst med taxi och specialfordon
Anropsstyrd trafik med taxi för alla föreslås införas på landsbygden där det idag inte
finns annan allmän kollektivtrafik. Anropsstyrd trafik med taxi på landsbygden är ett
koncept som inte har införts i Stockholms län men är utbrett i andra län och kommuner i
Sverige. Denna form av anropsstyrd trafik kallas generellt för Närtrafik en vidareutveckling av tidigare ”kompletteringstrafik”.
Den anropsstyrda trafiken med taxi samordnas i möjligaste mån med färdtjänstresenärernas resor i respektive område. Förslaget utgår från att Färdtjänstresenärerna
åker på sitt kostnadsfria accesskort för den allmänna kollektivtrafiken vilket stimulerar
till integrering och minskad enskilt taxiåkande i områdena.
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Erfarenheter31 visar att nyckelfrågorna för samordning av de olika formerna inom
särskild kollektivtrafik och den allmänna kollektivtrafiken är:
 Gemensamma klart uttalade mål för vad man vill åstadkomma med samordningen
 Anpassning av trafiken utifrån de olika resenärskategoriernas krav
 Skapa hanterbara områden och stora transportkvantiteter för samordning
 Gemensamt regelverk och gemensam prissättning
 Modell för fördelning av kostnader mellan olika parter
 Gemensamt boknings- och informationssystem
8.2

Kvalitet inklusive bemötande, trygghet och säkerhet
Kvalitet i färdtjänsten och vad som menas med kvalitet har diskuterats mellan
färdtjänstresenärer och verksamheten under många år. Kvalitetsbegreppet har också
utvecklats från ett kontrolltänkande till en helhetssyn baserat på principen om ständiga
förbättringar32. Kvalitetsdefinitionerna är idag många och baserade på olika synsätt, men
bör vara ett relativt begrepp där kundernas förväntningar värderas mot deras
upplevelser. Den definition som används i många utvecklingsprojekt är att
”kvalitetsarbete är en förmåga hos organisationer att effektivt vidareutveckla och leda
verksamheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som ägarnas och
övriga intressenters behov och förväntningar”.
Kvalitet är en övergripande fråga för framtida färdtjänst som hanteras och i flera
sakfrågor i förslaget.
Intresseorganisationerna verkar för en kvalitetsförbättring inom färdtjänsten.
De menar att det inte ställs tillräckliga kvalitetskrav i upphandlingen av färdtjänst idag.
Synskadades Riksförbund anser att ett av problemen är att det inte i färdtjänstlagen idag
uttrycks tydligt vad färdtjänsten ska ha för mål. Vidare anser de att
administrationen ökar medan servicen försämras33.
Inför varje ny upphandling tas uppföljningsrutiner fram. Dessa kan dels läggas in i
befintligt trafikhanteringssystem och dels byggas upp rutiner för mätande av de mjuka
delarna av kvaliteten.
Mycket av den kvalitet färdtjänstresenärerna upplever är krav som ställs i
upphandlingarna. Bl. a påtalas i både avtalen för Göteborg och Stockholm vikten av
förarnas utbildning och behörighet, då bemötandet av resenärerna utgör en så pass
väsentlig del av uppdraget och är avgörande för en god resa. Föraren ska vara
serviceinriktad och uppträda artigt, korrekt och positivt mot resenären samt vara lyhörd
för resenärens behov och önskemål. Uppkomna problem eller klagomål från resenären
ska hänvisas till beställaren. Ingen resenär får diskrimineras eller särbehandlas på grund
av funktionshinder, kön, religion, sexuell läggning etc.
Göteborgs stad har i senast genomförda upphandling ställt krav på transportörernas,
dess anställda i sin kommande upphandling genom att ställa krav på löner, försäkringar
Samlade erfarenheter från Göteborg, Skåne, Kalmar och Dalarna vid införande av anropsstyrd trafik på
landsbygden.
32 Kungliga vetenskapsakademin
33 Nollvision för färdtjänsten, WSP 2015-06-29
31
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och avtalspensioner. Stockholms senaste genomförda upphandling följer tidigare
upplägg. Dock ställdes krav på andra förbättringar rörande bland annat
utbildningskraven. Man ställer krav på att förarna ska ha ett branschmässigt
försäkringsskydd och att man ska följa den praxis som finns i branschen. En formulering
som dock innebär ett visst tolkningsutrymme.
Ytterst få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel. Det visar en färsk studie av statistik
från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting.- Trots att misstagen är ytterst få
ser vi att det finns en förbättringspotential, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska
Taxiförbundet.
En färsk orsaksstudie och analys av de misstag som begås i färdtjänsten visar att ytterst
få färdtjänstresor leder till allvarliga fel. Av 5,4 miljoner genomförda resor i Stockholm
och Göteborg under år 2014 har34:
 0,4 promille kommit för sent
 0,04 promille har körts till fel adress
 0,02 promille har lett till en olycka
Händelser kategoriserade som olyckor är ofta orsakade av att fordonet blivit påkört av
annat fordon och är utanför förarens kontroll. Hälften av dem skulle dock gå att
förebygga om föraren hade:
 Följt anvisningarna, t ex följt resenären till dörren
 Spänt fast säkerhetsbälte eller rullstol
 Kört mjukt och försiktigt
 Utformning av krav och uppföljning avtalen bidrar till att det blir fel.
Snäva tidsramar vad gäller väntetider leder till missnöje hos resenär, då fordonet inte får
vänta längre än vad avtalet. Även PUL leder till incidenter. Personuppgiftslagen innebär
att föraren inte får information om vilken funktionsnedsättning som brukaren har. Det
är ett stort problem när det gäller personer som kan ge ett klart intryck och insisterar på
att bli körda till annan adress än den uppgivna35.
För att vidareutveckla kvalitetsarbetet mot högre kundnöjdhet är det viktigaste
verktygen att följa upp och mäta kundernas upplevelser av levererad produkt. För
framtida färdtjänst föreslås följande:
Avgörande faktor för att säkerställa god kvalitet i upphandlad trafik och
beställningscentral är fastställda kontinuerligt genomförda uppföljningar. De krav som
ställs i upphandlingen måste i verksamheten har uppsatta uppföljningsrutiner för att
kvalitetsparametrar ska kunna mätas och få långsiktigt effekt. Rutiner som kan vara
fastställda rapporter ur trafikhanteringssystemet samt systematisk mätning och kontroll
av mjuka kvalitetsparametrar. Uppföljning sker redan idag, men här finns
förutsättningar för utveckling.
I upphandlingarna ska tydliga kvalitetskrav ställas.

34

Nollvision för färdtjänsten, WSP 2015-06-29

35

Uppgift från Per Juth, Svenska Taxiförbundet
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Uppföljning och kontroll av kvalitet avseende kundnöjdhet, bemötande, utförande
föreslås i framtida inriktning för färdtjänsten vara högt prioriterad där rutiner bör
utvecklas för enkel och kontinuerlig uppföljning.
En annan nackdel som påtalas av resenärernas handlar om kvalitet och bemötande.
Eftersom tillgången på fordon är god och att upphandlade bolags alla fordon finns
tillgängliga är det svårt att försäkra att samtliga förare har kunskap och erfarenhet av
denna kundgrupps speciella behov.
8.2.1 Kvalitetskrav i avtal från februari 2016
Taxibolagen ska enligt de nya avtalen utveckla utbildningen av förare. Målet är att öka
förarnas förståelse för att olika resenärsgruppers särskilda behov. En förlängd
repetitionsutbildning införs även, där förare varje år uppdaterar sina kunskaper om att
köra färdtjänst.
Avtalen ställer även högre krav på att förarna ska hitta bättre och ha en ökad
lokalkännedom än tidigare. Alla förare ska kunna använda sig av GPS36. Det ska från 1
februari 2016 finnas i alla taxibilar.
Körkort och taxiförarlegitimation ska kontrolleras. Alla körkort kontrolleras mot
Transportstyrelsens register. Om en förare saknar giltigt körkort eller
taxiförarlegitimation, får den inte fortsätta att köra färdtjänst.
Från den 1 februari 2016 finns fler allergianpassade fordon (för dem med tillstånd att åka
med dessa) och fordon med bilbarnstol inom Färdtjänsten.
8.2.2 Bemötande
I kapitel 3 Definitioner beskrivs begreppen Bemötande och god Service. Begreppen
blandas ofta samman. De flesta av klagomålen inom de båda kategorierna hamnar i
ärendehanteringssystemet Boomerang under ”Bemötande” Se mer information i kapitel
Kundsynpunkter. Förslag på utveckling av hantering av kundsynpunkter och
återkoppling till kund finns samlade i kapitel 12.
Bemötandet och den personliga servicen är extra viktig för resenärer med någon form av
funktionsnedsättning. Erfarenheter och forskning visar att en bra personlig service är en
grundläggande förutsättning för att människor med funktionsnedsättningar
överhuvudtaget ska kunna resa med kollektivtrafiken37.
I kollektivtrafiken är det viktigt att bygga upp kunskap och skapa förståelse för
resenärernas behov och förutsättningar i planering och genomförande av resor. Förarna
är nyckelpersoner när det gäller att se till att resenärens behov av information och
service blir tillgodosedda. Att förare, driftledning, trafikplanering och kundservice har
bra utbildning i förståelse gällande dessa resenärers speciella behov. Hela organisationen
Navigator eller GPS är ett tekniskt hjälpmedel för att leda bilen till rätt adress.
Bl.a. ”Om bemötande av människor med funktionshinder - E N A N T O L O G I” från S I S U S och
”Attityder och bemötande mot funktionshindrade”, Högskolan i Gävle, Tanja Sjöstrand, 2008
36
37

HK 97
Anders
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måste ha samma bild av det som föraren förväntas åstadkomma ifråga om bemötande
och service, i annat fall får en riktad utbildning endast effekt på kort sikt.
8.2.3 Trygghet och säkerhet
Upplevelsen av trygghet är subjektiv och beroende av många faktorer. Upplevd otrygghet
kan handla om en osäkerhet inför om hela resan kan genomföras utan att allt för stora
hinder uppstår. Denna typ av osäkerhet är vanligare hos personer med
funktionsnedsättning och andra medicinska hinder än hos kollektivtrafikresenärer i
allmänhet. Osäkerheten blir tydligare när färdtjänstresenärer vill utnyttja den allmänna
kollektivtrafiken, oftast beroende på bristande information om trafikens tillgänglighet.
Det kan innebära att resenären därför föredrar färdtjänst före buss. Gruppen äldre är en
mycket heterogen grupp och behoven skiftar naturligtvis markant mellan olika individer.
Men ändras trafikmiljön så att den upplevs som trygg av de mest sårbara eller mest
otrygga trafikanterna eller trafikantgrupperna gynnas sannolikt alla trafikanter.
Arbetet för att öka tryggheten kräver ofta samverkan mellan olika aktörer. Ett lokalt
angreppssätt med delaktiga medborgare är en viktig nyckel för framgång.
Trafikförvaltningens Resecoachprojekt är ett mycket bra exempel på hur arbetet kan
utföras.
8.3 Utbildning av förare
Krav på utbildning av förare ställs i alla upphandlingar av färdtjänsttrafik. Kraven
varierar dock mycket. I Göteborgs stads senaste upphandling ställdes följande krav:
Endast förare som uppfyller nedanstående utbildningskrav är godkända i Göteborg:
1. Genomfört kurs i hjärt- och lungräddning 2011 eller senare.
2. Godkänt resultat i språktest i svenska språket.
3. Inom fyra månader från första uppdrag genomfört certifiering med.
godkänt resultat (nationell certifiering genom Svensk Kollektivtrafik) inom fyra.
månader från första uppdrag genomfört beställarens förarutbildning.
4. Ha deltagit på beställarens vidareutbildning.
5. Ha deltagit på beställarens uppstartsutbildning.
Förarcertifikatet utfärdas enligt Svensk Kollektivtrafiks (branschorganisation) norm
och består av tre delar, behörighet A, B och C. A och C står Svensk Kollektivtrafik för
medan B är en lokal del (upphandlande färdtjänst, kan vara kommun etc.).
I SLLs senaste upphandling av färdtjänstverksamheten ligger ansvaret på utbildning hos
leverantörerna. Ansvaret för förarutbildningen på leverantörerna själva som anordnas
via Taxiförarnas Yrkesskola, där man som upphandlare ställer krav på innehållet.
Taxibolagen tillhandahåller även egna utbildningar, bland annat färdtjänstutbildning för
rullstolstaxi och trappklättarkurs. I avtalen för Stockholm regleras att bland annat
följande ska ingå i utbildningen:
1. bemötande och service med betoning på insikt om äldre och funktionshindrades
situation och behov vid resetillfället
2. empati och förståelse för att leva med funktionshinder
3. barns särskilda behov vid resa
4. lokalkännedom
5. säkerhet
6. regler om tystnadsplikt och etik
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7. leverantörens alkohol-, drog- och trafiksäkerhetspolicy
8.4 Information till kund
Kollektivtrafikresenärernas informationsbehov är tätt sammankopplat med den
osäkerhet de flesta resenärer känner vid en resa. Det kan gälla resväg, linjesträckning,
avgångstider och system för prissättning och betalning. Äldre och funktionsnedsatta
människor behöver ofta mer detaljerad information än övriga resenärer på grund av
svårigheter att förflytta sig snabbt eller att uppfatta den information som finns. De är
mer beroende av att det som utlovas fungerar, har svårare att hantera störningar och att
hitta alternativa lösningar. Brist på information före resan kan leda till att resan inte blir
av, på grund av den oro och otrygghet informationsbristen skapar. Bristen på
information och kunskap om kollektivtrafiken ofta är utbredd bland äldre människor,
vilket resulterar i att de reser mindre än de skulle ha gjort eller avstår helt från att
använda kollektivtrafiken. Dessa skräddarsydda upplysningar är inte svåra att erbjuda
exempelvis via Internet. Det visar forskningsprojektet ”Effekter av en
reseinformationstjänst” 38. Forskningsrapporten visar på vikten av att utveckla riktade
infotjänster på nätet och öka nyttan för så väl resenärer, leverantörer som myndigheter
och kommuner. Förhoppningen är att verktygen ska öka kollektivtrafikens tillgänglighet
och därmed i framtiden leda till fler äldre resenärer och resenärer med
funktionsnedsättning ska utnyttja den allmänna kollektivtrafiken. Hög ålder, graden av
funktionsnedsättning och vissa kombinationer av funktionsnedsättningar påverkar också
behovet. Resultaten visar dessutom att det inte är särskilt svårt att tillhandahålla de
uppgifter som har betydelse för äldre och personer med funktionsnedsättningar.
För resenärer i den allmänna kollektivtrafiken är information om resmöjligheter
grundläggande, men för resor som samordnas och där olika huvudmän ansvarar för
olika delar av resan kan det vara svårare att tillgodose detta informationsbehov. En
kombinationsresa med allmän och särskild kollektivtrafik kräver idag att resenären
hämtar information om resmöjligheter, avgångstider, priser och betalsystem via flera
olika informationskanaler.
8.4.1 Synpunkter på informationen idag
Intresseorganisationerna önskar en kontinuerlig uppdatering av kommunikationen till
resenärerna vid förseningar och vidta ändringar för att förbättra och utveckla och
undvika synpunkter och klagomål.
Intresseorganisationerna önskar en smartphone applikation (app) för att enklare kunna
beställa, få återkoppling, få reda på var beställd bil befinner sig mm. Även en utveckling
av hemsidan önskas.
Trafikförvaltningens kundtjänst på sektion färdtjänst påtalat ett ofta förekommande
problem som bottnar i okunskap om vad färdtjänst verkligen är. Färdtjänstresenärernas
höga förväntan på service som inte ingår i färdtjänstens uppdrag är ofta källa till
klagomål. Förutom att informationen till resenärer idag behöver förstärkas har många
påtalat kunskapsbristen hos både kommunala handläggare och förare. Ökat kunskap kan
delvis nås genom utbildning men även tillgänglig information.

38

Rapport Trafikverket och Vinnova, Nina Vaara och Agneta Ståhl, 2001-2014
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8.4.2 Informationen i framtida färdtjänst
Stort fokus föreslås läggas på informationen till resenärerna. Grunden är en
genomarbetad informationsplan där resenärernas behov tydliggörs och där behovet av
koppling till den allmänna kollektivtrafiken tydliggörs.
Informationskampanjer skulle kunna samordnas bättre för att möta äldre människors
resmönster. Nya sätt att sprida information med den senaste tekniken skulle också
kunna organiseras i större utsträckning för att möta behoven hos äldre människor.
Egentligen är problemet ibland inte brist på information, utan för mycket information
eller fel slags information.
Inom trafikavdelning sektion Färdtjänst pågår ett arbete med uppdatering av
färdtjänstens hemsida med visibel version för mobiler. Intresseorganisationerna är
delaktiga och kan lämna synpunkter kring utformningen. Nästa steg i utvecklingen av
hemsidan är koppling till Reseplaneraren och utveckling av ”Mina sidor”. Utredning
Framtida inriktning för färdtjänsten föreslår tydlig, uppdaterad och integrerad
information med den allmänna kollektivtrafiken. Trafikförvaltningens uppdrag är ansvar
för både allmän och särskild kollektivtrafik med målsättning att fler färdtjänstresenärer
reser med den allmänna kollektivtrafiken. En gemensam hemsida med samma startsida
vore att rekommendera.
Informationskampanjer skulle kunna samordnas bättre för att möta äldre människors
resmönster. Nya sätt att sprida information med den senaste tekniken skulle också
kunna organiseras i större utsträckning för att möta behoven hos äldre människor.
Att utveckla en separat smartphone app (applikation) har stora fördelar som bör utredas
vidare. Ny version av SL:s biljett-app håller på att utvecklas där resan kan följas ”under
väg”. En information som färdtjänstresenärerna önskar även för färdtjänsten.
Inför utvecklande av en smartphone app för färdtjänsten är det viktigt att sätta upp
tydliga mål med bedömd effekt. Användandet av internet och informationssökning
kommer, med tanke på den explosionsartade utvecklingen fram till idag förmodligen
fortsätta i samma utsträckning. Användandet bland pensionärerna ökar och då främst i
det yngre spannet. Surfplattor blir allt populäre bland äldre pensionärer, 8 %. Bland
svenskar i åldern 55-74 år surfar 49 % via mobiltelefonen dagligen, visar siffror från
Statistiska Centralbyrån. Bland äldre personer är användandet litet. Däremot har de
tillgång till mobiler av äldre modeller. 94 % av de yngre pensionärerna har en egen
mobil39. Över 80 % av färdtjänstresenärerna är över 80 år och övervägande av dessa
använder inte smartphones i någon större utsträckning.
Tekniska lösningar kan bidra till ökad tillgänglighet, men innebär också utmaningar för
många äldre. Tekniken måste vara så användarvänlig att äldre personer kan acceptera
och känna igen sig. För att uppnå detta behövs mer kunskap om hur äldre personer
uppfattar och använder teknik, både den de redan har och nyare teknik.
Om befolkningen ökar med 27 %40 till år 2030 och att andelen äldre ökar från 15-17%
och att ökningen av användandet av smartphones och surfplattor ökar med samma takt
som senare år kan en uppskattning göras att upp mot 50 % av de äldre, ca 225 000
http://www.soi2013.se/2-den-mobila-boomen/hur-manga-har-en-mobil-och-hur-manga-av-dem-har-ensmartmobil/
40 Statistiska Centralbyrån
39
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personer kommer att ha tillgång till smartphones eller surfplattor år 2030.
Den demografiska förändringen med ett kraftigt överskott av äldre kräver innovation och
effektivisering där teknik är en viktig del. Teknik för att underlätta det dagliga livets
aktiviteter förväntas kunna bidra till bibehållen hälsa och ett friskt/aktivt åldrande. På
Linköpings universitet pågår 2014-2017 en forskningsstudie om äldres förmåga att
hantera ny teknik. Utveckling av hemsida och app för resor i färdtjänsten föreslås ta del
av resultaten av detta projekt.
8.5 Taxesystem – Egenavgifter
Egenavgifterna utformas efter olika principer runt om i landet. Modellen i Stockholm
med avståndsrelaterad taxa/egenavgifter finns också på många håll i landet. Stockholms
fria resor i den allmänna kollektivtrafiken finns även på några andra håll i landet, bl. a i
Göteborg på försök. Andra har samma taxa som i den allmänna kollektivtrafiken.
Konsultföretaget Transek gjorde år 2004 en utredning om Taxor och högkostnadsskydd i
färdtjänsten med förslag till och konsekvenser av alternativa taxekonstruktioner.
Slutsatsen var att med gällande regler för högkostnadsskyddet ökar inte intäkterna i takt
med att högkonsumenterna reser mer eller längre. Detta gäller även idag. Det finansiella
underskottet per resa trefaldigades under perioden 1980 till 2004 och
skattefinansieringsgraden har fördubblades från ca 40 % i början av 1990-talet till över
85 % år 2014. Vilket kan jämföras med intäktsgraden i den allmänna kollektivtrafiken
som är ca 50 %.
I nuvarande system betalar färdtjänstresenärerna 70 kr för varje påbörjad 30kilometers-resa. Högsta månadskostnaden för resorna, det vill säga högkostnadsskyddet,
är 790 kr (490 kr). Detta är samma pris som SL:s 30-dagarskort. För sjukresor gäller
andra avgifter än för färdtjänstresor. För varje sjukresa tas en egenavgift ut på 140 kr per
resa41. Högkostnadsskyddet för sjukresenärer är max 1400
kronor per år42.
Från effektivitetssynpunkt motverkar högkostnadsskyddet strävan att hushålla med
knappa ekonomiska resurser som att öka intäkterna och dämpa kostnadsökningen.
Skälet till att högkostnadsskydd infördes i färdtjänsten var att ge de färdtjänstberättigade
en tillgänglighet som i så stor utsträckning som möjligt var samma som för övriga
kollektivtrafikresenärer. Att man ska kunna resa för samma totala månadskostnad är en
viktig beståndsdel för färdtjänstresenärerna.
Tabell 5 Egenavgift i den särskilda kollektivtrafiken

Resa
En resa per 30 km
En resa med Arlanda Express
1 medresenär
Bil på gatan
Bil för eget bruk
Resa där djur tas med
41
42

Kostnad
70 kr
70 kr per 30 km fram till Cityterminalen + 70 kr per enkelbiljett
med Arlanda Express.
20 kr
Särskild avgift: 50 % av taxameterbeloppet
Särskild avgift: 50 % av taxameterbeloppet
Särskild avgift: 50 % av taxameterbeloppet

Färdtjänsten, Resa med färdtjänsten, februari 2014
Färdtjänsten, Resa med färdtjänsten, februari 2014
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Resenär som har tillstånd för assistanshundar och
servicehundar betalar inget extra.

Se mer utförlig beskrivning i PM, Egenavgifter, Bilaga 4.
Den som reser få resor med färdtjänsten betalar mer per resa än den som reser många
resor. Samtidigt skapar högkostnadsskyddet möjlighet för färdtjänstresor med stora
resbehov att kunna utnyttja färdtjänsten till rimliga kostnader.
Några sammanställda uppgifter om utfallet av resor, kostnader och intäkter år 2013:
 15 % av resenärerna gjorde högst 5 resor per år och de stod för 47 % av intäkterna.
0,009 %
 79 personer (0,009% av de färdtjänstberättigade) reste för 4 % (ca 36 mnkr) av
kostnaderna och de stod för 1,5 % av intäkterna (ca 400 000 kr).
 35 personer reser i snitt för 734 000kr/år och person.
Modellen med högkostnadsskydd ger följande ekonomiska effekter enligt tabell. Tabellen
visar antal resor som görs innan högkostnadsskyddet träder in.
Tabell 6 Antal resor innan högkostnadsskydd uppnås
Km per
resa

Egenavgift

Antal resor per månad
som resenären betalar
för vid högkostnadsskydd 790 kr/mån

Antal resor per månad
som resenären betalar
för vid högkostnadsskydd 490 kr/mån

Sjukresa med
högkostnadsskydd
på 1400 kr/år.

0-30 km
31-60km
61-90 km
Sjukresa

70
140
210
140 kr

11 resor
5,6 resor
3,8 resor
-

7 resor
3,5 resor
2,3 resor
-

10 sjukresor/år

Modellen visar effekten utan reflektion över vilken effekt en förändring har för kunden.
Nuvarande taxemodell ger en orättvis subventionering av färdtjänstresorna. Skillnaden
beror på högkostnadsskyddet och på vilken nivå den ligger
 88 % av alla resor är kortare än 30 km.
 Drygt 16 % av färdtjänstresenärerna med tillstånd för taxi reser totalt 132 respektive
77 resor per år, d.v.s. i genomsnitt 11 eller 7 resor per månad.
 29 % av färdtjänstresenärerna med tillstånd för koncept Rullstolstaxi gör max 67 alt
42 resor per år, d.v.s. färre än de 5,6 eller 3,5 resor per månad.
 Om priset sänks på korta resor skulle intäkterna minska. 65 % av de korta resorna
mellan 1-30 km är över 15 km.
För att stimulera färdtjänstresenärernas resor i den allmänna kollektivtrafiken åker
dessa gratis på accesskort som skrivs ut på tre år eller längre om färdtjänstresenären har
ett permanent tillstånd.
Priset skiljer sig från SL-taxan, men det är svårt att jämföra. En kort resa (1 zon) i SLtrafiken kostar idag, april 2016, 36 kr 50 kr vid kontant betalning), två zoner 54 kr (75 kr
vid kontant betalning). Priserna gäller normalpris. En kort resa inom färdtjänsten blir
dyrare, men när avstånden ökar lite blir kostnaderna ungefär desamma.
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8.5.1 Taxesystem för sjukresor
En sjukresa i Stockholms län kostar upp till 14o kr för taxi och alltid 140 kr för
specialfordon inklusive koncept rullstolstaxi. Högkostnadsskyddet är 1400 kr.
Till skillnad mot färdtjänsten där högkostnadsskyddet gäller per månad gäller
högkostnadsskyddet för sjukresor ett helt år räknat från första resdagen.
Dagens regelverk inom färdtjänsten med överenskommelse med sjukvårdsför-valtningen
om sjukresor skapar vissa problem. Högre egenavgift och högkostnadsskydd i
sjukvården än färdtjänsten samt möjligheten att göra hur många resor man vill i koncept
Rullstolstaxi leder till att resor som egentligen är sjukresor görs med färdtjänsten.
Effekten blir att kostnader som enligt nuvarande princip ska belasta
sjukvårdsförvaltningen istället belastar trafikförvaltningen. Hur stor del av
färdtjänstresorna som egentligen är sjukresor är idag okänt. I statistiken kan dock ses att
resenärer med rätt att använda koncept rullstolstaxi i stort sett inte gör några sjukresor
alls, medan sjukresor ökar bland taxiresenärer. För statistik om sjukresor, se Bilaga 1
Basfakta.
Den splittrade organisationen och den uppdelade lagstiftningen i kombination med LOU
försvårar alltså i nuläget en samordning mellan de olika trafikformerna. Det är dessutom
svårt för resenärerna att förstå systemet med skilda regelverk och prissättning. Tillstånd,
villkor, egenavgifter, möjligheter till ledsagning och medföljare, skiljer sig åt beroende på
syftet med resan, även om den sker mellan samma punkter. Detta drabbar resenärer som
har tillstånd inom flera system, till exempel särskolskjuts och färdtjänst, eller färdtjänst
och sjukresor.
8.5.2 Analys av förslag om förändring av km gränserna i egenavgiften
Enligt färdtjänstlagen får dock färdtjänsten inte användas för resor som ska bekostas av
annan huvudman. Det innebär att man inte får åka färdtjänst till ett vårdbesök på
sjukhuset. Om resenären däremot ska besöka någon på samma sjukhus är det tillåtet att
använda färdtjänsten för resan. För resenären är det oftast ingen skillnad på dessa resor.
De har samma start- och slutpunkt och utförs på samma vis men med olika regelverk och
prissättningar. En fråga som diskuteras är att ändra km-gränserna så att första gräns för
egenavgifter ligger på ett mindre km-avstånd. Se förslag nedan. I forskningsrapporten
”Funktionshindrades värdering av färdtjänst”43 beräknas hur priskänsliga olika
färdtjänstresenärer är, med avseende på hur många resor dessa gör per månad. Som
visades i avsnittet 3.3 ovan är fördelningen av resandet oerhört ojämnt fördelat.
Priskänsligheten blir beroende av hur högt pris man betalar i utgångsläget.
För gruppen lågkonsumenter som gör ett fåtal resor, är känsligheten för prishöjningar
mycket stor. Så t.ex. ger 10 % prishöjning för de som betalar 70 kr idag ett
resandebortfall å 9 % (priskänsligheten är -0,90). En prishöjning med 10 % för dem som
gör mer än 50 resor per månad leder å andra sidan till ett resandebortfall på 1 %
(priskänsligheten är -0,10).
8.5.3

Förslag på ändring av egenavgift för medresenär
Idag betalar medresenär 20 kr för en resa som medresenär. I utredningen föreslås en
synkronisering av egenavgiften till att vara densamma som för den färdtjänstresenär
medresenären reser med. Medresenär är inte detsamma som ledsagare som
43

Doktorsavhandling av Stig Knutson vid KTH:s avdelning för Regional Planering
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färdtjänstens myndighetsfunktion i samband med tillståndsprövning fattar beslut om.
Medresenär har samma ansvar att vara den färdtjänstberättigade behjälplig under resan.
Ledsagare åker gratis, men förslaget är därför att medresenär ur rättviseperspektiv bör
betala detsamma som färdtjänstresenären. Medresenär betalar direkt till föraren.
Eftersom egenavgiften, i förslag om nytt trafikhanteringssystem beräknas innan uppdrag
genomförs, kan föraren ange vad medresenär ska betala.
8.5.4

Egenavgifter i andra län
I Skåne betalar färdtjänstresenären utifrån hur lång resan är fågelvägen så att
resenärerna inte drabbas ekonomiskt av samplaneringen och eventuella omvägar.
Minsta avgift är 26 kr för resor 0-8 km, därefter kostar det ytterligare 6 kr alternativt 7 kr
var 4:e km (intervallen 8-12 och 12-16 km kostar det 7 kr extra per intervall). Ungdomar
har ett reducerat pris, dock ej pensionärer. I Skåne är resetilldelningen fri men det finns
inte något högkostnadsskydd. Antalet resor kan begränsas i särskilda fall. Taxan för
sjukresa är exakt samma som för färdtjänst men en sjukresa kostar aldrig mer än 124 kr,
d.v.s. reser man längre än 68 km kostar det inget extra.

8.6 Ny Kundprofil
Resenärens reseprofil (färdtjänst och/eller sjukresa) avgör vilka resebokningar som kan
genomföras för den specifika individen. I reseprofilen finns t ex information om
resenären har rätt till bl. a ledsagare, ledar-, service- eller assistanshund, rullator
och/eller andra hjälpmedel mm. Vid resebokningen och valet av resealternativ
presenteras resenärens kostnad, egenavgift, för resan. Resenärens reseprofil (färdtjänst
och/eller sjukresa) avgör vilka resebokningar som kan genomföras för den specifika
individen. Resenär som aktivt gjort ”kundval” beställer mot den aktuella transportörens
fordon. ”Kundvalet” är en del av reseprofilen som administreras i tillståndshanteringssystemet. Kundprofilen för den enskilda resenären avgör alltså vilket eller
vilka resealternativ som kommer presenteras vid resebokningen.
För varje färdtjänstberättigad upprättas en kundprofil i tillståndsprogrammet.
Kundprofil finns redan idag, men i förslaget nedan vidareutvecklas kundprofilen till
spegling från tillståndssystem till trafikhanteringssystem och ”Mina sidor” på hemsidan.
Kundprofilen för den enskilda resenären avgör vilket eller vilka resealternativ som
kommer presenteras vid resebokningen. Dessutom kan kundprofiler begränsa
möjligheten till samplanering. Kundprofilerna finns idag i Samplan. Förslag på resa kan
baseras på kundprofiler för varje kunds förutsättningar att kunna resa med olika fordon,
alternativt på en bedömning av vissa kundgruppers förmåga att resa med olika trafikslag.
Ett för färdtjänsten och sjukresorna gemensamt tillståndssystem med personliga
reseprofiler kan bidra till att trafikresurserna utnyttjas mer effektivt.
Färdtjänstresenärerna föreslås kunna se och även lägga till vissa uppgifter i sin
kundprofil på ”Mina sidor”. De uppgifter som resenärerna föreslås kunna lägga till är
speciella uppgifter som resenärerna önskar att förare ska se, t.ex. allergier, plats att
stanna på utanför hemadress mm. Det gäller inte behov av möte vid port eller annan
sådan service som inte igår i färdtjänstuppdraget.
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Kunder som har ett beviljat tillstånd kan om reseprofilen tillåter det ta en ”bil på gatan”
med den vanliga egenavgiften d.v.s. de behöver inte betala 50 % av taxameterpriset.
Personer med speciella skäl, t ex resenärer med epilepsi, kan om tillstånd givits för detta
ta ”Bil på gatan” till den vanliga egenavgiften.
Förarna i färdtjänsten lyfter särskilt fram problem i informationsöverföringen mellan
beställning och förare, vilket tar sig uttryck i att förarna inte alltid har den information
som de anser sig behöva för att kunna utföra sitt uppdrag eller att de får felaktig
information om resan. Information om resenärernas behov är problematisk ur
integritetsperspektiv, samtidigt som det kan uppstå farliga situationer och onödigt
obehag för både förare och resenärer om förarna inte har tillräcklig information om
resenärerna, t.ex. resenärer epilepsi och utbildning i olika funktionshinder. För att
försäkra sig om god kvalitet i resorna bör transportör försäkra sig om att förarna ges
tillräcklig information för att utföra sitt uppdrag och för att undvika frustration från
såväl förare som resenärer. Gränssnittet för vilken information som överförs från
kundprofilen till förarna bör utredas närmare i kommande planeringsstudie.
På mina sidor föreslås funktionen att följa aktuella ärenden färdtjänstresenären har hos
trafikförvaltningen. Det inkluderar pågående kundklagomålsärenden. Förslag på resa
kan baseras på kundprofil för varje kund som beskriver de förutsättningar kunden har
utifrån gjord utredning inför beslut om färdtjänst att kunna resa med olika fordon.
8.7

Förslag och effektbedömning av förslag - generell inriktning färdtjänst
Följande åtgärder gällande generell inriktning för framtida färdtjänst föreslås:
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder, deras bedömda effekt och synpunkter från
referensgrupperna.
Ovan beskrivna förslag har analyserats ur perspektiven resenärsnytta och
resurseffektivitet. I analysen har hänsyn tagits till de ledord som har lagts fast i
samverkan med referensgrupp Resenär och samverkansrådet för
intresseorganisationerna för funktionsnedsättning, presenterade i kapitel 5.3.
Skala bedömning:
-Ingen/Negativ effekt

Låg effekt

+
God effekt

++
Hög effekt

Bedömning i tabell nedan jämfört med idag. Pil uppåt är positivt, neråt negativt.

Nr

Förslag

Förslag 1:

Olika trafikslag för färdtjänsten i tätort resp.
landsbygd. Utredning och försök med
anropsstyrd flextrafik och anropsstyrd trafik
med taxi på landsbygd föreslås starta
parallellt med planeringsstudie inför
kommande upphandling av färdtjänsten.

Trafikslag i tätorten:
1. Den allmänna linjelagda kollektivtrafiken

Status
Ny

Resenärs- Resursnytta
effektivitet
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2. Områdesvis anropsstyrd flextrafik mindre bussar.
3. Färdtjänst med taxi och specialfordon.
Närtrafiken ersätts med kvarterslinjer och flextrafik. Organisatorisk tillhörighet (förvaltning av
flextrafiken) samt omfattning av trafikplikt bör utredas närmare.
Trafikslag på landsbygden består av 3 olika trafikformer:
1. Den allmänna kollektivtrafiken
2. Anropsstyrd trafik med taxi
3. Färdtjänst med taxi och specialfordon
Argument: Se kapitel 8.1 samt Bilagorna 4 och 5.
Synpunkter: Referensgrupp Resenär är positiva till en utveckling av flextrafik enligt presenterad modell.
Förståelse för att olika koncept finns i tätort respektive landsbygd har visats, men med behov
av förtydligande var gränserna mellan tätort och landsbygd går. Det kan finnas behov av
extra tydlig information vid införande.
Kvarterslinjer är lätta att hitta i Reseplaneraren och kan användas av alla resenärer. Gruppen
Bedömda
75 år och äldre reser oftare i servicelinjeområden och färdtjänstanvändarna mer i områden
effekter:
med anropsstyrd flextrafik44 Anropsstyrd trafik med taxi på landsbygd kommer i vissa
områden ge ett utökat utbud av kollektivtrafik. Kan den anropsstyrda trafiken ersätta
befintlig linje/tur uppstår en kostnadsbesparing. Med integrering av färdtjänst bedöms
effekten bli än större.
Förslag 2 Informationsplan för färdtjänsten inkluderande;
 Anpassning av hemsida (kundprofil, kundsynpunkter
Ny
mm)
 Utveckling av smartphone app
 Samordning med den allmänna kollektivtrafiken
 Nya funktioner i nytt trafikhanteringsystem
 Rutiner för information till resenärer
Se
kapitel 8.4.2.
Argument:
Synpunkter: Resenärernas enskilt största önskan för en trygg och kvalitativt välfungerande färdtjänst är
realtidsinformation om när beställd bil kommer. Referensgrupp Resenär önskar en enklare
hantering av information om beställning av resa och möjligheter att lämna synpunkter direkt
efter resa via smartphone app. Som exempel nämns Ûbers och Taxi Stockholms appar.
Bedömd
Nöjdare resenärer. En informationsplan skulle kunna lösa problemet som ofta inte är brist
effekt:
på information, utan för mycket information eller fel slags information.
Nuvarande taxesystem med egenavgifter kvarstår.
Förslag 3
Avgift för mederesenär förändras till att vara
Föränddensamma som för den färdtjänstberättigade.
ring
Argument
Ser kapitel 8.5.
Synpunkter Intresseorganisationerna önskar att egenavgiften är densamma som taxan i den allmänna
kollektivtrafiken.
Högre kostnad för medresenärer. Högre intäkt till trafikförvaltningen.
Bedömd
effekt
Systematisk uppföljning av kvalitetskrav. Skriftliga
Förslag 4
kvartalsrapporter enligt trafikavdelningen
Förändupprättad arbetsordning.
ring
Fastställd uppföljningsrutin till varje kvalitetskrav som
ställs i upphandlingarna. Uppföljning sammanställs i
fastställda månads- eller kvartalrapporter.
Se kapitel 8.2.
Argument
Synpunkter Referensgrupp Resenär har påtalat stora kvalitetsbrister i beställning och utförande av
resor. De efterfrågar någon form av betygsättning av transportörerna som underlag vid val
av transportör, på samma sätt som i hemtjänsten.
44

Studie genomförd av Lund tekniska Universitet/Vinnova 2033-2006.
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Bedömd
effekt

Förslag 5
Argument
Synpunkter
Bedömd
effekt

Genom systematisk, enhetlig och rutinmässig uppföljning bedöms kvaliteten på ett bättre
sätt kunna kontrolleras för att åtgärder ska kunna vidtagas. Kvartalsrapporterna ska utgöra
grund för diskussion med taxiföretagen om utveckling, uppföljning mot nyckeltal, avvikelser
och synpunkter.
Framtagning av specifikation av utbildningskrav
för förare och annan personal. Utbildning av
Förändoberoende part.
ring
Se kapitel 8.3
Referensgrupp resenär har framfört kritik mot bristande service, språkkunskap, dåligt
bemötande, dålig lokalkännedom mm.
Ökade och samlade krav med lika utbildning för alla förare skapar förutsättningar för högre
kvalitet och mer nöjda kunder. Alla förare genomgår samma utbildning.
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Trafikupplägg
9 Trafikupplägg
I inriktningen för framtida färdtjänst föreslås både tekniska och andra lösningar, med
resenären i fokus, som förbättrar samordningen mellan allmän och särskild
kollektivtrafik. För att det ska möjliggöras finns två avgörande förändringar mot dagens
trafikupplägg. I utredningen föreslås en beställningscentral och ett
trafikhanteringssystem som båda hanterar all anropsstyrdtrafik och även har
information om SL:s övriga trafik. Med detta som grund presenteras nedan föreslagen
inriktning för ökad kundnöjdhet och möjligheter till effektiv trafikplanering.
Planering och utförande av färdtjänstresorna föreslås ske utifrån uppsatta principer
(kapitel 6.1) samt ett antal utgångspunkter så att en effektiv planeringsmodell för såväl
resenär som trafikförvaltning och transportör uppnås. Med de idag moderna system som
finns och utvecklas på marknaden skapas förutsättningar för att nå uppsatta mål.
Trafikhanteringssystemet ska möjliggöra följande funktioner:
 Lika förutsättningar för alla färdtjänstberättigade.
 Effektivt utnyttjande av fordon.
 Mer information till resenärerna om olika resmöjligheter.
 Enkelt att boka och beställa via flera media.
 Information om var beställda fordon befinner sig.
 Systematisk uppföljning av genomförda transporter för att uppnå en hög kvalitet i
utförd trafik.
 Kundval.
9.1

Inriktning för färdtjänstens trafikupplägg i framtiden
I utredningen föreslås, till skillnad mot inriktning för den allmänna kollektivtrafiken, att
större ansvar tas för den särskilda kollektivtrafiken bland annat gällande planering,
övervakning och omdirigering av trafik, hantering av kundärenden samt dialog med
resenärerna, överförs från transportörer till oberoende part (trafikavdelningen eller
upphandlad part).
Med utgångspunkt att tekniken inte sätter hinder i vägen för val av planeringsmodell
föreslås att framtida trafikplanering och genomförande av köruppdrag ska kunna
hantera:
1. Alla resor, inklusive all övrig anropsstyrd trafik som anropsstyrd flextrafik och
anropsstyrd taxi på landsbygd, beställs via en beställningscentral (beskrivning i
kapitel 9.1.2).
2. Alla färdtjänstresor, sjukresor och övrig anropsstyrd trafik hanteras i ett och
samma trafikhanteringssystem med gemensam beställningscentral för att ökad
integrering och mer resande i flextrafik45.
3. Alla resor ruttplaneras (beskrivning i kapitel 9.1.4) med ökade möjligheter till
samåkning.

45

Se beskrivning i kapitel 8.1.
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4. Resenärer föreslås automatiskt via trafikhanteringssystemet få information om
när bil kommer och var bil befinner sig. Informationen meddelas till smartphone
app, hemsida eller telefon.
5. Möjlighet för fler taxibolag att få tillträde till färdtjänstmarknaden.
Trafikplaneringsmodell som kan öppnas upp för mindre taxibolag utan egna
telefonväxlar.
6. Att trafikförvaltningen får större rådighet över planering och utförande av
köruppdrag än idag.
7. Tydliga uppföljningsrutiner som hanteras i trafikhanteringssystemet.
Hur den i utredningen föreslagna inriktningen skiljer sig mot dagens inriktning
illustreras i tabellen nedan.
Tabell 7 Jämförelse mellan dagens trafikupplägg och föreslagen inriktning för framtidens färdtjänst.

Dagens trafikupplägg

Föreslagen inriktning

Upphandling
Upphandling

Antal taxibolag per avtalsområde
(72 st). Avtalet reglerar viss kvot av
alla färdtjänstresor per område.

Beroende på alternativ av framtida
inriktning, se tabell 8 nedan.

Beställning
Beställningscentral

En beställningscentral
Resenär med tillstånd för
rullstolstaxi kan beställa direkt från
taxibolaget.

En beställningscentral för all
anropsstyrd trafik
Ingen resenär kan ringa direkt till
taxibolaget.

Kundval

Endast rullstolstaxi
Endast resenärer med tillstånd för
koncept rullstolstaxi kan idag göra
kundval i form av att välja bolag.
Antalet valbara bolag är 7 st.
Resenären ringer direkt till bolagen
vid beställning. På hemsida finns
lista med telefonnummer.
Beställda resor planeras två och två
och skickas till taxibolag.
Tillkommande resor kan läggas till
tidigare uppdrag. Ytterliga beställd
resa kan läggas till. Kontakt tas med
taxibolag som skickar fråga till
aktuell bil. Föraren ska sedan
godkänna ny resa.
Alla avtalade taxibolags godkända
fordon samt alla förare som har den
utbildning som ställts krav på vid
upphandlingen.
Stickprovskontroller
Fasta tider, avresa
Resenärer med tillstånd för resa
med taxi kan endast boka efter tre
fasta klocklag per timme.

Alla resenärer
Kundvalsmodell ”Val av transportör”.
Alla resenärer ges möjlighet att göra ett
förstahandsval av transportör förutsatt att
önskad transportör finns tillgänglig inom
rimligt avstånd. Valet kan innebära längre
väntetider.
Ett telefonnummer.
Beställda resor planeras i rutter. Se
beskrivning i kapitel 9.1.4.

Planering av
beställda resor

Tillgängliga
fordon och
förare
Restidpunkt

Taxibolagens kvalificerade fordon och förare
enligt krav vid upphandling som finns
registrerade i trafikhanteringsystemet.
Flexibla tider, avresa/ankomst
Resenär kan boka efter antingen önskad
ankomsttid eller önskad avgångstid.
Resenären anger själv önskad tidpunkt.
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Avgångstider.

Resan tillhandahålls X min efter önskad
avresetid och ankommer X min före önskad
ankomst.

Trafikinformation
Realtidsinformation
Trafikinformation
Resegaranti

Resenärsprofil inför
resa

Förarprofil
inför resa

Fordonsprofil
inför resa

Ingen

Digital
Resenären kan digitalt följa resan i realtid
och kan även följa bilen när den är på väg X
min innan upphämtning.
Föraren
Beställningscentralen
Taxiföraren ansvarar för att
Trafikinformation till resenärerna sker ITkontakta resenären per telefon om
baserat alternativt medelst automatisk
taxi är sen.
uppringning
Resenären
Beställningscentralen
Om bil uteblir får resenären efter
Om bil uteblir (om föraren ej har bekräftat
20 minuter själv ringa Resegaranti
resan X min före upphämtning eller om
och beställa ny resa.
upphämtning ej har registrerats) ”larmar”
beställningscentralen varpå åtgärder vidtas
och resenär kontaktas.
Trafikhanteringssystemet fördelar om
beställd resa till annan bil.
Reseprofiler
Viss kundprofil i Samplan. Viss
Resenärsprofil delges
information skickas till taxi.
Inför resa delges föraren resenärsprofilen
(namn, färdtjänst-ID, och ev. bild) för den
som kommer att resa. Profilen som delges
digitalt kan även innehålla relevant
tilläggsinformation. Resenärsprofil finns
tillgänglig via inloggning hemsida. Alla
resenärens ärenden finns synliga. Koppling
mellan tillståndsystem och
trafikhanteringssystem.
Ingen
Förarprofil delges
Inför resa delges resenären förarprofilen
(namn, tjänste-ID, och ev. bild) för den som
kommer att köra. Profilen som delges digitalt
kan även innehålla relevant
tilläggsinformation.
Ingen
Fordonsprofil delges
Inför resa delges resenären fordonsprofilen
(fabrikat, fordons-ID och bild) för det fordon
som kommer att köra. Profilen som delges
digitalt kan även innehålla relevant
tilläggsinformation.

Uppföljning
Nöjd kund

Tidhållning

Stickprov
En andel av resenärerna kon-taktas
slumpmässigt varje dag i syfte att
utvärdera resenärernas syn på resan,
(Anbaro)
Två resor som avgår från samma
”kvotområde” får samma
avgångstid, vilket innebär att taxin
alltid kommer för sent till en av

Samtliga resor
Som komplement till ANBARI föreslås
resenärer har efter avslutad resa får
möjlighet att betygsätta resan digitalt
alternativt genom att ringa talsvar.
Samtliga resor
Alla resor loggas avseende planerad tid och
faktisk tid.
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resenärerna.

Utförd trafik

Samtliga resor
Alla resor loggas avseende
körsträcka och körtid. Planerad
resa och utförd resa registreras i två
olika IT-system. Kontroll kan inte
göras i direkt anslutning till
genomförd resa.

Samtliga resor
Alla resor loggas avseende körsträcka och
körtid. Uppföljning av verksamhet sker enligt
fastlagda rutiner, dels via trafikhanteringsystem dels genom uppföljning av
kvalitet.

Föreslagen inriktning för framtidens färdtjänst har vidare preciserats i två alternativ med
något olika rådighet över planeringen av beställda uppdrag. I det ena förslaget ligger
uppgiften att fördela köruppdrag(rutter) kvar hos taxibolagen som idag (Alt 1) och i det
andra alternativet görs fördelning av köruppdrag direkt på fordon i trafikhanteringssystemet i realtid (Alt 2). I tabellen visas skillnaderna mellan de två alternativen. I båda
alternativen föreslås kvalificerade förare och fordon registreras i trafikhanteringssystemet.
Synpunkter från Trafikavdelningens sektion Färdtjänst, andra färdtjänstverksamheter i
landet samt leverantörer har studerats och analyserats och ligger till underlag för
alternativen nedan.
Tabell 8 Skillnader mellan de två alternativa förslagen för framtida trafikupplägg.

Alt 1

Alt 2

Upphandling
Upphandling

Taxibolag som garanterar viss volym
per område (större än idag).

Samtliga taxibolag som uppfyller uppsatta
krav erbjuds avtal.

Beställning
Beställningscentral
Planering av
köruppdrag

En beställningscentral för all
anropsstyrd trafik. Viss
trafikövervakningsfunktion.
Köruppdrag planeras i rutter och
fördelas till taxibolag.

Fördelning av
köruppdrag på
fordon

Taxibolaget fördelar ut uppdrag till
en av trafikförvaltningen kvalificerad
bil/förare.

En beställningscentral för all anropsstyrd
trafik. Viss trafikövervakning och
trafikledningsfunktion
Köruppdrag planeras i rutter i realtid och
fördelas på närmaste/ mest fördelaktiga bil
som finns inloggad i
trafikhanteringssystemet.
Uppdrag fördelas på i trafikhanteringssystemet inloggade fordon. Endast fordon
och förare från avtalade taxibolag som är
godkända och finns registrerade i
trafikhanteringsystemet.

Trafikinformation
Realtidsinformation
Resegaranti

Information till resenär skickas
automatiskt från trafikhanteringssystemet.
Resenär får ringa Resegaranti för att
få ny bil om beställd bil är 20 min
försenad.

Reseprofil

Realtidsinformation till resenär skickas
automatiskt från trafik-hanteringssystemet.
Trafikhanteringssystemet fördelar om
beställd resa till annan bil.
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Reseprofil
förare och
fordon

9.1.1

Taxibolag garanterar via avtal att
specificerad utbildning av förare
sker.

Utbildningskrav av förare ställs i
upphandling. Kvalificerade förare kan
registreras i trafikhanteringssystemet

För- och nackdelar med de två föreslagna planeringsmodellerna
De två föreslagna planeringsmodellerna ökar båda möjligheten till effektivare planering
av beställda färdtjänstresor. Resurseffektiviteten bedöms större i Alt 2 eftersom trafiken
kan planeras i realtid. Risken för parallella köruppdrag minskar. Beställningscentralens
övervaktningsav trafik utökas i Alt 2 med viss styrning av trafik. Det kan vara något mer
kostnadsdrivande, men trots detta bedöms Alt 2 ge en större effektvitet i utförande och
kostnader. Genom ökad kontroll över levererad kvalitet bedöms kundnöjdheten höjas
och färdtjänsten tryggare och säkrare. I tabell 9 nedan redovisas i utredningen
identifierade för- respektive nackdelar med respektive alternativ.
Tabell 9 Modelllens alternativ har följande för- och nackdelar med föreslagna alternativ

Alt 1

Alt 2

Fördelar
Ruttplanering och
fördelning av uppdrag
på fordon

Ett beprövat sätt att fördela
fordonsresurser som transportörerna (taxiföretagen) är vana
vid.
Planering av beställda resor görs i
rutter vilket är mer effekt än
dagens sam-planering av max två
resor.

Resegaranti
Kvalitet
Resurseffektivitet
Upphandling

Mer kontroll över att bil och
fordon ställer uppsatta krav än i
dagens trafikupplägg.
Högre än i dagens trafik

Ruttplanering kan ske i realtid så att
fordonsflottan optimeras samtidigt
som resenärernas resor sker till hög
kvalitet.
Bättre effektivitet i planering och
genomförande av köruppdrag.
Resegarantifunktionen ingår i
trafikhanteringsystemet.
God kontroll över att bil och fordon
stämmer med uppsatta krav.
Något högre än i alternativ 1.
Öppnar upp för mindre taxibolag att
delta i upphandling.

Nackdelar
Ruttplanering och
fördelning av uppdrag
på fordon
Kundval

Ruttplaneringen mindre effektiv.
Risk för parallellkörning.

Beställningscentral

Beställningscentralens
trafikövervakningsfunktion
bedöms öka kostnaderna.

Trafikantinformation

Risk för brister i realtidsinformation till resenärerna pga
osäkerhet i tillgång till fordons
gps-position i realtid.

Val av transportör i form av
önskemål, kan bli mycket
kostnadsdrivande pga sämre
möjligheter till effektiv
ruttplanering.

Val av transportör minskar
möjligheten till effektiv ruttplanering
men effektiviteten blir något högre än
i Alt 1 eftersom ruttplanering sker
mot tillgängliga fordon synliga i
trafikhanteringsystemet.
Beställningscentralens
trafikövervakning- och styrning av
trafiken bedöms något mer
resurskrävande än i Alt 1.

71(125)
Strategisk utveckling
Planering

RAPPORT
2016-04-26
Version 1

Ärende/Dok. id.
TN 2014-0463
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Resegaranti

Resenären får ansvar att beställa
bil efter 20 minuters försening,
precis som idag.

Ett övergripande antagande kan göras om att samma planeringsprinciper som för
färdtjänsten även kan finnas för sjukresor, eftersom trafikformerna till viss del har
gemensamma förutsättningar för upphandling, planering och genomförande.
9.1.2 Beställningscentral
I utredningen föreslås en (precis som i nuvarande avtal) en fristående
beställningscentral. I detta förslag kompletteras beställningscentralens uppgifter med all
anropsstyrd kollektivtrafik, allmän som särskild. Förslaget är även att
beställningscentralen kompletteras med funktioner för tillgänglighet till fordonsposition
och omdirigering. För att bidra till att fler färdtjänstresor sker inom den allmänna
kollektivtrafiken kommer trafikhanteringssystemet ha möjlighet att via en resebokning
erbjuda resealternativ enligt följande ordning:
1. En resa med allmän kollektivtrafik
2. En kombination mellan särskild kollektivtrafik och den allmänna kollektivtrafiken
3. En resa med särskild kollektivtrafik
Placering av beställningscentral bör vara lokal, lokalkännedom, språkkunskaper och
övervakning av trafik kräver mycket goda kunskaper om Stockholmsregionen.
Att samla alla beställningar i ett callcenteravtal förväntas ge en kostnadseffektivisering
genom lägre kostnad per samtal. Vidare förväntas en samlad kunskap om
färdtjänsttrafikens samtliga beställningar kunna medföra viss effektivisering.
9.1.3 Trafikplaneringfunktioner i nytt trafikhanteringssystem
Ett nytt trafikhanteringssystem som kan skapa gemensamma och samordnade
planeringsförutsättningar och omfatta nedan beskrivna funktioner. Trafiksystemet
föreslås kunna:
1. Hantera information kan hämtas från Tillståndssystemet, från de
färdtjänstberättigades kundprofiler.
2. Hantera GIS och GPS data (geografiska informationssystem, kartor etc. och
gränssnitt för resebeställningar) och se position på de i trafiken ingående fordonen.
3. Hantera all anropsstyrd trafik, allmän som särskild, bl a färdtjänst med taxi och
specialfordon, flextrafik och anropsstyrd taxi på landsbygd.
4. Hantera aktuell information om vägnätet inklusive uppgifter om skyltade
hastigheter som kan hämtas kontinuerligt.
5. Kunna löpande hämta information om adressuppgifter från extern källa. Dessa
adressuppgifter kan kompletteras med adresser som är specifika för den särskilda
kollektivtrafiken.
6. Hämta från berörda myndigheter information om transportörens trafiktillstånd,
fordon samt utföra kontroll av taxiförarlegitimationer. Denna information kan
användas som underlag för upprättandet och ajourhållning av de resurser som
utgör grund för samplanering och förmedling av köruppdragen. Information om
fordonens miljöegenskaper kan användas av trafikhanteringssystemet vid
uppföljningen av den särskilda kollektivtrafikens miljö och hälsopåverkan.
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7. Inkludera funktionalitet för återrapportering.
8. Skapa underlag för en så kallad självfaktura som uppfyller skatteverkets krav samt
det avtal som träffats mellan Trafikförvaltningen och transportören.
9. Hantera bokning av resor både utifrån önskad avgångstid som ankomsttid.
10. Kunna övervaka utförande av transportuppdrag.
11. Ha information om samtliga förare (exempelvis relevant utbildning) och fordon
(exempelvis allergifordon). Viss information om förare och fordon skall även delges
resenären digitalt inför resa.
12. Ha möjlighet att lägga ut uppdrag på det bolag som har för uppdraget ledig och
ändamålsenlig bil närmast. Hänsyn skall även kunna tas till prisbild och nöjdhet
med utförare.
13. Ha möjlighet att paketera beställningar genom att ruttlägga och (när så skall ske)
även samplanera flera beställda resor innan beställningen skickas ut till
trafikutföraren.
14. Boka resor till antingen angiven avgångs-tid eller ankomsttid. Dagens regel om tre
fasta avgångstider per timme försvinner.
15. Ha möjlighet att förändra/omplanera färdiga paket genom att addera ytterligare
resor i den mån taxin är tillgänglig. Information om förändringar som påverkar
bokade resenärer ska delges dessa automatiskt.
16. Kunna följa fordonet i realtid, från 15 min före upphämtning fram till avlämning.
Realtidsinformationen skall vara tillgänglig digitalt för resenären inför (15 min
före) och under resa.
17. Kunna larma vid ”bomkörning”, förseningar eller risk för förseningar som kräver
åtgärd/omplanering av beställda resor.
De leverantörer av trafikhanteringssystem som medverkade i Programstudiens
omvärldsanalys utgår från att deras lösningar löpande förmedlar köruppdragen till
transportören och att återrapporteringen sker löpande direkt till trafikhanteringssystemet. I praktiken är det endast dagens Samplan som förmedlar köruppdrag vid fasta
tillfällen och att återrapporteringen sker med hjälp av transportörens
taxameterutrustning.
Föreslagen lösningsbeskrivning ger trafikförvaltningen, bl. a i enlighet med
Utvecklingsplan Kundservice och arbetet med hållbar utveckling möjlighet att ta ansvar
för hela resan – aktiviteter före (tillstånd, beställning), under (själva resan)och efter
(hantering av synpunkter, uppföljning av avtal mm) kundens resa.
9.1.4 Ruttplanering
Ruttplanering sker inom många olika verksamheter, hemtjänst, sophantering,
godstransporter mm. Ruttplanering innebär att resebokningar planeras utföras efter
varandra utav samma fordon så resurseffektivt som det är möjlig utifrån de beställda
resornas karaktär efter förutsättningar i respektive kundprofil inklusive eventuell
kundval. En positiv effekt av ruttplanering är att fordonsresurserna används mer
effektivt samt att framkörningsavgifter minimeras. Definitionen för ruttoptimering ger
en vägledning om vad som menas:
”Att finna den optimala lösningen på ett transportproblem givet gällande
förutsättningar och restriktioner”.
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Ruttplanering ökar möjligheten till bra samplanering bedöms vara en betydligt bättre
lösning för framtidens färdtjänst både ur kostnadsperspektiv, enkelhet, och skapa
trygghet för färdtjänstresenärerna.
Ruttplanering av färdtjänsttrafiken bygger på ett välutbyggt trafikhanteringssystem som
kan hantera koppling av adresser, hastighetsuppgifter, avstånd, fordon, kunduppgifter,
avtalsuppgifter, GPS mm. Se kapitel 9.3.2, funktionsbeskrivning.
Bilderna nedan beskriver två olika modeller för planering av beställda resor. Bilderna
symboliserar fyra olika resor, nr 1,2,3 och 4. Start- och målpunkt är numrerad med
respektive siffra. Bild till vänster visar hur samplanering i Samplan fungerar. För dessa
fyra resor skickas uppdrag till tre fordon. Endast resor beställda inom fem minuter
resväg från varandra samplaneras. Bild till höger illustrerar förslag på framtida
ruttplanering. För uppdragen nyttjas två fordon. Resenär 1 samåker med resenär två,
resenär tre samåker med resenär ett och två en liten del av sträckan och fortsätter resan
med resenär två för att sista delen av sträckan åka ensam. Resenär fyra åker ensam i
båda fallen.
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Figur 12 Ruttplanering och samåkning

I utredningen föreslås att nytt trafikhanteringssystem kan hantera effektiv ruttplanering
som resulterar i hög resurseffektivitet. Ett system som idag används av bl. a Göteborg
och Köpenhamn.
Förändringar mot dagens modell är att planering av beställda resor paras ihop på ett mer
effektivt sätt än idag, bl. a genom att dagens fasta avgångstider tas bort samt att
beställning utefter en viss körsträcka kan ruttplaneras. Planeringen beaktar
förutsättningarna för resenärerna som finns redovisade i kundprofilen inklusive
eventuella ”kundval” av transportör som gjorts. I dagens trafik kan inte köruppdrag som
är skickade till transportör förändras. I utredningen föreslås ett trafikhanteringssystem
med en funktion för effektiv ruttplanering samt att riktlinjerna för hur färdtjänstresor
planeras i framtiden ska utgå från denna modell.
Tidigare utredningar och pågående eller avslutade projekt i olika län visar att en större
samordning av transporterna kan sänka samhällets kostnader, upp till 20 %46. Med
samhällets kostnader menas enbart skattebidraget för trafiken. Någon
samhällsekonomisk kostnadsbedömning där uppgifter om t ex resenärernas
tidskostnader, restidsosäkerhet, miljöeffekter, buller, offentliga investeringar har aldrig
gjorts i Stockholms län.
46

Prop. 1996/97:115 s. 33 f, SKL 2014, Holmlund 2014
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I skolskjutsverksamheten i Östersund t ex minskade antalet fordons-km med 30 % när
ruttplanering infördes. Göteborg stad fick inom färdtjänstverksamheten en enorm
besparing vid införandet av trafikhanteringssystemet Planet med ruttplanering, 30-40 %
de första åren. Införandet av ruttplanering enligt samma modell skulle i Stockholm inte
nå samma effekter eftersom resorna redan idag samplaneras i viss utsträckning. 14 % av
färdtjänst och sjukresorna i Stockholm samplaneras i dagsläget men denna
samplanering bedöms kunna ökas. Därtill kan ett införande av ruttplanering ytterligare
effektivisera trafiken. En ytterligare effektivisering om 10-20% har bedömts realistisk.
Beräkningen bygger på att trafiken planeras i effektiva rutter om flera resor, där vissa
resor görs som samåkning med upp till 3 personer i bilen vilket även innebär minskade
tomkörningar och framkörningsavgifter. Många studier gällande effekten av ruttläggning
har gjorts under senaste decenniet. En studie visar att bara genom översyn och
förändring av algoritmer kan ge en effektivisering på 1-5%47.
I ett försök att analysera samband har med utgångspunkt från 2014 års kostnader för
färdtjänstresor bedömdes om kostnaderna ska förbli på dagens nivå att högst 10 % av
färdtjänstresenärerna kan göra kundval om resurseffektiviteten av ruttplaneringen är 10
%. Är resurseffektiviteten däremot 20 % kan 18 % av resenärerna göra kundval.
9.1.5 Kundval
Valfrihetsreformer av olika slag har genomförts under de senaste två decennierna med
en intensifiering under de senaste åren. Valfrihetssystem förknippas ofta med offentlig
sektors verksamheter, att anamma principer som påminner om mer marknadsorienterade system i bl. a företagsvärlden. Ett samlingsbegrepp för denna trend har varit
New Public Management (NPM)48. En av grundidéerna i NPM går ut på att ersätta de
traditionella reglerna för hur saker och ting ska utföras i offentlig sektor med ett mer
managementliknande ledarskap som innefattar klara mål och visioner samt noggrann
måluppföljning. NPM kännetecknas bland annat av kvalitetsstyrning, målstyrning,
konkurrensutsättning, decentralisering och uppföljning. Kundvalsmodeller är en del av
NPM modellen. I organisationer som arbetar efter NPM har fokus flyttats från
processtyrning till målstyrning. Kvalitén regleras av olika riktlinjer och krav.
Enligt Lars Norén, (Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet) som studerat kundvalsmodeller ur svenskt perspektiv, handlar
kundval i Sverige mer om en politisk vilja att skapa förutsättningar för medborgarnas att
fatta aktiva val som i sin tur påverkar hur offentlig verksamhet organiseras. Det är
egentligen ett avsteg från kundvalets grundidé om en hierarkisk, planeringsorienterad
organisering. Kundvalsmodellen utvecklades för vård och omsorgsverksamheter i
kommunal regi.
Andra forskare menar att kundvalsmodeller bygger på att det finns tre aktörer, eller
aktörsgrupper, som var och en fyller sin funktion49:
47

FOKAT-projektet (Westerlund, 2006)
A Public Management for all seas, Christopher Hood, rapport 1991
49 Kundval i hemtjänsten, Caroline Andersson, rapport 2001 och Kundvalsmodeller. En studie av
marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting. Gustav Kastberg, rapport 2005
48
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 Kunderna som ska göra aktiva val och tydligt konkretisera sina önskemål.
 Leverantörerna som tillhandahåller varan eller tjänsten i konkurrens.
Kundvalsmodellen förutsätter att det finns flera leverantörer.
 Politikerna, som i modellen skall prioritera mellan olika verksamhetsområden, slå
fast nivån på ersättningen.
Kundvalsmodellen är ett sätt att organisera verksamhet på inom offentlig sektor där
valfrihet mellan olika producenter av offentlig service betonas
De avgörande kriterierna för att kundvalsmodellen ska få tänkt effekt och fungera är att
det finns tillräcklig och tillgänglig information och att det finns en överkapacitet och flera
leverantörer på marknaden. En förutsättning är även samt att beställare/myndighet kan
sätta priset och grundnivån för tjänsten samt kan säkerställa att grundnivån och
samhällskraven uppnås.
Med kundval inom den kommunala hemtjänsten menas att kunden själv väljer vilken
utförare, kommunal eller privat, som kommer att verkställa den beviljade vården och
omsorgen. Enligt socialstyrelsen är syftet med kundvalsmodellen inom vården: ”att ge
kunderna möjlighet att välja mellan olika utförare av de tjänster, som biståndsbeslutet
berättigar till. Kundvalsmodellen skall vara så konstruerad att den ger förutsättningar
för att ett flertal utförare skall kunna etablera sig och ge förutsättningar för konkurrens
och kvalitet inom området”50.
Ersättningsmodellerna i kundvalsmodellen i Sverige skiljer sig från grundidén för
kundval genom den anpassning till svenska förhållanden som gjorts. Lägsta pris i
kombination med valda minimikrav är en metod som är lämplig att använda när kvalitén
är mätbar, när upphandlaren har goda kunskaper om kostnaden för olika kvalitetsnivåer
och när flera leverantörer har möjlighet att tillhandahålla den önskade kvalitetsnivån. En
fast ersättning i kombination med ren kvalitetskonkurrens bör framför allt användas av
myndigheter som har en fastlagd budget öronmärkt för ett visst ändamål. Fast ersättning
används i huvudsak i kundval inom äldrevården.
I studien ”Marknadsöppning – och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna
för en stärkt kollektivtrafik” gjord av VTI år 2013 på uppdrag av Trafikanalys görs en
ansats till analys av kundvalets effekter på kollektivtrafiken. Studien gör dock endast en
ytlig betraktelse av linjelagd trafik och jämställer i huvudsak kundval med
marknadsöppning.
Diskussioner har pågått inom trafikförvaltningen om möjligheten att införa kundval för
alla färdtjänstresor. Den modell som finns inom koncept Rullstolstaxi har i tidigare
utredningar51 beräknats öka kostnaderna för färdtjänsten med minst 100-200 mnkr
årligen i nuvarande trafik. Med ökad befolkning och större andel äldre beräknas
ökningen bli än större. Möjlighet till kundval i nuvarande form för alla
färdtjänstresenärer bedöms skapa ett komplext och otydligt men framförallt ineffektivt
system med många transportörer som trafikerar olika områden i Stockholms län. Det
50

51

Konkurrensutsättning inom äldreomsorgen och Att välja hemtjänst, Socialstyrelsen, rapporter 2004

Förstudie inför upphandling av färdtjänsttrafiken, Trafikförvaltningen 2014.
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blir svårt för resenärerna att veta vilket bolag de kan ringa beroende på var resan utgår
från. Svårigheterna ökar med antalet upphandlade taxibolag.
Modellen som väljs påverkar också kostnaderna. För att studera möjligheterna till
kundval i färdtjänsten i ny modell tillsattes i början av 2015 en arbetsgrupp (inom
sektionerna färdtjänst på trafikavdelningen och planering på strategisk utveckling) har
arbetat fram ett tänkt underlagsmaterial för utformning av eventuellt kundval för
färdtjänsten i framtiden. Arbetsgruppen konstaterade att det blir svårare att samordna
resor i form av samåkning och ruttläggning samt att kostnaderna för trafikförvaltingen
ökar samtidigt som transportörerna är mycket positivt då de ser ökade intäkter.
Arbetsgruppens resultat har sedan presenterats och vidareutvecklats på workshops med
bredare representation från trafikförvaltningen. Förslagen samt en mer utförlig rapport
om kundvalsmodeller med bakgrund, syfte och utveckling finns i Bilaga 5.
9.1.6 Kundval på trafikförvaltningen idag
Färdtjänstresenärer med tillstånd för koncept Rullstolstaxi och som valt kundval
beställer resan direkt av upphandlade transportörer. Lista med telefonnummer finns på
färdtjänstens hemsida. Vald transportör registrerar beställd resa i Samplan52.
Upphandlingen av koncept Rullstolstaxi är gjort utifrån en kundvalsmodell där kunden
ringer direkt till Transportörerna och inte via en central beställningscentral. Resa kan
beställas utan föreställningstid.
I Stockholm påbörjades diskussionerna om kundval 2006. Då infördes en patientvalsmodell och den uttalade ambitionen var att skapa förutsättningar för fler privata
alternativ inom primärvården. Landstingets förvaltning valde att kalla modellen
kundvalsmodell istället för sjukvårdens förslag patientvalsmodell.
Kundval i kollektivtrafiken finns idag endast i Stockholm läns landstings färdtjänst inom
koncept Rullstolstaxi.
Koncept Rullstolstaxi består av följande parametrar:
 Obegränsat resande
 Resa när som helst hela dygnet
 Ingen föreställningstid
 Resa ensam
 Direktresa
 Kundval
Kundval fungerar idag som en vanlig taxiresa som beställs via leverantörens taxiväxel.
Skillnaden är att taxibolaget istället för landstingets beställningscentral lägger in resan i
trafikförvaltningens planeringssystem Samplan och att resan betalas som färdtjänstresa.

52

Trafikförvaltningens trafikhanteringssystem
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Figur 13 Kostnadsutveckling för färdtjänst i Stockholms län (ej indexuppräknad), hämtat från förstudie inför
upphandling av nuvarande avtal

Kostnadsfördelningen mellan upphandlad trafik med färdtjänsttaxitrafik och med
specialfordon förändrades när kundval infördes. Kostnaderna för koncept Rullstolstaxi
ökade och har efter 2012 ökat än mer. Antalet resor per färdtjänstberättigad för koncept
rullstolstaxi ökar liksom längden på resorna. En resa med specialfordon är i snitt dubbelt
så dyr som en resa med färdtjänsttaxi. Det genomsnittliga priset år 2015 för
färdtjänsttaxi var 285 kr och för specialfordon 421kr.
9.1.7 Kundvalsmodell ”Val av transportör”
Vartefter utredningen om Framtida inriktning för färdtjänst har fortgått och med analys
av hur kundval ska kunna inkluderas i ett effektivt trafikplaneringsystem har en version
av kundval bedömts möjlig att införa. Modellen kallas ”Val av transportör”.
Modellen fungerar som kundval i t ex hemtjänsten. Färdtjänstresenärerna gör ett
förhandsval om en till två transportörer. Dessa val finns tydliga i resenärernas
kundprofiler. De förvalda transportörerna kommer att erbjudas resenären i första hand
utifrån beslut i riktlinjer om gränser för framkörningskostnad. Detta regelverk föreslås
finnas tydligt presenterat i det servicelöfte som presenteras till resenärerna. I de fall vald
transportör inte finns tillgänglig enligt uppsatta riktlinjer erbjuder
trafikhanteringssystemet en annan transportör att utföra den aktuella resan. Alternativt
behöver resenären ändra sin resplan och framföra nytt önskemål om tid för avresa eller
när den senast behöver vara framme. Kundval i denna form kan för kunden innebära
längre väntetid på valt taxibolag.
Kundval i form av ”Val av transportör” föreslås gälla för personer med
färdtjänsttillstånd, ej sjukresenärer eller personer som reser på tjänstekort.
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Figur 14 Beskrivning av hur kundvalsmodell "Val av transportör" kommer att fungera

Bil från valt bolag finns
tillgänglig inom rimligt avstånd.
Kund erbjuds bil från valt bolag.

Bil från valt bolag finns inte tillgänglig
inom rimligt avstånd. Kund erbjuds bil från
annat taxibolag alt erbjuds kund senare tid då
valt bolag finns tillgänglig i närområde.

 = Färdtjänstresenärens beställningsadress. Kundval ”Val av transportör”, taxibolag
d2.
 = Tillgängliga bilar från Taxibolag 1, 2 och 3.
9.1.8 Realtidsinformation om beställt fordon
I dagens färdtjänst ligger ansvar för information till resenär om när bil kommer enligt
avtalen på föraren. Kravet finns i nuvarande avtal, men enligt resenärerna händer det
sällan. Idag sker stickprovskontroller eftersom trafikhanteringssystemet inte kan
kontrollera om så sker.
I utredningen föreslås att ett trafikhanteringsystem ska kunna hantera automatisk
realtidinformation till resenärerna. Strax innan resenärens resa påbörjas ska resenären
kunna få information om vilken transportör, fordon och förare som kommer utföra den
aktuella transporten. Denna information ska kunna förmedlas tillsammans med
tidpunkt och adress förhämtningen till resenärens mobila enhet eller till annat val sätt.
Information om eventuell försening förmedlas också till resenären. Detta bidrar till att
öka tryggheten för resenären.
9.1.9

Öppna upp för fler och mindre taxibolag inom färdtjänstverksamheten
I dagens färdtjänst med taxi har färdtjänsten tillgång till hela taxiflottan hos avtalade
parter, för närvarande Taxi Kurir och Taxi 020. Ett sådant system har för- och nackdelar.
Fördelarna är att ett stort utbud av taxibilar finns till förfogande vilket skapar vissa
garantier för att bil finns tillgänglig vid beställning. En nackdel med dagens system är
kvotområden med procentuell tilldelning av köruppdrag. Beroende på
upphandlingsmodell kan brist uppstå i kvotområden med liten befolkning. Detta
förklaras med exempel i textruta till höger. En oligopolsituation riskerar att bli
kostnadsdrivande.
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En trafikplaneringsmodell där fordonens position finns synligt i trafikhanteringssystemet möjliggör i större utsträckning än idag att mindre taxibolag kan konkurrera om
färdtjänstuppdrag. Förutsättningar vid upphandling om
I område 10 finns två avtalade
krav på teknisk utrustning hos taxibolag har hittills varit
taxibolag, taxibolag A som har 60
styrande för deltagande i en upphandling. Med nya
% av uppdragen och taxibolag B
tekniska lösningar och med en gemensam
som har 40 %. När kund Kalle
beställningscentral och trafikhanteringssystem förändras
ringer har båda bolagen fått
förutsättningarna. Möjligheter finns idag för att en
uppdrag som fyller deras kvot.
transportör med många fordon kan använda sitt eget
Taxibolag A har lediga bilar i
bokning-/planeringssystem samt befintlig
området men kan inte få
kommunikationslösning till/från utrustning som finns
uppdraget att köra Kalle eftersom
placerad i varje fordon samt att en mindre transportör
deras kvot är fylld (det finns en
med ett eller några få fordon kan använda enklare tekniska
möjlighet att lägga in extrakvoter
lösningar, t ex mobiltelefon eller surfplatta.
Ny inriktning bygger på att alla taxibilar ett visst antal
minuter före utförandet av beställda resor i realtid
rapporterar sin position till beställningscentralen.
I Alt 1 föreslås alla taxibilar på frivillig basis kunna välja
att synliggöra sin position och tillgänglighet/körschema i
realtid för att kunna bokas för uppdrag/tilläggsuppdrag.
För de bolag som ej har egna IT-system eller som ej
automatiskt kan överföra data till beställningscentralens
system möjliggörs för att varje bil/förare till sin egen
smartphone/surfplatta kan ladda ner en applikation som
hanterar positionering, tillgänglighet, kommunikation och
bokning och som är knuten till beställningscentralen.

om man har lediga bilar och
kvoten är fylld, men detta sker inte
konsekvent). Kalle får meddelande
av beställningscentral att inga
bilar finns. Det avtal som gäller
från och med februari 2016
underlättar problemet eftersom
det endast ät två bolag som har
hela trafiken, men resultatet av
upphandlingen motverkar istället
möjligheten för mindre bolag att
ansluta sig och etablera sig som
färdtjänsttransportör.
Se mer utförlig beskrivning i Bilaga
1 –Basfakta.

För Alt 2 och för fordon som frivilligt synliggjort sin position kan bokning ske direkt i
trafikhanteringssystemet. Systemet väljer då att:
1. I första hand tillfråga den bil som rapporterat sig tillgänglig närmast, som
samtidigt uppfyller aktuella krav för den aktuella körningen och som erbjuder ur
kostnadsperspektiv mest fördelaktiga resa.
2. I andra hand beställa centralt av det bolag som upphandlats för ”garantitrafik” i
aktuellt område.
En riks och en stor utmaning är hur säkerställa ”garantitrafik”, d.v.s. att det finns bolag
som utför beställningar av trafik även där matchning inte kunnat ske med någon bil som
självmant anmält sin tillgänglighet. För att förare/fordon ska stärka sina möjligheter att
få uppdrag föreslås att fordon/förare i trafikhanteringsystemet kan visa att de finns
tillgängliga. På så sätt kan risken för brist på tillgängliga fordon minimeras.
9.1.10 Uppföljning av köruppdrag
Återrapporteringen av de köruppdrag som transportören utfört sker idag inte mot
trafikhanteringssystemet Samplan utan till systemet RIOR. Information om förmedlade
köruppdrag exporteras automatiskt en gång per dygn från Samplan till RIOR för
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uppföljning och ekonomisk reglering med transportörerna och underlag för fakturering
av resenärernas egenavgifter53. Transportörerna begär betalning genom överföring av
taxameteruppgifter på så kallade inlämningsuppgifter.
Efter utfört köruppdrag får föraren en sammanställning över uppdraget. Transportören
får efter att trafikdygnet avslutats information (inkluderande den avtalade ersättningen
för de utförda uppdragen) om samtliga köruppdrag som de anslutna fordonen utfört. I
slutet av månaden aggregeras denna information och ligger till grund för ekonomisk
reglering för utförda transporter. Detta för att underlätta intern redovisning hos åkaren
eller transportören.
De leverantörer av trafikhanteringssystem som medverkade i Programstudiens
omvärldsanalys utgår från deras lösningar att löpande förmedla köruppdragen till
transportören och att återrapporteringen sker löpande direkt till trafikhanteringssystemet. I praktiken är det endast dagens Samplan som förmedlar köruppdrag vid fasta
tillfällen och att återrapporteringen sker med hjälp av transportörens
taxameterutrustning.
I nytt trafikhanteringssystem föreslås att uppgifter om beställda resor och utförda resor
ligger i samma databas. Kontroll av körda uppdrag mot beställda resor kan göras direkt
utan som idag överföring från Rior54 vilket medför en tidsfördröjning. Genom att
uppgifterna hanteras i samma system kan trafikhanteringssystemet istället för omvägen
via RIOR ta fram fakturaunderlag till transportör utifrån de i ruttplaneringen lagda
uppdragen. Idag registrerar planerade resor i Samplan medan utförda resor rapporteras
ett dygn senare till RIOR. Om avvikelse skett ligger ansvar hos transportör att meddela
detta. Denna rutin minskar arbetsbelastningen hos TF som idag sker med
stickprovskontroller av fakturerad körning mot beställd körning. Ersättningsrutinen kan
på så sätt till principen ”omvänd fakturering” till taxiföretag. En enklare och snabbare hantering
av fakturor och kontroll över resor.

9.2

Förslag – Framtida trafikplanering

Nr

Förslag 6

Bedömd Bedömd
resenärs resurs-nytta
effektivitet

Förslag

Nytt trafikhanteringsystem som kan
hantera de i kapitel 9.1.2 redovisade
funktionerna.

Nytt

Funktionerna föreslås vara krav i kommande
trafikupplägg. Vissa speciellt viktiga funktioner
hanteras separat i förslag 7-11.
Argument

53

Se kap 9.1.2

En uppgradering av Samplan genomförs under vintern 2015/2016 så att beräkningsgrunderna för
ersättning till trafikentreprenörerna baseras på vägsträckan istället för en matris som beskriver det
geografiska förhållandet mellan olika områden.
54 Se Bilaga 1 – Basfakta.

81(125)
Strategisk utveckling
Planering

RAPPORT
2016-04-26
Version 1

Ärende/Dok. id.
TN 2014-0463
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Synpunkter
Bedömd effekt
Förslag 7
Argument
Synpunkter

Bedömd effekt

Förslag 8
Argument
Synpunkter

Bedömda
effekter
Förslag 9
Argument
Synpunkter

Bedömd effekt

Förslag 10
Argument
Synpunkter

Nytt trafikhanteringssystem med föreslagna funktioner har efterfrågats både ur
tekniskt perspektiv inom trafikförvaltningen samt av resenärerna för ökad kvalitet.
Ökad kundnöjdhet, högre effektivitet, enklare administration, färre system och ökad
trygghet i trafikförsörjningen.
Föränd
Fristående beställningscentral för all
ring
anropsstyrd trafik
Se kapitel 9.1.1.
Referensgrupp resenär har framfört stora problem med språkförståelse, speciellt
gällande adresser. Referensgrupp Resenär önskar högre krav på svenska språket och
kunskap om kända platser där exakt adress inte behöver anges.
En fristående beställningscentral som inte är knuten till transportör bedöms av andra
kollektivtrafikmyndigheter skapa bättre förutsättningar för effektiv planering av
beställda köruppdrag.
Ny
Alla beställda färdtjänstresor samt all
anropsstyrd trafik ruttplaneras.
Se kapitel 9.1.3
Färdtjänstresenärerna reagerar på att två resor i dagens system får samma tid. Effekten
blir att 50 % av alla samplanerade resor upplevs försenade. Klagomål lämnas, trots att
föraren utför uppdrag enligt Samplans planeringsmodell.
Resurseffektivisering på ca 15 %. Viss ökad samåkning men fokus ligger på bättre
utnyttjande av fordon och minskade parallellkörningar.
Ny kundvalsmodell – Val av transportör.
Förändring, Ny
Se kapitel 9.1.4
Tillfrågade färdtjänstresenärer med tillstånd för koncept Rullstolstaxi är tveksamma till
förändring av kundvalsmodellen. De är oroliga över att alla resor ska beställas via en
och samma beställningscentral. Den viktigaste för resenärerna är att få information om
att beställd bil är väg och när den kommer.
Nyttan och effekten av kundvalsmodellen Val av transportör beror på fler sammanhängande faktorer som effekt av ruttplanering, funktioner i nytt trafikhanteringssystem
och antal transportörer med avtal för resor i färdtjänsten samt form av avtal. Genom en
utökad information till resenärerna om när fordon kommer samt en allmänt mer enkel
och tillgänglig information minskar behovet av kundval i kollektivtrafiken. Fokus
föreslås därför läggas på att utveckla system för realtidsinformation och trygghet och
säkerhet.
Kundval i form av val av transportör kan ge positiva effekter, men värdet är lite osäkert.
Många av de kvalitetshöjande faktorer som färdtjänstresenärerna efterfrågar kan
erbjudas i samband med införandet av nytt trafikhanteringssystem. Av stor betydelse
har den kvalitet olika transportörerna levererar. Är skillnaden betydande mellan olika
transportörerna är möjligheten till val av transportör en viktig faktor.
Val av transportör kommer om efterfrågan bli stor att leda till färre samåkningsresor,
ev. högre framkörningskostnader samt fler resor som ligger utanför systemet med
ruttplanering, d.v.s. genom planering av fler uppdrag på ett och samma fordon kan
fordonsutnyttjandet effektiviseras.
Ny
Meddelande till resenär i realtid
Se kap 9.1.6
Referensgrupp Resenär menar att ett av de största problemen i dagens färdtjänst är
brist på information om att beställd bil är på väg, vilken bil som kommer och när den
kommer samt om den är försenad. Genom realtidsinformation om att bil är på väg, när
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Bedömd effekt
Förslag 11
Argument
Synpunkter
Bedömd effekt

bilen kommer samt möjligheten att snabbt återkoppla erfarenheter bedöms öka
kvaliteten och tryggheten i färdtjänsten.
Tryggare resenärer, ökad kundnöjdhet.
Uppföljning av trafiken via
Förändtrafikhanteringssystemet
ring
Se kap 9.41.8
Kontroll av körda uppdrag mot beställda resor kan göras direkt utan tidsfördröjning.
ersättning till transportör förenklas genom att trafikhanteringssystemet ta fram
fakturaunderlag till transportör utifrån de i ruttplaneringen lagda uppdragen

Bedömning i tabell nedan jämfört med idag. Pil uppåt är positivt, neråt negativt.
9.3 Dagens trafikplanering
Idag använder färdtjänstverksamheten på trafikförvaltningen planeringssystemet
Samplan för hantering av resebokningar och planering av färdtjänstresor innan
köruppdrag förmedlas till trafikentreprenörerna förutförande.
Trafikförvaltningen äger sedan ca 20 år programrättigheterna till Samplan.
Leverantören har därefter för eget kommersiellt bruk vidareutvecklat en produkt,
Sam3001. Vid omvärldsbevakningen som genomfördes under programstudien framkom
att leverantören planerar ersätta Sam3001 med ett helt nytt trafikhanteringssystem.
Det avtal för support och utveckling, som trafikförvaltningen har med leverantören av
Samplan, gäller ett år i sänder och kommer inom snar framtid inte längre vara möjligt att
förnyas. Det är ytterst svårt att göra förändringar i nuvarande system.
Detta regelverk utgår ifrån lagstiftning och politiska beslut. Planering av taxiresor bygger
på ett regelverk som byggts in i Samplan. I Samplan finns även avtalsförutsättningarna
för transportörernas affärsförhållande med Trafikförvaltningen. Vid förmedling och
planering av köruppdrag gäller olika principer för taxi och koncept Rullstolstaxi
beroende på helt olika avtalsformer.
Färdtjänstresa med taxi
Färdtjänst med taxi bygger på bokning via beställningscentral där val av transportör görs
utifrån vunna kvoter för respektive område. Beställningscentral med hjälp av Samplan
fördelar uppdragen utifrån dessa kvoter. Taxiplaneringen bygger på att resenärerna
beställer sina resor till tre definierade avgångstider per timme.
Olika framkörningstider gäller i olika delar av länet beroende på om det är tätort eller
landsbygd. Resor från länets ytterområden samplaneras en gång per hel timme och
ska beställas senast en timme före avresan. Grunderna för samplaneringen i Samplan är
komplex. Systemet är inställt på samordning av maximalt 2 kunder med medpassagerare. Totalt reser maximalt 4 passagerare i taxifordonet. En resa blir samordnad
om resan är högst 3 mil och utgår ifrån tättbebyggda områden(s.k. lokalsamordning) För
att samåka med andra kunder ska ett antal parametrar i Samplan uppfyllas varav en är
att det ska vara maximalt 5 minuter mellan de två hämtadresserna. Samplan håller även
reda på kundernas olika tillståndsvillkor. Dessutom kan kundprofiler begränsa
möjligheten till samplanering. Kundprofilerna finns i Samplan. Se kapitel 8.7
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Kundprofil. Planeringsparametrarna är uppbyggda på färdtjänstverksamhetens uppsatta
specifikationer. Det handlar bl. a om att Stockholms läns geografiskt är indelat i 75 s.k.
kvotområden nedbrutna i 702 mindre områdesindelningar. Mer detaljerad beskrivning
finns i Bilaga 1, Basfakta.
Efter samplanering eller direkt om ingen samordning sker, förmedlas köruppdragen till
vald transportörs egna boknings-/planeringssystem. Transportören avgör därefter
vilken bil som får uppdraget. Fördelningen av köruppdrag sker mot den kapacitet som
respektive transportör har avtalat villkor i de olika 75 kvotområdena.
Grunderna för samplaneringen i Samplan är komplex. Systemet är inställt på
samordning av maximalt två kunder med medpassagerare. Totalt reser maximalt fyra
passagerare i taxifordonet. Kundprofiler begränsar möjligheten till samplanering.
Kundprofilerna finns i Samplan. Se kapitel 8.6 Ny Kundprofil.
I dagens system fördelas i Samplan skapade köruppdrag (max två stycken samplaneras)
på de transportörer som trafikförvaltningen har avtal med. Förmedlingen av
köruppdragen sker till den transportör som har bäst avtalsvillkor för det aktuella
uppdraget. Transportörerna fördelar därefter uppdragen på lämpliga fordon.
Ingen samplanering sker mellan de olika fordonsslagen. Olika framkörningstider gäller i
olika delar av länet. De köruppdrag som redan har förmedlats till transportör ändras
normalt inte. Trafikförvaltningen samplanerar resenärer som reser vid samma tidpunkt
och som kan samåka utan för stora omvägar. Transportörerna utser lämpliga fordon för
utförandet. Resor som inte behöver samplaneras (ensamåkning, resor med ledarhund
mm) är inte bundna till de definierade avgångstiderna.
Färdtjänsttaxi har idag bara tre fasta avgångstider per timme. Kan medföra långa
väntetider vid byte från annat färdmedel. Önskan om försäkran om säker ankomsttid har
påtalats, t ex vid läkarbesök. Resor som inte behöver samplaneras är inte bundna till de
definierade avgångstiderna.
Koncept Rullstolstaxi
Transportörerna av koncept Rullstolstaxi har via avtal skyldighet att registrera alla
beställningar i Samplan. De kan välja att ta över beställningarna i eget system flera dagar
i förväg – i den vanliga taxitrafiken erhålls uppdragen när det är dags att påbörja
framkörningen.
Rullstolstaxiresor planeras idag manuellt av transportörerna vid önskemål från
kunderna. Fr. o m avtal som startar 1 april 2016 förutsätts transportörerna samplanera
när det är möjligt. Förutsättningarna för ett ökat samresande i rullstolstaxi är dock små.
Koncept Rullstolstaxi har genom den i konceptet höga servicegraden av resenärerna
upplevts som mycket positiv. Vad resenärerna upplever som mest positivt i konceptet är
inte entydigt, men efter många samtal med färdtjänstresenärer har vi tolkat att
möjligheten att via direktkontakt med taxiväxel/förare få veta när bilen kommer är den
mest avgörande faktorn och därefter möjligheten att resa när man vill och hur mycket
man vill. Mer sekundärt är vilket bolag som kör. Trygghet i information och säkerhet
under resan är två mer framträdande faktorer.
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Modulerna för rullstolstaxi och även liggande transporter har planeringsprinciper som
bygger på att transportörerna tar ett större ansvar vid planeringen och Samplan ger inte
samma stöd för samplanering som vid taxiplaneringen.
9.3.1

Beställning av resa i dagens färdtjänst
Färdtjänstresenärerna har idag möjlighet att beställa färdtjänstresa, sjukresa eller
tjänsteresa: via:
 Talsvar
 Mina Sidor (som nås via färdtjänstens webbplats)
 Callcenter
Via callcenter beställs färdtjänstresor med taxi, resor med koncept Rullstolstaxi för de
som inte gjort kundval, liggande transporter, sjötransporter (sjötaxi) och resor med
anropsstyrd närtrafik. Från och med våren 2016 samlas färdtjänstens hela callcenter
verksamhet i ett avtal. Krav ställs som omfattar språk, lokalkännedom, pedagogik, och
system. Antal samtal för beställning av taxiresor var:
Tabell 10 Antal samtal till Callcenter 2015

Månad

Antal besvarade samtal

Månad

Antal besvarade samtal

Januari
Februari
Mars
April

206935
223351
243670
238007

Augusti
September
Oktober
November

205361
237630
252887
264000

Maj
Juni
Juli

248440
234026
188402

December
Summa

247349
2790058

Det innebär att personalen ska tala mycket god svenska och ha pedagogisk förmåga att
styra samtal och ge struktur för att få rätt uppgift av resenär. All personal skall innan de
börjar ta emot beställningar ha genomgått en grundutbildning som innehåller delar om
exempelvis planeringssystemet, geografin i området samt kännedom om vanliga
adresser i området som trafikeras. Därutöver skall personal som har specialuppgifter,
såsom trafikövervaktning, ev. trafikstyrning, kundtjänst och fasta resor ha relevant
utbildning för dessa uppgifter.
I dagens färdtjänst ska callcenter kontrollera resenärens kundprofil och om det finns en
närtrafiklinje som kan användas. Det är enligt uppgift tveksamt om detta sker idag. Få
resenärer enligt Referensgrupp Resenär får information om alternativ. Referensgrupp
Resenär har tydligt påpekat svårigheten att beställa fordon till fasta platser som Globen,
Konserthuset etc. Det finns idag ett projekt kring resecoaching för som har till uppgift att
finna nya sätt att öka personer i denna kategori att använda den allmänna
kollektivtrafiken i större utsträckning.
Ersättningen till callcenter är per genomförd beställning.
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Kostnaderna för callcenter för beställning av färdtjänst med taxi uppgår till 2 % av
dagens kostnader för den upphandlade färdtjänstverksamheten. Den årliga kostnaden
för beställningscentralen i Stockholm var ca 15 mkr55
9.4 Planering av färdtjänsten i Sverige idag
Det finns runt om i landet olika modeller för hur färdtjänstresor trafikplaneras.
Planering för att så många resor som möjligt ska ske i form av samåkning görs i alla län,
kraven ser lite olika ut vilket påverkar effekten. Stockholms län avviker från övriga dels
avseende koncept Rullstolstaxi (som är unikt i sitt slag) och dels avseende hur
köruppdrag skickas till taxitransportörerna. Mer information finns i Bilaga 7
Omvärldsanalys.
Fler län i landet arbetar med den särskilda kollektivtrafiken proaktivt med resecoaching
och trafikupplysning
9.4.1 Beställningscentraler i andra län
I samtliga län finns idag beställningscentraler för färdtjänst, i egen regi eller upphandlad.
För att minska kostnaderna lades viss verksamhet av några aktörer ut i andra länder.
Erfarenheten har varit splittrad, men problem har uppstått i första hand kring
språkförståelse men också lokalkännedom. På senare år har större delar av
beställningscentralernas verksamheter tagits tillbaka till Sverige. Med tanke på att den
kundkategori som har behov av att utnyttja beställningscentralernas tjänster kan ha
större problem med att artikulera, utrycka sig etc. är språkförståelse och lokalkännedom
avgörande faktorer för att beställning av resa och sedan resan ska kännas trygg och
säker.
Vidare har utomeuropeiska länder ett krav på undertecknande om sekretess gällande
hantering av personuppgifter. Länder som inte undertecknat denna sekretess kan inte
delta eller verka i verksamhet som hanterar sådana uppgifter. Det har prövats enligt LOU
vilka villkor som kan ställas på var beställningscentralen ligger – i Sverige eller
utomlands, och i så fall i vilka länder – för att garantera sekretessen.
En trend är att taxibolag idag inte har något eget trafikplaneringsystem utan knyter sig
till en leverantör som tillhandahåller detta till bolagens egna beställningscentraler.
Klagomålen på befintliga beställningscentraler har ökat senare år. I huvudsak är det
språkkunskap och tillgänglighet som klagomålen gäller. I tabellen nedan redovisas
förhållandena i vissa av landets län. I Uppsala, Jönköping och Östergötlands län sköts
beställnings-centralen i egen regi. I samtliga av nedan presenterade län56 förutom
Stockholm och Uppsala ingår all särskild kollektivtrafik inklusive skolskjuts samt alla
allmän anropsstyrd trafik (linjer, turer, servicetrafik, anropsstyrd flextrafik) i
beställningscentralens uppgifter. I flera uppdrag ingår även trafikledning.

I Dalarna var kostnaden för beställningscentralen år 2012 ca 11 mkr. Då ingår både
beställningsverksamhet och trafikledning.
55
56

Uppgifter har inte gått att inhämta från alla län.
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Tabell 11 Verksamheter som inkluderas i beställningscentraler i olika län

Län

Leverantör

Dalarna
Gotland
Gävleborg
Jämtland
Jönköping
Skåne
Stockholm

Samres AB
Samres AB
X-trafik
BC Jämtland AB (2 st)
Jönköpings Länstrafik
Samres AB
Taxi Kurir, Roslagstaxi,
Taxi Södertälje
Uppsala kommun
Samres AB
Östgötatrafiken

Uppsala
V. Götaland
Östergötland

Färdtjänst Sjukresor Skolskjuts Allmän
anropsstyrd
trafik
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Frågan om att överlåta beställningscentraler till trafikhuvudmannen övervägdes även av
Färdtjänstutredningen i sitt slutbetänkande Färdtjänsten och riksfärdtjänsten (SOU
2003:87). Man drog emellertid slutsatsen att det inte fanns några rättsliga möjligheter
att undanta uppdrag till trafikhuvudmannen att bedriva beställningscentral för
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst från upphandlingsskyldighet. Anledningen var att
det fanns en marknad för sådana tjänster. Detta ansågs dock kunna försvåra en
samordning av särskilda persontransporter57.
9.4.2 Kostnader för att driva beställningscentral
Tabell 12 Beställningscentralernas kostnad per beställd resa
Antal resor

Kronoberg

Kostnad
per resa
56,00 kr

Jönköping

33,55 kr

605 000

Västernorrland

32,45 kr

493 000

Norrbotten

33,48 kr

230 000

29,34 kr

598 000

Halmstad

28,41 kr

140 415

Linköping

19,70 kr

Stockholm

5,20

BC/län
58

59

Västmanland
60

*) kr

230 000

464 000
4 100 000

Kostnaderna för beställningscentraler
varierar stort beroende på vilka funktioner
som ingår i uppdraget. Kostnaden för
trafikförvaltningens callcenter, d.v.s. ta emot
och boka resor (i huvudsak taxi) som enda
uppdrag var 2 % av de totala kostnaderna för
färdtjänsten år 2015.
I Göteborg där beställningscentralen har ett
större ansvar för beställning, trafikledning
mm ligger kostnaderna på 15 % av de totala
kostnaderna.

*) Enligt budget
Förbudet i konkurrenslagen hindrade taxiföretag utanför större tätortsområden och i glesbygd att, via en
gemensam beställningscentral, upprätthålla en service för taxis kunder (Konkurrensverket 2007, s. 151-152).
Undantag om att förbudet i konkurrenslagen inte gäller om samarbetet mellan taxiföretag eller mellan en
beställningscentral och taxiföretag omfattar högst 40 taxifordon, och behövs för att tillgodose det
samhälleliga intresset av tillgång till taxiservice (2 kap 5 §).
58 Värdet hämtat från rapport från augusti 2013, beställd av Regionförbundet Södra Småland, utförd av
Knowit Business Consulting AB.
59 Budgeten för 2013 som anger totala administrations- och driftskostnader till 17 651 000 kr.
60 Hallandstrafiken hänvisade till sekretess. Uträkningen är därför baserad på fakturor som visar kostnader
och antal resor som utförts åt Halmstad kommun.
57
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Tillståndprocessen
10 Tillståndsprocessen och regelverk/riktlinjer
Processen från ansökan om färdtjänst till erhållande om beslut av färdtjänst kan
illustreras på följande sätt:



Politiskt
beslut

Politiskt
beslut



Färdtjänstlagen


Riktlinjer


Extra
förutsättningar
för
färdtjänstresor

t ex kundval

Behov

Kommunerna


Beslut

TF
Resor

Leverabler för genomförande av resa, t
ex
 Antal resor
 Val av transportör eller val av tid
 Resa ensam eller samåkning
 System för bokning av resa
 System för genomförande av resa

Figur 15 Tillståndsprocessen

 Lag (1997:736) om färdtjänst.
 Stockholms läns riktlinjer för färdtjänstresor. Riktlinjerna reglerar tolkning av färdtjänstlagen
gällande tillstånd, ledsagning. Riktlinjerna är politiskt beslutade i färdtjänstutskottet.
 Politiska beslut om antal resor och om extra variabler (spelregler)t ex kundval.
 Lista på variabler utifrån riktlinjer och extra politiska beslut som styr utformning
färdtjänstresorna. Dessa styr hur resorna planeras, utförs samt kostnader för resorna. Kundval
i någon form är en av de variabler som styr hur resorna genomförs.
 Idag söker person färdtjänsttillstånd hos kommunen. Bedömning görs utifrån personens behov
av resa, färdtjänstlagen och gällande riktlinjer.
 Beslut fattas om hur tillstånd ska utformas. Här finns idag möjligheten att få tillstånd för taxi
eller specialfordon, att få åka i framsäte, att få åka ensam och att få differentierat tillstånd
beroende på sjukdomstillstånd och fysiska förhållanden. Tillstånd får enligt § 9 i
färdtjänstlagen i skälig omfattning förenas med föreskrifter om:
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar. Detta utgår från politiska beslut.

10.1 Ansökningsprocessen
Ansökan om tillstånd för färdtjänst ska i nuläget lämnas in till den kommun eller
stadsdelsförvaltning där den sökande är folkbokförd. Ansökan ska innehålla ett intyg
från läkare som styrker den sökandes behov för färdtjänst (så kallat färdtjänstintyg).
Utredningen är en mycket viktig del av ansökningsprocessen och som beslutsunderlag
för Färdtjänsten.
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Trafikförvaltningen och kommunerna har ett delat ansvar för färdtjänstansökningsprocessen. En överenskommelse är tecknad som går ut på att kommunerna ansvarar för
den utredning som görs inför beslut om tillståndsgivning och Trafikförvaltningen är
tillståndsgivare, d.v.s. myndighetsansvaret att fatta beslut om ansökan ska godkännas
eller avslås. Överenskommelsen omfattar inte resor föranledda av kommunala beslut
rörande aktiviteter för äldre och funktionshindrade inom grundskola, vård och omsorg. I
§ 5 står att kommuninvånare skall inge ansökan om färdtjänst till kommunen.
Kommunen skall verkställa en utredning som ligger grund för landstingets prövning av
sådan ansökan. I samma paragraf står även att ansökningsprocessen för färdtjänst skall
vidareutvecklas och förbättras. Landstinget som myndighetsutövare har en ledande roll i
utvecklingen av handläggningsprocess och IT-stöd i samband med detta.
Färdtjänsttillstånd på Trafikförvaltningen behandlar omkring 30 000 ärenden per år,
vilket innebär 100-150 ärenden per dag. Ca 25 personer arbetar med dessa ärenden.
För antalet färdtjänstresenärer per kategori, se Bilaga 1 Basfakta och kapitel 6 ”Fakta om
färdtjänsten”. Antal ansökningar under åren 2011- 2013 var:
Tabell 13 Antal ansökning till tillståndsenheten 2011-2013

Nyansökningar, Förlängningar,
Återansökningar
Andel
Ändringar/Omprövningar
Tilldelningar

2011
21 625

2012
18 848

2013
20 380

2014
19 146

2015

12 %
6808
2816

11 %
9366
2823

12 %
6466
3218

6385

7494

Nuvarande rutiner för handläggning av ansökan om färdtjänst, ändring eller förlängning
ser ut på följande sätt på trafikförvaltningen:




Cirka 2- 4 veckor för nyansökningar och förlängningsansökningar
Mindre än 1 vecka för ärenden om ändrat färdsätt
Mindre än 1 vecka för ansökan om extra tilldelning av resor

Handläggningstiderna kan dock variera vecka från vecka, månad för månad och även år
för år. Under en period under 2015 var pga. personalbrist handläggningstiden betydligt
längre.
Hur den framtida processen för ansökan om färdtjänst bäst ska fungera finns lite delade
meningar om bland intresseorganisationerna. Behovet av lokal koppling när det gäller
färdtjänsten framhålls av vissa. De menar att besluten ska fattas närmare de som
ansöker om färdtjänst. Att det utifrån resenärsperspektivet är bättre att besluten fattas
närmare resenären. Andra intresseorganisationer påtalar vikten av en kontaktperson
under hela ansökningsprocessen, att utredning och beslut görs på samma ställe.
10.1.1

Behovsbedömning
Behovet av färdtjänst utreds och bedöms utifrån varje persons funktionsnedsättning i
relation till tillgängligheten till allmänna kommunikationsmedel. Utgångspunkten är
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tydligt att färdtjänsten som en del av den särskilda kollektivtrafiken ska vara ett
komplement till den allmänna kollektivtrafiken, d.v.s. bedömning utifrån de två lagar
som reglerar kollektivtrafiken, Kollektivtrafiklagen och Färdtjänstlagen. Det har under
utredningens gång framkommit att det finns en otydlighet i denna fråga, att färdtjänsten
även är en servicefunktion utanför själva transportuppdraget. Denna otydlighet skapar
misstro mot tillståndshandläggarna, där många beslut överklagas på felaktiga grunder.
Intresseorganisationerna påtalar problemet med att den sökandes resbehov i stort inte
kartläggs. Frågor ställs om den sökande kan ta sig till närmaste hållplats från
hemmet. Det är alltså en mycket begränsad sfär som undersöks. De menar att frågorna
istället borde vara inriktade på om den sökande kan genomföra de resor och
förflyttningar han eller hon har behov av. Det som står i lagen är (§7) att färdtjänst ska
meddelas dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, och har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. I Stockholms län riktlinjer kan förtydligas vad som kan anses
som övriga behov.
10.1.2 Läkarintyg
Läkarintygets uppgift är att ge medicinsk beskrivning i förhållande till sökandes förmåga
att använda allmän kollektivtrafik.
Läkarintyget är mycket omfattande och upplevs av färdtjänstresenärerna som
komplicerat men ändå inte anpassat till alla funktionsnedsättningar.
Färstjänstsektionens tillståndsenhet menar dock att det finns ett stort värde i ett utförligt
läkarintyg som i utredningen har väsentlig betydelse för beslut om tillstånd. Stort
utrymme finns i läkarintyget för den sökande att lämna uppgifter om sina speciella
problem. Stor vikt läggs på att all relevant information finns tillgänglig inför beslut. Trots
denna noggrannhet uppstår diskrepans om innehåll mellan den sökande och vad läkaren
skrivit i upp till 20 %61 av alla ansökningar. I utredningen föreslås inte någon förändring
av läkarintygets utformning i detta skede. Det pågår idag en aktivitet på sektion
Färdtjänst med syfte att medvetandegöra läkarna i sin roll som intygsskrivare.
10.1.3 Ansökningsblanketter
Ansökningsblanketten finns idag inte att hämta ner från Färdtjänstens hemsida utan
beställs inför varje ansökan eller för ett antal ansökningar samtidigt av handläggare på
kommunen. På hemsidan finns däremot ansökningsblanketter om extratilldelning av
resor, ca 10 olika blanketter.
SRF har i en skrivelse på uppdrag av sitt årsmöte 2014 påtalat att det i det frågeformulär
färdtjänstutredarna använder inte ställs en enda fråga som specifikt rör synnedsättning.
Däremot ställs en rad frågor som rör rörelseförmågan. SRF menar att bristerna i
blanketten sannolikt bidrar till att utredningarna blir bristfälliga och att situationen för
personer med synnedsättning inte beskrivs på ett relevant sätt. Trafikförvaltningen
kräver dock ett intyg från ögonspecialist som bifogas ansökan.
Trafikförvaltningens sektion färdtjänst har efter synpunkter från intresseorganisationerna påbörjat en översyn över utformning av ansökningsblanketten.
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Översynen har en bred ansats där synpunkter från både intresseorganisationer,
kommunala handläggare och personal på trafikförvaltningen inhämtats. Den nya
utformade blanketten kommer sedan att läggas in i det nya tillståndsärendesystemet
som är under upphandling. Vid införandet av systemet kommer alla blanketter att finnas
digitaliserade. Det underlättar och bedöms korta ner ansökningsprocessen samtidigt
som en transparens i hur ärenden ligger till i ansökningsprocessen skapas. Eftersom
arbete pågår med utformning av ansökningsblanketten föreslås i denna utredning ingen
annan åtgärd.
10.1.4 Transparent process
Trafikförvaltningen, liksom kommunala handläggare och färdtjänstresenärer efterfrågar
en mer transparent ansökningsprocess. Utredningen tolkar transparens i processen som
möjlighet för inblandade parter att följa ett ärendes gång. Den kan för
trafikförvaltningen och kommunala handläggare handla om tillgänglighet till
tillståndsärendesystemet, med inloggning som ger rättighet till att följa ärende och att ge
information till den sökande. Personuppgifter som hanteras inom rollen som
myndighetsutövare kan enligt Personuppgiftlagen inte vara tillgänglig för andra
myndigheter/personer. För den enskilde sökande kan transparens vara att de kan få
information via den kommunala handläggaren (den person de haft kontakt med vid
utredningen) likväl som via tillståndsenheten. De sökande föreslås också kunna följa
ärenden via ny kundprofil på ”Mina sidor” på hemsidan. Då krävs det att de sökande kan
få en tillfällig inloggningskod som antingen permanentas eller stängs ned vid avslag.
10.1.5 Trafikförvaltningens och kommunernas ansvar
Ett problem som tydliggjorts under utredningsarbetet är de skilda tillvägagångssätten
gällande hantering av utredningar gällande ansökan om färdtjänst. I vissa kommuner är
uppgiften endast en ”bisyssla” medan det i större kommuner är en heltidstjänst.
Kunskap om olika funktionsnedsättningar och speciella behov samt hanteringstid
varierar stort. Det finns minst 300 kommunala handläggare idag, sannolikt fler, som
runt om i kommunerna handlägger ansökningsärenden för färdtjänst.
Trafiknämnden har gett trafikförvaltningen i uppdrag att studera förutsättningarna för
att eventuellt föra samman utredningsdelen med myndighetsutövningen på
trafikförvaltningen. Effekten skulle ge positiva effekter i form av kortare beslutstider,
ökat och mer homogen kunskap hos handläggarna som ger mer likvärdiga bedömningar
och att den sökande har kontakt med en handläggare för hela ansökningsprocessen.
Svårigheten är att hitta en effektiv organisation med personliga möten med de sökande i
sina hemkommuner.
Utredning om framtida organisation gällande ansökan om tillstånd ingår inte i den här
utredningens uppdrag men har en viss effekt på de förslag som läggs.
10.2 Tillstånd
Förutsättningarna för att erhålla färdtjänsttillstånd är att personen har väsentliga
svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken, att
funktionshindret ska vara bestående (minst tre månader eller längre) samt att du är
folkbokförd i Stockholms län.
För att få tillstånd att resa med färdtjänst måste resenären ha mycket svårt att resa i den
allmänna kollektivtrafiken och endast kunna gå kortare sträckor, ca 200m. Utöver detta
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kan finnas andra förutsättningar som i sig vid bedömning av färdtjänstgrundande.
Vidare krävs ett läkarintyg.
Personers rätt till färdtjänst regleras i lagen (1997:736) om färdtjänst. Lagen
reglerar behov av färdtjänst och ledsagare. Enligt Färdtjänstlagen ska
färdtjänsttillstånd omfatta resmöjligheter för resor som kan anses vara väsentliga för
tillståndshavaren. Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Enligt färdtjänstlagen får tillståndet för färdtjänst även i skälig omfattning innefatta:
1. Vilket färdsätt som får användas,
2. Inom vilket område resor får göras, och
3. Hur många resor tillståndet omfattar.
Trafikförvaltningen får enligt lag inte begränsa resor som anses vara väsentliga det vill
säga resor till och från arbetet, studier, hämta och lämna barn med mera.
Vad begreppet ”väsentliga resor” avser har tolkats på olika sätt av utövare och
myndigheter. Frågan om dess innebörd har tagits upp i regeringsrätten.
Regeringsrättens menar att:
 Den typ av resor som ska rymmas inom begreppet ”väsentliga resor” och som
därmed inte ska begränsas till antalet är resor till arbete, skola, vissa andra studier
(t.ex. universitetsstudier eller yrkesutbildningar), daghem, förskola och
dagverksamhet d.v.s. resor som krävs för att den enskilde ska ha en fungerande
vardag, dvs. de är en förutsättning för den dagliga livsföringen och till sin karaktär
sådana att de inte låter sig begränsas till antalet utan måste företas i den omfattning
verksamheten förutsätter.
 Resor till fritids-, motions- och rekreationsaktiviteter mm omfattas inte även om de
för den enskilde är väsentliga genom möjlighet till förbättrade livsvillkor.
Regeringsrättens dom är vägledande vid bedömningen av hur många resor som ska
beviljas. Hänsyn måste tas till individuella behov. Trafiknämnden kan därutöver i
regelverk och riktlinjer bevilja tillstånd för annan typ av resa än vad som hänvisas till
ovan.
10.2.1 Resetilldelning i dagens färdtjänst
Landstingsfullmäktige beslutar via riktlinjer för färdtjänsten hur många resor per år som
varje person med tillstånd för färdtjänst generellt tilldelas (så kallad grundtilldelning).
Landstingsfullmäktige har i sin tur överlåtit till trafiknämnden att utifrån verksamhetens
bestämmelser och ekonomiska förutsättningar besluta om ytterligare tilldelningar.
Trafiknämnden har för 2015 fattat beslut om riktlinjer för färdtjänsten för 2016 för
Stockholms län. I dagens riktlinjer finns bestämmelser om antal resor, typ av fordon,
resenärens rätt till placering i fordonet, ensamåkning med mera, d.v.s. vad tillståndet
omfattar. Trafiknämnden kan, utöver vad färdtjänstlagen reglerar, i regelverk och
riktlinjer besluta om andra villkor t ex antal resor, avgifter etc. Dock måste beslut grunda
sig på kollektivtrafiklagen och färdtjänstlagen, d.v.s. att färdtjänsten är en del av den
särskilda kollektivtrafiken. Det var 1998 som färdtjänsten frikopplades från
socialtjänstlagen. Trafikförvaltningen anser dock att de mjuka frågorna i gränslandet
mellan de färdtjänstlagen och socialtjänstlagen bör beaktas.
Huvudprincipen för dagens riktlinjer är:
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 Alla färdtjänstberättigade med rätt att åka med taxi får en tilldelning på upp till 198
resor per år. Resenärerna tilldelas, en grundtilldelning på 72 resor, med 18 resor per
kvartal. Extra kvartalsresor tilldelas enligt om resenärens saldo efter respektive
kvartal understiger 12 resor tilldelas automatiskt ytterligare 32 resor per kvartal.
Resor kan sparas mellan kvartal men inte över årsskiften.
 Tillstånd för färdtjänst med specialfordon - Koncept Rullstolstaxi med obegränsat
resande, ensamåkning, resa när som helst under dygnet och kundval.
 För särskilda behov kan ansökan om ännu fler extra resor göras.
Utöver grundtilldelningen så kan färdtjänstresenär ansöka om extra färdtjänstresor om
ändamålet med resorna är av så kallad väsentlig karaktär enligt vad färdtjänstlagen
menar. Ändamål som kan ge fler färdtjänstresor till är:
 Arbetsresor
 Resor till vissa studier, till exempel universitetsstudier eller yrkesutbildningar
 Resor till och från barnets förskola, pedagogiska omsorg, fritidshem, förskoleklass,
grundskola åk 1-3 och grundsärskola åk 1-3.
 Ett fast förtroendeuppdrag i en ideell, politisk och annan jämförbar organisation.
 Besök hos en närstående eller anhörig, om vård och boende ligger utanför det
gemensamma hemmet.
Färdtjänstresenärer får med detta system ansöka om väsentliga resor som de enligt lag
har rätt till, istället för att ansökan gäller fritidsresor vilket i lag inte är reglerat.
Tilldelningen av resor är större än utnyttjandet. I diagrammet nedan visas antal resor
kvar bland de som har tillstånd för resor med taxi och är tilldelade mer än 150 resor.
I figur 15 visas antal resenärer med taxitillstånd som reser mer än 150 resor och har
tillstånd att resa högst 200 resor, d.v.s. har resor kvar som de inte har rest upp. Totalt
handlar det 1600 resenärer. Ungefär hälften, 708 personer har endast 20 resor kvar.
Antal taxi-resenärer som reser mer än 150 resor med tillstånd
att resa högst 200 resor som har resor kvar
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Figur 16 Antal taxiresenärer som reser mer än 150 resor med tillstånd att resa högst 200 resor, som har
resor kvar. Källa: Trafikförvaltningen, statistik alla färdtjänstresor 2014
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I nuvarande riktlinjer har vissa färdtjänstresenärer obegränsad tilldelning resor efter
behov. Detta gäller för:
 Personer under 25 år (ca 3550 personer varav 650 inte gjorde någon resa alls under
2014.)
 Personer med tillstånd att resa i specialfordon (koncept rullstolstaxi) (ca 16650 per)
 Personer med tillstånd att resa i liggande transporter (ca 105 personer)
 Personer med tillstånd att undantas från samplanerat resande (3050 personer).
Totalt 3 800 färdtjänstberättigade, d.v.s. 5 % har tillstånd för att åka ensam i taxi och/
eller koncept Rullstolstaxi. Av dessa var det ca 650 som under 2014 inte gjorde någon
resa alls.
Tillståndet för färdtjänst ger även rätt till fritt antal kostnadsfria resor med
kollektivtrafiken i Stockholm. Medresenär får idag följa med gratis i den allmänna
kollektivtrafiken. Färdtjänstresenärer gör idag fler resor i den allmänna kollektivtrafiken
än färdtjänstresor.
Övervägande delen av tillstånden är tidsbegränsade.
10.2.2 Individuella tillstånd
Med individuella tillstånd menar sektion färdtjänst tillstånd om rätt att sitta fram i taxi,
tillstånd för ensamåkning, vintertillstånd(tillstånd för perioden 1 november till 30 april)
eller i form av resor. I dagsläget tilldelas främst individuella tillstånd i form av antal
resor. Idag är det få personer som har vintertillstånd. Mer flexibla och individuella
tillstånd är svåra att finna praktiska lösningar för, varken för den sökande eller för
trafikförvaltningen att administrera.
10.2.3 Färdtjänsttillstånd till unga
I dagens färdtjänst reser alla under 25 år efter behov, d.v.s. utan några reserestriktioner
varken i taxi eller i koncept rullstolstaxi.
Barn upp till 12 år har alltid rätt till ledsagare och barn under 7 år får inte resa ensamma.
10.2.4 Utomlänsresor
Halva grundtilldelningen av resor kan bytas ut mot utomlänsresor. Det är resor i annat
län t ex under en semester enligt i kommunen gällande villkor och egenavgifter.
Egenavgiften ska faktureras enligt samma princip som i egna länet, men idag finns ingen
teknisk lösning eller systemstöd för hantering av utomlänsresor varför
färdtjänstresenärerna aldrig faktureras för dessa resor. Trafikförvaltningen står för hela
kostnaderna.
I utredningen föreslås en omgående lösning, att i faktureringssystemet införa rutin för
denna hantering.
10.2.5 Missbruk i färdtjänsten
Sektions färdtjänst för statistik över inkomna ärenden om kända missbruk av
färdtjänstlegitimationen. I snitt rapporteras 1-2 fall per vecka med personer som fastnat i
kontroll nyttjande ett färdtjänstkort tillhörande annan person. Mörkertalet är dock stort
så någon exakt uppgift om fuskets omfattning finns inte. Nyttjandet bedöms var dels rent
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missbruk av färdtjänstkort men även okunskap om att färdtjänstkortens Accessdel är
personlig till skillnad mot den allmänna kollektivtrafikens Accesskort.
Idag finns ingen funktion för att spärra färdtjänstkort. Det finns inte något systemstöd
för att kontrollera eller spärra kort.
Förutom att kort missbrukas finns ett relativt stort antal personer som inte betalar sina
fakturor. Enligt tidigare beslut få de förfallna fakturorna inte skickas från inkasso till
Kronofogden. För de personer som inte betalt finns inte heller möjlighet att spärra kort.
Effekten blir att personerna reser som vanligt och underlåter att betala egenavgift för
sina resor. Enligt trafikförvaltningens jurister finns ingen grund för att inte hantera
färdtjänstresenärer annorlunda än andra resenärer inom kollektivtrafiken varken
gällande hantering av förfallna fakturor eller att spärra kort.
10.2.6 Framtida färdtjänsttillstånd
Dagens uppdelning av beslut om tillstånd och beslut om tilldelning av resor separeras
mer tydligt.
Del 1 – Tillstånd om färdtjänst enligt färdtjänstlagen, d.v.s. rätt till färdtjänst och rätt
till ledsagare. Grundtilldelning av resor flyttas till Del 2 – tilldelning av resor och
individuella behov.
Del 2 – Tilldelning av alla resor och individuella behov. Både grundtilldelning av
väsentliga resor och resor enligt beslutade riktlinjer.
Förslaget underlättar en mer individuell hantering av tilldelning av resor och andra
behov den färdtjänstberättigade har.
10.3 Resetilldelning i framtida färdtjänst
Antalet resor per resenär ökar bland de som har tillstånd för koncept Rullstolstaxi, så
även resornas längd. De som åker mer än 500 resor per år gör betydligt längre resor än
de som gör färre resor.
Resandet inom färdtjänsten idag varierar för olika färdtjänstkunder från 0-3070 resor
per år. 19 000 gjorde 2014 ingen resa alls med färdtjänsten med taxi eller specialfordon.
 21 900 färdtjänstresenärer gjorde högst 10 resor under året.
 19 300 färdtjänstresenärer gjorde 11-36(grundtilldelning) resor under året.
 8 600 färdtjänstresenärer gjorde 37-72 resor under året.
 7 200 färdtjänstresenärer gjorde 73-150 resor under året.
 2 300 färdtjänstresenärer gjorde 151-198 resor under året.
 1 100 färdtjänstresenärer gjorde 199-300 resor under året.
 1 100 färdtjänstresenärer gjorde 301-500 resor under året.

300 färdtjänstresenärer gjorde 501-700 resor under året.

200 färdtjänstresenärer gjorde mer än 700 resor under året varav 55
färdtjänstresenärer gjorde fler än 1000 resor.
Se mer detaljerad beskrivning i Bilaga 1 Basfakta.
En utgångspunkt i utredningen har varit att rättigheterna till att resa färdtjänst med taxi
i större grad ska vara likvärdigt med resande med specialfordon (för vilka ett eget
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koncept, Rullstolstaxi62, skapats som starkt avviker från färdtjänstresor med taxi). En
annan utgångspunkt har varit analys av framtida utveckling utifrån prognos om ökat
antal äldre i Stockholms län, ökat antal resor samt längre resor med Rullstolstaxi. Det
fria resandet i koncept Rullstolstaxi i kombination med ensamåkning och bokning av
resa enligt samma princip som vanlig taxi har drivit kostnaderna i färdtjänsten. 35
personer med färdtjänsttillstånd för Specialfordon och då automatiskt koncept
Rullstolstaxi genomförde i snitt 1 367 färdtjänstresor per år (3,75 resor per dag) som per
person kostade mer än 500 000 kr per år.
Inom ramen för utredningen har fyra alternativa på förslag på resetilldelning inom
färdtjänsten har studerats.
Alternativ 1 – Resor efter behov
Alternativ 2 – Friare resande för alla men med ett maximalt antal resande
Alternativ 3 – Tillstånd begränsade till visst geografiskt område.
Alternativ 4 – Differentierade tillstånd
Alternativ 0 -Dagens färdtjänst
 Ökat resande speciellt inom koncept Rullstolstaxi
Med en resandeökning bland befintliga färdtjänstresenärer, ökad befolkningsmängd
med högre andel äldre samt en minskad kostnad pga. senaste upphandlingen beräknas
kostnaderna för dagens trafikupplägg att öka med ca 200 mnkr.
Alternativ 1 - Resor efter behov (tillstånd för obegränsat resande)
Fördelar:
 Mindre administration för Trafikförvaltningen
 Mindre administration och väntande på besked för färdtjänstresenären.
 Ökad rättvisa för alla färdtjänstresenärer
 Enklare för alla färdtjänstresenärer
Nackdelar:
 Ökade kostnader
 Det finns en risk för att antalet resor ökar bland färdtjänstresenärer med tillstånd
för resor med taxi.
Obegränsat resande är inte liktydigt med koncept Rullstolstaxi där fritt resande är en av
fler parametrar. Fritt resande kan styras av restider, reslängd, ärende, samåkning,
kundval mm. I förslaget nedan utgår vi från att all trafik ruttläggs och att alla resor
beställs via en gemensam beställningscentral. Effekten av fritt resande är ändå ökande
kostnader för färdtjänsten.
Arbetspendlare som arbetar heltid gör ca 440 resor till och från arbetet under ett år.
Färdtjänsten enligt lag reglerar rätten att resa till och från arbetet, men ej i tjänsten. För
dessa resor ansvarar arbetsgivaren.

Koncept Rullstolstaxi innehåller, obegränsat resande, resa när jag vill, resa ensam, ingen
samplanering, mycket kort förbeställningstid och kundval.
62
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Färdtjänstresenärer med tillstånd för obegränsat resande (2014) reste i snitt 2,7 resor
per dag.
Obegränsat resande bedöms öka antalet resor i färdtjänsten bland vissa
färdtjänstresenärer. Obegränsat antal resor för alla som tilldelas färdtjänsttillstånd
skulle minska det administrativa arbetet med hantering av tillståndsärenden inom
Färdtjänstservice63 i viss omfattning. Handläggningstiden skulle minska samt att det
med stor sannolikhet skulle leda till att färre handläggare krävs för att klara arbetet. För
att upprätthålla hög kvalitet i trafiken kommer systemet att kräva mer uppföljning.
Omfördelning av tjänster kan därmed ske.
Alternativ 2 Fritt resande upp till 700 resor.
Möjlighet att resa 700 resor per år innebär 1,9 resor varje dag hela året.
Alternativ 2 Fritt resande upp till 500 resor + väsentliga resor.
Alternativ 2 Fritt resande upp till 300 resor+ väsentliga resor.
Alternativ 3 – Tillstånd begränsade till visst geografiskt område.
I dagsläget finns ingen geografisk begränsning i tillståndet mer än Stockholms län, men
som tidigare beskrivet är egenavgiften avståndsrelaterad. Eftersom majoriteten av alla
färdtjänstresor är under 30 km, i genomsnitt 16 km är ett förslag som analyserats att
tillstånden skulle vara reglerade till den färdtjänstberättigades närområde. Vid närmare
analys av för- och nackdelar föll förslaget bort tidigt då det skulle skapa mer
administration och skapa besvär både för de färdtjänstberättigade och
trafikförvaltningen. Vidare har förslaget bedömts mycket svårkommunicerbart och skapa
problem även för transportörer. Förslaget har därför inte beräknats utan bedömts vara
ett alternativ som inte är genomförbart.
Alternativ 4 – Differentierade tillstånd
Med differentierat tillstånd menas i detta förslag olika servicegrader olika tidpunkter på
dygnet.
Ålderdomligt trafikhanteringssystem, regelverk, ensamåkning, kundval och stort antal
resor under rusningstid är kostnadsdrivande faktorer. Kundval oavsett modell kräver en
enligt gjorda studier en överkapacitet 64. För att även upprätthålla hög kvalitet men även
har fokus på resurseffektivitet är differentierat tillstånd en möjlighet. Förslaget byggde
på t ex:
1. Samåkning obligatorisk vid arbetsresor. För fritidsresor kan friare val av resor göras.
eller
1. Samåkning obligatoriskt vissa tider på trafikdygnet.
eller
2. Differentierade egenavgifter för resor beroende på när resan sker.

63

Intervju Martin Jägerbert, 2014-11-10

64

Se underlagsrapport Kvalitet och kundval
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Förslaget bedömdes som Alternativ 3 för komplicerat och svårt att sätta rätt gränser och
vilka som skulle kunna söka för avvikelse att förslaget förkastades på tidigt stadium och
har därför inte beräknats.
10.4 Förhållandet mellan färdtjänst och sjukresor
I tidigare fattat beslut gäller att färdtjänstresenärer inte behöver söka sjukresor utan åker
sjukresor på färdtjänstkortet. En god tanke, men effekten är att sjukresor görs inom
färdtjänsten och att kostnaderna belastar färdtjänstens verksamhet och inte
sjukvårdsförvaltningens. Drygt 22 % av alla resor med färdtjänsttaxi 2015 var sjukresor.
Även sjukresor med koncept Rullstolstaxi ökar till knappt 20 % år 2015. Mörkertalet av
hur många sjukresor som görs inom färdtjänsten utöver detta är stort. Hur många
sådana resor som görs under ett år kan med dagens redovisnings och uppföljningssystem
inte registreras. Ett skäl till att färdtjänstresenärerna åker färdtjänst i stället för sjukresa
är att egenavgift och högkostnadsskydd är betydligt högre i sjukvården. Ett sätt att få en
uppfattning av hur stor mörkertalet är, är att studera antal resor som går till och från
sjukvårdsinrättningar. Statistiken ger inte sanningen eftersom färdtjänstresor kan göras
till anhöriga på sjukhus och egna besök som inte klassas som sjukresa, men statisken kan
ge en uppfattning.
För att säkerställa att kostnaderna för sjukresor respektive färdtjänst belastar rätt konto
och budget finns fler alternativ:
1. Budgeten för sjukresor överförs till trafikförvaltningen.
2. Resor med färdtjänst begränsas till adresser utanför sjukvården.
3. Den automatiska rätten att åka sjukresor på färdtjänstkortet tas bort. Frågan bör
utredas gemensamt med hälso- och sjukvården.
4. Samtliga resor i färdtjänsten som går till eller från sjukinrättning faktureras
sjukvården.
Punkterna 1,2 och 4 bedöms i nuläget svåra att finna fungerande lösningar på. Det tänkbara alternativet för att styra reskostnaderna till rätt förvaltningsbudget är alternativ 3.
10.5 Servicelöfte
I riktlinjer och övriga grundförutsättningar ingår trafikförvaltningens servicelöften till
färdtjänstresenärerna. Servicelöften består av kvalitetsnivåer till kund, t ex omvägstid,
väntetider etc. Servicelöften är den del av färdtjänstens riktlinjer som beskriver
färdtjänstresenärens rättigheter och skyldigheter. En tydlighet som gör att resenärerna
vet vilka förväntningar de kan ha på resor i färdtjänsten. Idag upplev en viss otydlighet
kring detta. Genom tydligt formulerade servicelöften kan en stor del av klagomålen kring
resorna undanröjas.
10.6 Färdtjänstkortet
Tre olika typer av kort är giltiga för resa i färdtjänsten, färdtjänstkort, sjukresekort och
tjänstekort. I denna utredning hanteras färdtjänstresor varför en avgränsning till studie
av färdtjänstkortet gjorts. Färdtjänstkortet i dagens användning visar på rätten att resa
med färdtjänsten. Kortet är kopplat till färdtjänstresenär och de tilldelade resor
personen har. Informationen finns i Samplan. När resa görs i taxi registreras resan i
taxametern som inte är online mot informationen i Samplan. Det är först efter föraren
avslutat sitt körpass som utförd resa kopplas till färdtjänstresenärens tillstånd.

98(125)
Strategisk utveckling
Planering

Ärende/Dok. id.
TN 2014-0463

RAPPORT
2016-04-26
Version 1

Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Dagens färdtjänstkort består av två sidor. Ena sidan som består av färdtjänsttillståndet,
personuppgifter med foto och magnetremsa. Den andra sidan är accesskort laddat med
fri tillgång till den allmänna kollektivtrafiken. Accesskortet läses av trådlöst med RFID
standard. Dagens taxametrar i taxibilarna kan inte hantera trådlös överföring av
uppgifter. Frågan bör belysas djupare i kommande studie inför upphandling av nytt
trafikhanteringssystem.

Taxicentralens
trafikledning
• Information om
färdtjänstresenärers
tillstånd med
tilldelning av resor och
andra behov.

• Beställd resa från
Samplan skickas ut
till ledig bil.

Samplan

• Taxibilen är onlineuppkopplad till
tacxicentralens trafilednings-system och
får vilket uppdrag som ska utföras.
• Färdtjänstkort dras i teaxametern som inte
är online med lednings-centralen.
Uppgifterna registreras och samkörs med
beställd resa efter förarens körpass.

Taxi

Figur 17 Dagens registrering av beställda resor och utförda resor

En framtida målsättning för det kombinerade Färdtjänstkortet med Accesskort på ena
sidan för registrering av resor i den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänstkort med
magnetremsa på andra sidan för registrering av färdtjänstresor är ett kombikort där alla
resor kan hanteras trådlöst. Taxameterar på marknaden är ännu inte förbedda på trådlös
korthantering.
Mer detaljerad beskrivning av resetilldelning finns i kapitel 10.2.1.

Taxibilen
• Information om
färdtjänstresenärers tillstånd
med tilldelning av resor och
andra behov.
• Skickar beställd resa till
taxibilen

Nytt
centralsystem för
trafikplaneirng

• Taxibilen är online med tf:s
centralsystem för trafikplanering.
• Taxametern har koppling till
trafikplaneirngsystem.
• Kort dras i taxametern och jämförs
direkt med beställd resa.

Figur 18 Bokning och registrering av resa i framtida färdtjänst

Om regelverk, tilldelning och trafikplanering finns i ett och samma system ökar
kontrollfunktionen att beställd resa genomförs enligt det tillstånd färdtjänstresenären
har. I trafikhanteringssystemet kan även arbets- och skolresor kopplas till vissa adresser
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och endast tillåtas mellan dessa adresser. Vid bokning av resa kan beställningscentralen
se vilka resor respektive färdtjänstresenär har rätt att göra.
Förslaget hanterar inte sjukresekort och tjänstekort.
10.7 Nya riktlinjer
I riktlinjerna regleras förutsättningarna för hur färdtjänsten i Stockholms län ska
utföras. I samband med att eventuella beslut om i denna utredning föreslagna åtgärder
tas kommer befintliga riktlinjer att behövas uppdateras. Riktlinjerna styr utfallet av hur
färdtjänstresorna genomförs och därmed kostnaderna för densamma. Förslag på
förändringar i riktlinjerna kan effektivisera färdtjänsten oberoende av hur trafiken
organiseras och planeras. Se tabell nedan. Riktlinjerna ska då gälla alla resor med
färdtjänsten.
I riktlinjer regleras bl. a extraservice till resenärerna. Den extra service som finns idag,
d.v.s. tjänst som avviker från huvuduppdraget att köra resenär mellan två adresser är för
färdtjänstberättigade med tillstånd att åka med koncept Rullstolstaxi att bli hämtad och
lämnad vid lägenhetsdörr. Denna extraservice måste den färdtjänstberättigade meddela
vid beställningstillfället. Resenären betalar inget extra för tjänsten utan den kostnaden
står trafikförvaltningen för. Vid sjukresor går det också att boka extra service.
I utredningen föreslås att färdtjänstens riktlinjer omformuleras till att tydligare även
riktas till färdtjänstresenärerna som informationskälla, speciellt med tydligt formulerade
servicelöften.
10.8 Förslag på och effektbedömning av förslag– före resan
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder, deras bedömda effekt och synpunkter från
referensgrupperna.
Skala bedömning:
-+
++
Ingen/Negativ effekt
Låg effekt
God effekt
Hög effekt
Förslag

Namn

Status

Resenärs-

Resurs-

nytta

effektivitet

Förändring

Förslag 12

Transparent ansökningsprocess Tydliggöra
hantering av Färdtjänsttillståndets två
delar, tillstånd och resetilldelning

Argument
Synpunkter

Se kapitel 10.1.4.
Referensgrupp Resenär menar att ansökningstiderna är långa och att de inte har
information om var ärendet ligger i tillståndsprocessen. Deras kontaktperson idag finns på
kommunerna och handläggarna där har liten kunskap om ärendet efter det är skickat till
trafikförvaltningen för beslut. Intresseorganisationerna har ställt sig positiva till alla former
som kan bidra till enklare hantering av resetilldelning och justeringar av sin tilldelning av
resor.
Enklare och snabbare ansökningsprocess, med färre samtal från de färdtjänstsökande. Det
finns idag inget riktigt jämförbart hanteringssätt, men förslaget bedöms efter diskussion
intern kunna ge snabbare process och minskad administration.
Anpassning av Stockholms läns landstings
Föränd-

Bedömd effekt

Förslag 13
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Argument

Synpunkter

Bedömd effekt
Förslag 14

Argument

Synpunkter
Bedömd effekt
Förslag 15

Argument
Synpunkt
Bedömd effekt

Förslag 16

Argument

Synpunkter

Bedömd effekt

riktlinjer för färdtjänsten till ett tydligare
ring
styrdokument.
Riktlinjerna är och bör inte som det står i nuvarande riktlinjer i huvudsak vara ett stöd för
de kommunala handläggarna utan föreslås utformas med tydligt ur ett resenärsperspektiv.
Här ska tydligt kunna utläsas vad som gäller för färdtjänsten i Stockholms län. I riktlinjerna
tydliggörs att färdtjänsten är en del av den särskilda kollektivtrafiken, att färdtjänst är till
för persontransporter.
Kundtjänst menar att vissa delar i riktlinjerna idag lämnar utrymme för tolkning.
Diskussioner med resenärer uppstår kring hur vissa meningar ska tolkas.
Färdtjänstresenärerna är i vissa fall osäkra på vilka regler som gäller för färdtjänsten.
Tydliga, lättkommunicerade riktlinjer förenklar för färdtjänstresenärerna, minskar samtal
om tolkning av riktlinjerna till kundtjänst och gör det enklare att åka med färdtjänsten.
Färdtjänstresor går endast mellan beställd
startadress och måladress. Via- resor är
Förändendast tillåtna för att hämta/lämna barn på
ring
förskola/skola eller liknande verksamhet.
För att tydliggöra den särskilda kollektivtrafikens uppdrag. Viktigt att poängtera att resa
adress till adress inte gäller direktresa utan att vägen precis som i den allmänna
kollektivtrafiken gör omvägar för att andra ska kunna åka med.
Viss otydlighet finns bland färdtjänstresenärer vad som menas med via-resa och vilka
som kan göra dessa.
Färre diskussioner om vad och för vilka ändamål via-resor kan göras.
Medresenär:
1) Reser samma sträcka som färdtjänstresenär.
Föränd2) Betalar samma egenavgift som
ring
färdtjänstresenären.
Regeln gäller idag men har inte tydliggjorts i riktlinjerna. Visst avvikelse har anmälts, d.v.s.
hämta person på vägen etc. Anpassning till regler för medresenär i andra län.
Tydliggörande kommer att minska kostnaderna i viss utsträckning men möjliggöra bättre
ruttplanering och samåkning. Så enkla och liktydiga regler som möjligt för alla som reser
med färdtjänsten. Som medresenär finns inte krav på att person ska var färdtjänstresenär
behjälplig så reducerat pris är inte befogat.
Justering av riktlinjer gällande:
Föränd1. Kollin -Två kollin får medtagas, dock ej mer än
ring
vad färdtjänstresenären eller
ledsagare/medresenär kan bära till taxin.
2. Antal medföljande personer -(ledsagare,
medresenär och barn)
Regelverk måste tydliggöras att färdtjänst är särskild kollektivtrafik, inte service till och från
fordonet. En person med tillstånd för färdtjänst får utan extra avgift ta med sig barn och
syskon som inte fyllt 18 år. Den särskilda kollektivtrafiken inkluderande färdtjänsten är
kollektivtrafik och bygger på att personer med särskilt tillstånd ska kunna resa tillsammans.
För att ruttplanering ska få bra effekt föreslås att antal personer varje färdtjänstresenär får
ta med sig på resan fastställs.
Referensgrupp resenär påtalar problemet med utrymme för flera stora rollatorer. Många
gånger skadas dessa då de trängs ihop i bagageutrymmet på bilen. Referensgrupp resenär
önskar att hela familjer ska kunna åka färdtjänst tillsammans.
Färre klagomål på förare för bristande service. Ökad samåkningseffekt då fler personers
kolli kan lastas i bilen. Bättre ruttplanerings- och samåknings effekt vilket leder till lägre
kostnader. Idag finns ingen statistik på hur många som följer med nuvarande
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Förslag 17

Argument

Synpunkter

Bedömd effekt
Förslag 18

Argument
Synpunkter
Bedömd effekt

Förslag 19
Argument
Synpunkter

Bedömd effekt
Förslag 20
Argument

Synpunkter
Bedömd effekt
Förslag 21

Argument

färdtjänstresenärer varför en effekt av förslaget inte kan räknas fram, utan den uppskattas
ge de positiva effekter som beskrivits.
Möjligheten att spärra färdtjänstkort samt
skicka obetalda fakturor gällande färdtjänstNy
resors egenavgifter från inkasso till
Kronofogden.
För att minska missbruk av färdtjänstkort föreslås att korten efter längre missbruk kan
spärras för fritidsresor och endast tillåtas användas för de s.k. väsentliga resorna. Nya
systemstöd krävs. Identifiering av arbets-/skolresor kan vara att färdtjänstresenärerna får
uppge start och måladress för dessa resor och att inga andra resor tillåts. Uppgifterna lägg
in i resenärens kundprofil.
Storleken på antal obetalda fakturor är inte känd, men upplevs av sektion färdtjänst som
stor. Rättighetsprincipen åberopas. Att det ska vara möjligt att fortsätta och åka i den
särskilda kollektivtrafiken men att åtgärder vidtages i den allmänna.
Om systemet inför beräknas obetalda fakturor att minska.
Alternativ 2B Fritt resande med tak på 500
resor+ väsentliga resor. De 500 resorna
Förändfördelas ut månadsvis.
ring
Se kapitel 10.2.6
Se ovan.
525 st. av 2014 års färdtjänstresenärer, dvs 1%, reste fler än 500 resor. Snittkostnad/resa
var 402 kr/resa. Denna grupp gör tillsammans 125 000 resor utöver 500 resor per år, till
en kostnad om drygt 50 mnkr. De kommer att påverkas av den föreslagna
resetilldelningsnivån.
Om kundvalsmodell ”Val av transportör” införs beräknas kostnaderna år 2020 öka med ca
200 mnkr och utan kundval en reducering av kostnaderna med ca 50 mnkr.
195 st. av 2014 års färdtjänst resenärer reste fler än 700 resor.
4,4 % av de 61 000 färdtjänstresenärerna som år 2014 gjorde någon resa med färdtjänsttaxi
eller specialfordon gjorde fler än 198 resor. 3 % har gjort fler än 300 resor, 1 % gör fler än
500 resor, 0,3 % gör fler än 700 resor och 0,09 % gör fler än 1000 resor. Ca 19 000 gjorde
inga resor alls under med färdtjänsten med taxi eller specialfordon(inklusive rullstolstaxi)
under 2014.
FörändNy Kundprofil
ring
Se kapitel 8.6.
Färdtjänstresenärerna har via referensgrupp resenär framfört problem med att få
information om ansökningsprocess, klagomålsärenden, information till förare om speciella
behov mm.
Nöjdare och tryggare färdtjänstresenärer, tydligare information och ökad transparens.
FörändÖversyn av utformning av färdtjänstkort
ring
I flera län används inte färdtjänstkort utan färdtjänstresenärer uppger bara sitt
personnummer alternativt visar vanligt leg. Hur frågan ska hanteras i Stockholms län bör
utredas.
Enklare administration. Minskat fusk.
Regeln att färdtjänstresenärer automatisk
Förändhar rätt till sjukresekort/sjukresa bör
ring
utredas.
Se kapitel 8.5.3.

102(125)
Strategisk utveckling
Planering

RAPPORT
2016-04-26
Version 1

Ärende/Dok. id.
TN 2014-0463
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Synpunkter
Bedömd effekt

Intresseorganisationerna har genom Referensgrupp Resenär framfört problem med två
olika egenavgifter för resenärer som åker samma taxi.
Färdtjänstens budget belastas idag med kostnader för resor som egentligen är sjukresor. I
vilken omfattning är idag inte känt. Kostnaderna för sjukresor hamnar på färdtjänstens
budget istället för på sjukvårdsförvaltningen.

Under resan
11 Att resa med färdtjänsten
11.1 Trafikplanering med ruttplanering
I kapitel 9 beskrivs den i utredningen föreslagna inriktningen för planering och
utförande av färdtjänsten i framtiden. I detta kapitel hanteras frågor i nära samband och
som i vissa fall påverkas av val av modell för trafikplanering och drift.
11.2 Samåkning/Samplanering
Samåkning är detsamma som att resenärer åker tillsammans till skillnad mot
samplanering som är ett sätt att logistiskt lägga samman köruppdrag. Huvudsyfte med
fordonsresurser. Ruttplanering är en utvecklad form av samplanering.
I föreslagna Servicelöften till kund regleras restriktioner för omvägens längd i tid. Se
servicelöften i kapitel 10.5. Samplanering med samåkning respektive ruttplanering
bedöms utifrån utvärdering av lång erfarenhet i flera andra städer som kostnadseffektiva.
11.3 Resegaranti/Förseningsersättning
Resegaranti funktionen för färdtjänsten avviker från vanlig definition av resegaranti. Se
Kapitel 3 Definitioner. I Stockholms läns färdtjänst består ”Resegaranti” av att beställa
ersättningsfordon om beställd bil är mer än 20 minuter försenad. Resegarantin fungerar
idag som beställningscentral dit resenärer ringer, en speciell beställningscentral just för
dessa tjänster. Ansvar ligger på resenären att meddela att beställt fordon är försenat eller
uteblivit. Resenären har även rätt att avbeställa resan, samt att välja att själv välja att
lösa sitt problem utan att kontakta beställningscentral ”Resegaranti”. Om resenär löser
problemet själv och bokar egen taxi får resenären betala och därefter begära ersättning
för taxiresorna. Hantering och bedömning av dessa äskanden om ersättning hanteras
inte av funktionen ”Resegaranti” utan av funktionen Kundtjänst. I och med beslut om
outsourcing av kundtjänsten kommer ersättningsärendena att ligga hos denna externa
part. För att underlätta uppföljningen kompletterar ett separat system, GIS Karta, Skala
nuvarande trafikhanteringssystem, Samplan.
Tjänsten för den så kallade Resegarantin, d.v.s. beställningscentral som tar emot samtal
från kunder vars beställda fordon uteblivet eller blivit försenade mer än 20 minuter
kommer från och med oktober 2016 hanteras av Färdtjänstens kundtjänst enligt avtal vid
outsourcing av tjänsterna.
11.4 Bil på gatan
Kunder som har ett beviljat tillstånd kan idag om reseprofilen tillåter det ta en ”bil på
gatan”. Endast fordon som har avtal med trafikförvaltningen tillåts utföra dessa resor.

103(125)
Strategisk utveckling
Planering

RAPPORT
2016-04-26
Version 1

Ärende/Dok. id.
TN 2014-0463
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Föraren registrerar en ”bil på gatan” resa direkt i trafikhanteringssystemet vilket ger
möjlighet till fortsatt utnyttjande av det aktuella fordonet. På detta vis slipper kunden
göra utlägg för hela kostnaden av transporten och trafikförvaltningen får möjlighet att
minska hanteringen av kvitton som kunderna skickar in.
Möjligheten att även fortsättningsvis kunna ta ”bil på gatan” föreslås finnas kvar, men att
förenkla reglerna för detta. För att resenärerna lättare ska kunna urskilja de taxifordon
som är avtalade för att köra färdtjänst bör markeras med en större dekal än dagens.
Betalning av resa föreslås förändras så att resa faktureras i efterhand precis som övriga
färdtjänstresor, dock att kostnaden om 50 % av taxameterbeloppet kvarstår. Undantag
ska kunna ges till vissa färdtjänstresenärer med speciella behov t ex epileptiker. Detta
måste finnas angivet i kundprofilen att person har denna rätt och att föraren kan se detta
när kort dras i bil.
11.5 Kopplade resor
Med kopplade resor menas att färdtjänstresan delas upp i fler delresor med omstigning
mellan färdtjänstfordon och allmän kollektivtrafik. Det skulle kunna vara en resa från
Österskär till Skogskyrkogården. Resan skulle då kunna vara färdtjänsttaxi från adress i
Österskär till Roslagsbanan och färdtjänsttaxi från Östra Station till Skogskyrkogården.
För att kunna utföra denna typ av resor behöver resenären en hög grad av
personligservice längs hela resekedjan och det fordras en IT- och fysisk infrastruktur
som måste tillgänglighetsanpassas i större omfattning än idag. Kunskap om fungerande
hissar är avgörande vid denna typ av resor. Fokus på ett ”hela resan” perspektiv är extra
viktigt för att resan ska fungera tryggt och smidigt. Avgörande faktorer för att kopplade
resor ska fungera är att:
För att tidspassning mellan fordonsslag ska fungera, d.v.s. att byten från taxi till buss/tåg
och tvärtom, måste tiderna stämma, så att resenärer slipper långa väntetider.
Det finns fungerande omstigningspunkter, där byte och överlämning mellan olika
transportörer enkelt och smidigt kan ske. Vid behov måste exempelvis taxi ha tillstånd
att köra in och hämta/lämna på bussterminal. Det måste finnas angöringsplatser för taxi
i direkt anslutning till stationsentréer.
Behov av större personella resurser i den allmänna kollektivtrafiken, en systematiserad
enhetlig organisation för fler ledsagare, assistenter och annan servicepersonal runt om i
länet.
Önskemål finns även från färdtjänstresenärerna om möjligheten till garanterad sittplats.
En befarad begränsning av effekten av kopplade resor är att ruttplaneringen blir mindre
effektiv om taxi ska möta upp vid buss/tåg beroende på dels svårighet med tidspassning
för den kund som är samplanerad med en resenär som ska till/från tåg och dels
möjligheten att taxiföraren ska kunna fungera som ledsagare mellan taxi och annat
fordonsslag. Den möjligheten försvinner om annan resenär finns i taxibilen. Den
önskade kostnadseffektiviteten och det ökade användandet av den allmänna
kollektivtrafiken av färdtjänstresenärer kan starkt befaras att utebli.
I denna utredning föreslås inte att fokus läggs på kopplade resor eftersom vi bedömer att
ruttplanering skapar en större besparingseffekt. Undantag görs för resor längre än 30 km
och där huvuddelen av resan kan göras i ett trafikslag inom den allmänna
kollektivtrafiken.
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11.6 Ledsagare och Ledsagning
Inom färdtjänst finns två närliggande begrepp med olika innebörd. Det är ”ledsagare”
och ledsagning”.
Ledsagare i färdtjänst: Om funktionsnedsättningen gör att resenären har behov av hjälp
under själva resan utöver den service som föraren kan ge, kan han eller hon få rätt att ta
med sig ledsagare.
Ledsagning i den allmänna kollektivtrafiken: Personer med funktionsnedsättning, i
huvudsak personer med synnedsättning, kan beställa ledsagning vid stationer vid byte
mellan färdmedel. SL är anslutna till Ledsagningsportalen, som är ett system som
hjälper trafikföretagens personal och resebyråanställda att beställa ledsagning i samband
med bokning av resa. Inom SL-trafiken finns det möjlighet att beställa en ledsagare på
många av de stora knutpunkterna där byte kan göras mellan buss och tunnelbana,
pendeltåg eller annat tåg. Förslag på utveckling ingår inte i denna utredning.
Begreppen är desamma även i övriga län, men det skapar viss förvirring bland
färdtjänstresenärerna. Vidare är det i huvudsak personer med synnedsättning som har
tillgång till ledsagning. Fler andra färdtjänstkategorier skulle ha behov av denna tjänst.
11.7 Förslag på och effekter av åtgärder

Ingen/Negativ effekt

Marginell effekt

Medel effekt

Hög effekt

Nr

Förslag

Förslag 22

Resegarantifunktionen renodlas, döps om till
Förseningsersättning. Jämställs tydligare med
Förändresegaranti inom den allmänna färdtjänsten.
ring
Se kapitel 11.12.
Resegarantifunktionen med att kund ska ringa och beställa ny bil om beställd inte kommit
inom 20 minuter fungerar inte tillfredställande. Väntetiderna i resegarantitjänstens
beställningscentral upplev som långa.
Resegaranti fungerar idag som en annan beställningscentral än den de ringer till först. I
nytt trafikhanteringssystem med funktionen omdirigering av fordon kan ske i
trafikhanteringssystemet. Om fordonsplanering sköt av taxientreprenörerna kvarstår
Resegarantin som idag.
Enklare och ökade möjligheter för ”Bil på gatan” Förändring
Se kapitel 11.11.4.
Referensgrupp Resenär har haft synpunkter på svårighet att ta bil på gatan. Vissa funktionsnedsatta har akuta behov att ta bil vid vissa tillfällen. Detta borde ingå i egenavgiften.
Ökad kundnöjdhet och enklare hantering.
System med kopplade resor utvecklas inte i detta
skede. För resor över 30 km bör dock möjligheten
Marginell
övervägas att större delen av resan görs i ett trafikslag
förändinom den allmänna kollektivtrafiken.
ring
Se kapitel 11.5.
Införandet av mer systematiska system med kopplade resor bedöms av färdtjänstresenärerna som svårt och kräver mer ledsagning, ökad tillgänglighet i terminaler mm.

Argument
Synpunkter
Bedömd effekt

Förslag 23
Argument
Synpunkter
Bedömd effekt
Förslag 24

Argument
Synpunkter

Status

Bedömd
Bedömdf
resenärs- kostnads
nytta
-effektivitet
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Genom upplysning om resealternativ kan frivilliga val av kopplade resor att stimuleras.
Bedömd effekt

-

Regler för när ersättning och ny bil kan beställas utgår från samma principer som för den
allmänna kollektivtrafiken.
Idag är det önskvärt att föraren ringer och meddelar en försening. Föraren ska vänta i
minst fem minuter på hämtadress, om resenären inte finns på plats ska föraren även
försöka kontakta resenären via telefon om möjligt, innan föraren lämnar adressen. Vid
vetskap om minst 10 minuters försening ska resenären informeras om förseningen,
resenären har då även möjlighet att vänta inne i bostaden till dess att taxibilen kommer
fram och föraren återigen kontaktar resenären vid ankomst. I utredningen föreslås att
begreppet Resegaranti byts ut mot SLs nya begrepp ”Förseningsersättning”, renodlas och
får samma innebörd som den allmänna kollektivtrafikens. Att ha fler funktioner inom
begreppet resegaranti skapar förvirring.
Hur hantering av beställning av ersättningsfordon sker beror på vilken form av
trafikplanering som väljs.
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Efter resan
12 Kundsynpunkter
Ett växande antal färdtjänstberättigade upplever att färdtjänsten i Sverige har försämrats
de senaste 10 åren, vilket också ett flertal rapporter visat. Samtidigt visar mätningar av
färdtjänsten inom Stockholms län att kundnöjdheten är hög och ligger 2016 på 85 %
(allmän kollektivtrafik ligger på ca 70-75%). Upplevda försämringar i färdtjänsten är
handlar om allt från avslag på ansökningar, dålig tillgänglighet, långa väntetider,
problem med samåkning och lång framförhållning vid beställningar av resor och framför
allt förarnas beteende.
Resenärernas åsikter om hur verksamheten fungerar kan påvisa svagheter och bidra med
värdefull information för den strategiska planeringen för trafikförvaltningen. Viktigt är
därför att kundsynpunkter och klagomål hanteras som värdefulla förbättringsförslag och
inspel till utveckling av färdtjänsten och bidrar dels till nöjdare kunder och dels att visa
på problem i det nuvarande verksamhet och ligga till grund för produkt- och
tjänsteutveckling förutom som idag bonus eller kvalitetsavgifter till transportör. Kunden
har ett unikt perspektiv på verksamheten som kan vara svårt att fånga med traditionella
undersökningsmetoder.
12.1 Dagens situation
Synpunkter från Referensgruppen Resenär handlar om upplevda brister i hur kunden
bemöts och hur synpunkter hanteras. De upplever även svårigheter att lämna
synpunkter och återkoppling om vad som händer efter lämnad synpunkt. Långa köer till
kundtjänst, bristande engagemang hos kundtjänstens personal samt otydlighet kring hur
synpunkter kan lämnas anges som problem. Redan 2008 uppgav SRF att det tidvis är
svårt att komma fram på telefon och efterlyser ett enkelt system för
klagomålshanteringen kopplat exempelvis till automatbokningen, en mailadress eller på
webben där man snabbt och lätt kan lämna synpunkter. SRF har på eget initiativ och på
ett enkelt sätt, tagit in klagomål på försenade och uteblivna bilar från sina medlemmar.
Kundsynpunkter hanteras i programvaran Boomerang Färdtjänst. Arbete pågår för att
ersätta Boomarang med ett för trafikförvaltningen gemensamt ärendehanteringssystem.
Samtidigt pågår även inom trafikavdelningen sektion Färdtjänst arbete med att ta fram
en ny kategoristruktur för enklare och tydligare kategorisering av ärenden.
I nuvarande Boomerang finns ett antal kategorier som synpunkterna kategoriseras
under.
Färdtjänstservice sammanställer egen statistik och Affärsförvaltningen inom
Färdtjänsten gör egna Excelfiler.
Förarna erhåller sannolikt synpunkter under resorna. Hur dessa systematiskt ska
hanteras från förare till taxibolag till Färdtjänstens kundservice är idag inte helt klart.
Uppföljning görs enligt rutiner upplagda för varje affärsförvaltare.
12.1.1 Klagomål på färdtjänsten
WSP har genomfört en jämförande studie av inkomna synpunkter och klagomål 2015 för
färdtjänstverksamheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Studien visar att
synpunkter kategorisera olika i respektive stad vilket gör att alltså materialet inte helt
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jämförbart. Under 2012 och 2013 utfördes mer än nio miljoner färdtjänstresor per år i
Stockholm-, Göteborg- och Malmöområdet. Totalt antal inrapporterade händelser var
0,3 procent av utförda tjänster. Under 2014 gjordes i Stockholms län totalt 4,1 miljoner
resor med färdtjänsten (inklusive sjukresor) vilka genererade 14 492 händelser, d.v.s.
endast 0,35 procent av resorna resulterade i en inrapporterad händelse.
Detta kan jämföras med vanliga taxiresor där andelen händelser ligger på cirka 0,06
procent enligt uppskattning.
I studie visar på svårigheterna att analysera statistiken då många olika typer av
synpunkter hamnar under kategorin bemötande, men egentligen handlar om något helt
annat.
WSP menar också att man i Göteborg utgår från ett kundperspektiv medan i Stockholm
mer utifrån den administrativa hanteringen. I Stockholm ligger majoriteten av
händelserna under kategorin ”Resa” (uteblivet/sent fordon, geografikunskaper,
bemötande, säkerhet, skada mm).
De tre vanligaste händelsekategorierna i Stockholm har varit ganska stabila över tid men
med viss variation sinsemellan. Under 2014 såg det ut på följande vis:
Tabell 14 Kundklagomål

Klagomål
Uteblivet eller försenat fordon
Förarens bemötande*
Felbeställningar
Bristande lokalkännedom (förare)
Förarnas bristande språkkunskaper
Olyckor**)

3 944 st.
3 369 st.
2 134 st.
932 st.
172 st.
85 st.

*) Föraren upplevs som otrevlig +Förarens servicenivå anses för låg står 70 % av klagomålen. Resten är, Synpunkter på
förarens körsätt, Föraren lämnar resenären på fel adress, Föraren tal 85ar i mobilen
**) Synpunkter gällande händelse i samband med resa hanteras olika i Stockholm och Göteborg. En person ramlade när
han klev ur bilen men allt gick bra, kategoriseras som olycka i Stockholm medan det i Göteborg hamnar under tillbud.
Nollvision för färdtjänsten, WSP 2015-06-29

Mer detaljerad beskrivning av jämförelsen återfinns i Bilaga 10.
12.1.2 ANBARO
Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik analyserar med hjälp av intervju-verktyget
ANBARO kundernas upplevelse av färdtjänsten i Sverige. Nöjd kund -undersökning för
Stockholms läns kollektivtrafik tas fram av trafikförvaltningen via ANBARO. Resultatet
av den senaste undersökningen finns i Bilaga 8. Underlaget som samlas in består av
8000 intervjuer i Stockholms län per månad. Det finns dock ingen särskild statistik
avseende de färdtjänstresenärer som reser i den allmänna kollektivtrafiken.
12.2 Hantering av kundsynpunkter i framtiden
Kundernas synpunkter utgör en viktig informationsresurs. Kunden har ett unikt
perspektiv på verksamheten som kan vara svårt att fånga med traditionella
undersökningsmetoder.
I framtida inriktning för färdtjänsten bör fokus ligga på systematisk hantering av
kundsynpunkter med syfte att vara underlag för ständig förbättring av färdtjänstverksamheten. Resenärernas åsikter kring hur verksamheten fungerar kan påvisa
svagheter och bidra med värdefull information för den strategiska planeringen för
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trafikförvaltningen. Viktigt är därför att kundsynpunkter och klagomål hanteras som
värdefulla förbättringsförslag och inspel till utveckling av färdtjänsten. Därför föreslås
att en handlingsplan, för systematisk hantering och rapportering av kundsynpunkter
med mål att vara viktigt inspel i fortsatta utvecklingsarbetet inom färdtjänsten.
Rapporterna föreslås ska åtföljas av en åtgärdsplan med återkoppling till kund.

Grundidén är att sammanställning av i ärendesystemet registrerade kundsynpunkter
presenteras i färdiga rapporter från ärendehanteringssystemet. Dagens manuella
analyser med stöd av Excel försvinner. Rapporterna kan när så krävs kompletteras
med kvalitativa metoder, t.ex. kunddialoger, intervjuer mm.
12.2.1 Källor för insamling av kundsynpunkter
Nedan föreslås källor där kundens synpunkter ska kunna lämnas och där de systematiskt
och rutinmässigt sammanställs och lämnas till sektion färdtjänst för analys:
 Nya hemsidans första sida – tydlig ”knapp” för länk till formulär
 Trafikförvaltningens och färdtjänstens egen kundtjänst
 Resenärsombudmannen
 Färdtjänstens beställningscentral
 Sektion färdtjänst
 Färdtjänstens upphandlade trafikföretag
 ANBARO
 Ny smartphone app med svarsformulär
 Sociala medier
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Statistik och uppföljning
13 Statistik och uppföljning
Enligt Konkurrensverkets mening är det viktigt att myndigheter följer upp och
kontrollerar sina avtal, för att säkerställa att den kvalitet på varor och tjänster som har
upphandlats. Det är också viktigt för myndigheter att beakta att det kan utgöra en
väsentlig ändring av förutsättningarna om en leverantör under avtalstiden frångår de
krav som ställts i upphandlingen. Om myndigheten, genom aktivt eller passivt agerande,
accepterar att leverantören frångår uppställda krav kan detta stå i strid med
upphandlingsreglerna.
Trafikförvaltningen har under innevarande avtalsperiod funnit en god modell för
förvaltning av färdtjänstens olika avtal. Enligt fastställd trafikavdelningens
arbetsordning ska det för större avtal finnas uppföljningsplaner innehållande
information om:
 Uppföljningsparametrar (beställning och Trafikförvaltningens (TF:s) egen
leverans)
 Uppföljningsparametrars koppling till mål
 Källa/metod för att inhämta resultat i uppföljningen
 Uppföljningsfrekvens
 Ekonomisk påverkan
 Verifieringsmetod för inhämtad fakta
I Bilaga 9, PM- Statistik och Uppföljning finns nuläge beskrivet. Några viktiga funktioner
beskrivs kortfattat nedan.
Förvaltningen och utveckling av befintliga färdtjänstavtal görs på trafikavdelningens
sektion färdtjänst där varje avtal har en ansvarig affärsförvaltare. Affärsförvaltare följer
upp enligt avtalens återrapporteringskrav samt utreder akuta ärenden. En stor del av
bonus och viten räknas ut automatiskt, men kan även läggas på manuellt om sektion
färdtjänst får kännedom att avtalet inte följs. Uppföljningen mot leverantörerna görs av
affärsförvaltarna och med hjälp av automatiska kontrollsystem. Varje affärsförvaltare
har ansvar för en eller flera leverantörer och ett eller flera trafikavtal kopplat till de
leverantörerna. Affärsförvaltarnas uppdrag är att följa upp enligt avtalens
återrapporteringskrav samt hantera akuta ärenden.
En stor del av bonus och viten räknas ut automatiskt, men kan även läggas på manuellt
om affärsförvaltaren får kännedom att avtalet inte följs.
Uppföljning av klagomål går vidare till affärsförvaltarna. Uppföljningen sker automatiskt
utifrån 70 fastlagda kontrollpunkter65 som samt uppföljning genom
statistiksammanställning bland annat om taxametersträcka stämmer med teoretisk
beräknad sträcka i Samplan och om färdtjänstkorten har dragits i början och slutet av
resan. Dessutom sammanställs klagomål som inkommer från resenärerna.

65

Bilaga 9
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13.1 Statistik gällande samtal och beställningar
Statistik över besvarade samtal finns i kapitel 10.8.1.
13.1.1 Fakturering till kund
Handläggningen av fakturering är idag en tidskrävande process. Dels beroende på hur
olika regelverk för färdtjänst och sjukresor. Färdtjänstkunderna faktureras utifrån
beställda resor och sjukresorna utifrån genomförda resor. Färdtjänstresenärerna kan
betala via faktura eller autogiro, sjukresenärerna mot faktura.
Det finns idag ett betydande antal färdtjänstresenärer som inte betalar sina fakturor.
Enligt tidigare beslut kan ärenden skickas till inkasso, men inte gå vidare till
kronofogden.
13.2 Rabattresa
I dagens trafik sker en extra kontroll före fördelning av köruppdrag. Transportörerna ges
möjlighet att under en begränsad tid tinga en enskild resa som finns registrerad i
Samplan. En tingad resa (rabattresa) ger transportören möjlighet att få utföra uppdraget
till ett rabatterat pris, s.k. rabattresa. Vid rabattresor får den transportör som sökt
rabattresan köruppdraget.
I framtida förslag på trafikplanering kommer inte behovet av denna form av uppdrag att
kvarstå.
13.3 Nyckeltal i färdtjänsten
Sektion färdtjänst följer upp verksamheten utifrån nyckeltalpresenterade i tabellen
nedan.
Tabell 15 Nyckeltal 2014
Bokslut
2013

Budget
2014

Antal kundsynpunkter på
transportörernas utförande av
uppdrag

10 997

-

11 029

Affärsförvaltare

Kvalitetsupp-följning
efter kundklagomål

Antal kundärenden per 10 000
färdtjänst- och sjukresor

27

-

27

Affärsförvaltare

?

Kundsynpunkter

Utfall
2014

Uppföljning sker
av;

Användningsområde

1)

Tillgänglighet till beställningscentral (mätbart mål angivet i Trafikförsörjningsprogrammet)
Tillgängligheten till BC för
specialfordon, genomsnittlig kötid
i telefon

Tillgänglighet till BC för taxi;
Samtal besvarade inom 1 minut

27

60

34

98 %

90 %

89 %
2,70 %

Tidspassning vid resa med specialfordon
Uppdrag enligt överenskommen
3)
hämttid (inom 10 min)
Uppdrag >20 min efter

Följs bara upp på
en transportör

Statistiken är inte användbar som gällande
koncept rullstolstaxi utan
endast för uppföljning av
en specifik transportör.

97 %

TFP

Måltal

-

89,8%

Affärsförvaltare

Uppföljning - viten

-

2,8 %

Affärsförvaltare

Uppföljning - viten

2)
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överenskommen hämttid

3)

Tidspassning vid taxiresa

2)

Uppdrag enl. överenskommen
4)
hämttid (inom 10 min

94,0%

94 %

95 %

Affärsförvaltare

Uppföljning - viten

Uppdrag >20 min efter
4)
överenskommen hämttid

1,10 %

0%

0,9 %

Affärsförvaltare

Uppföljning - viten

44

60

20

Affärsförvaltare

Uppföljning - viten

14 117

Affärsförvaltare

Uppföljning - viten

Resegarantiärenden

4)

Tillgänglighet till resegarantin;
Genomsnittlig väntetid i telefon
(sek)
Antal resegarantiärenden

5)

Antal ärenden per 10 000
färdtjänst- och sjukresor med taxi

16901
57

-

49

87 %

90 %

87 %

Nöjdkundindex (ANBARO)
Nöjd kund, svar på ANBAROS
enkät, fråga 17.

Avdelning Strategisk Grund för fortsatt
utveckling, sektion utveckling av
Analys
färdtjänstverksamheten

1) De kundsynpunkter som redovisas här är de som inkommit via kundtjänst eller
webben. Synpunkter som inkommer till förare, beställningscentral, taxibolag ingår
inte i statistiken. Någon rutin för registrering av dessa finns inte idag. Se vidare
förslag på hantering av samtliga kundsynpunkter i kapitel 12.
2) Sammanslaget mål angivet i Trafikförsörjningsprogrammet.
3) Gäller endast resor med koncept rullstolstaxi (specialfordon) utan kundval, dvs
resor beställs via beställningscentral. Statistik från taxibolag till vilka resenärerna
ringer själva förs inte.
4) Följs upp efter inkomna kundklagomål.
5) Uppföljning enligt stickprov efter kundsynpunkter. Systematiskt uppföljning av
ärenden med handlingsplan för taxibolag/förare görs inte idag.
I samband med beslut om reviderat Trafikförsörjningsprogram 2017 fastställs måltal för
färdtjänsten. Vidare föreslås i denna utredning att färdtjänsten bör följas upp på ett mer
automatiskt och systematiskt sätt utifrån avtalskrav och statistik från nytt
trafikhanteringssystem. Med dessa utgångspunkter finns behov av översyn av nyckeltal
verksamheten följs upp mot.
13.4 Miljörevision
Miljörevisionen ska enligt avtal utföras av oberoende och opartisk miljörevisor, en så
kallad tredjepartsrevision. Miljörevisionen görs hos leverantörerna var 18:e månad eller
vid avtalsförlängning då revision ska göras vid ett tillfälle under förlängningsperioden.
Rapporten undertecknas och skickas via post till affärsförvaltningen på sektion
färdtjänst på trafikförvaltningen. Det är leverantörernas uppgift att se till att detta görs
och om det inte görs i tid har trafikförvaltningen rätt att ta ut vite för försenad
miljörevision.
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13.5 Förslag på och effektbedömning av åtgärder – efter resan
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder, deras bedömda effekt och synpunkter från
referensgrupperna.
Eftersom både trafikförvaltningen och leverantörer har intresse av att öka
kundnöjdheten, föreslås i framtida inriktning för färdtjänsten att man i högre grad än
tidigare bidrar till att systematisk sammanställa synpunkterna och hämta ut statistik
som en utgångspunkt i analysarbetet för ökad kundnöjdhet. Kundsynpunkter består i
alla verksamheter av både ”ris och ros”. De flesta är kvalitativa synpunkter och efter
rensning av de oseriösa kan en välstrukturerad analys göras. Kundsynpunkterna är
kvalitativa i sin karaktär, men kan även bearbetas kvantitativt om det finns tillräckligt
med antal och ett system som gör det möjligt att kategorisera dem.
För att detta i sin tur ska vara möjligt måste alla resenärer får information om hur
synpunkter och klagomål ska lämnas in. Denna information behöver tydliggöras
ytterligare.
Skala bedömning:
Ingen effekt
Nr
Förslag 25

Argument
Synpunkter

Bedömd effekt

Förslag 26
Argument
Förslag 27
Argument
Synpunkter
Bedömd effekt

Förslag

Marginell effekt

Medel effekt

Hög effekt
Status

Bedömd Bedömd
resenärs- kostnadsnytta
effektivitet

En utredning görs om ny metod för systematisk
Förändhantering av kundsynpunkter samt komplettering ring
av frågor i ANBARO för likställande med
kundundersökningen i den allmänna
kollektivtrafiken.
Se kapitel 12. Undersökningar mellan allmänna och särskild kollektiv mäts på likartat
sätt.
ANBARO upplevs inte av färdtjänstresenärerna vara ett tillräckligt verktyg för att
mätning av synpunkter, frågorna är för allmänna till sin karaktär. Referensgrupp
Resenär uppger att de inte ringer in till kundtjänst med synpunkter och klagomål
eftersom kötiderna är så långa.
Synpunkter direkt efter resan ger mer rätta uppgifter om resan. Registrering av ärenden
görs i form av återkommande rapporter läggs in som parametrar i nytt
ärendehanteringssystem. Dagens manuella analyser i Excel försvinner. Resultaten kan
beskrivas med andra kvalitativa metoder, t.ex. intervjuer. Modellen kan för att tydliggöra
att strukturerad form tagits fram kallas t ex Kunddialog.
Opartisk miljörevisor gör miljörevisioner.
Ny
Miljörevision föreslås följa samma rutin som idag men med att en av trafikförvaltningen
anlitat opartisk miljörevisor genomför en revision lika för alla transportörer och
leverantörer. Syftet är att få opartiska och likvärdiga revisioner mellan alla transportörer.
Så kallade rabattkörningar för transportörerna
Förändtas bort.
ring
Se kapitel 11.13.
Med nytt koncept för trafikplanering försvinner behovet av denna typ av ersättning till
transportör.
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Kostnader
14

Faktiska och bedömda kostnader för färdtjänstverksamheten
Färdtjänstverksamheten i Stockholms län är omfattande och kostade år 2015 ca 1,4
miljarder kronor. I summan ingår kostnader för sjukresor samt alla ingående avtal samt
en schablonberäknad kostnad för de ca 5 miljoner resor som färdtjänstresenärer gör i
den allmänna kollektivtrafiken per år.
Kostnaderna har ökat på senaste tiden, speciellt för sjukresor och specialfordon. Både
färdtjänstresor och sjukresor med koncept rullstolstaxi ökar. Andelen färdtjänstresenärer som har tillstånd för att resa med koncept rullstolstaxi är ca 17 %. Kostnaderna för
specialfordon har ökat med ca 25 % på två år. Cirka 1300 resenärer står för 1/3 av
kostnaderna för färdtjänst.

14.1 Kostnader för färdtjänstverksamheten år 2014 och 2015
Resor med koncept rullstolstaxi står för 44 % av de färdtjänstberättigades resekostnader,
men utgör 30 % av antalet färdtjänstresor 2015. Totalt sett har resandet ökat med 1 %,
men resandet i koncept rullstolstaxi ökade 6 %. 19 % av alla resor med koncept
rullstolstaxi var sjukresor. Av antalet resor med färdtjänsttaxi utgjorde 22 % sjukresor.
Under 2015 gjordes 890 000 sjukresor med den upphandlade färdtjänstverksamheten.
Sjukresorna står för 21 % av alla resor och resekostnader.
Tabell 16 Färdtjänstresenärernas totala resekostnader fördelade på hur många resor som resenärerna gör
per år. Den röda linjen visar antalet resenärer inom varje kategori. Källa: Trafikförvaltningen
Transportslag/
Resenärstyp
Totalt

Antal Resor
2014
2015
4 108 946 4 136 500

Liggande transporter, totalt

2 630

2 290

Färdtjänstresenärer

2 629

2 290

Sjukresenärer
Rullstolstaxi, totalt

Föränd
ring %

Totalkostnad, avrundat
2014
2015 Förändring
%

+1%

1 140 600 000

1 183 603 100

+ 3,6 %

– 13 %

4 460 800

3 500 900

–2 %

4 460 800

3 500 900

– 21,4 %

1

0

1 163 300 1 233 000

+6%

486 100 300

519 600 700

+7%

Färdtjänstresenärer

931 800

995 800

396 800 200

427 000 300

+ 7,6 %

Sjukresenär

231 500

237 200

89 300 100

92 600 400

+ 3,7 %

649 002 900

660 501 500

– 1,6 %

483 000 900

490 900 000

– 1,5 %
– 0,8 %

Taxi, totalt

2 943 000 2 901 200

Färdtjänstresenärer

2 232 600 2 204 800

Sjukresenärer
Tjänsteresenärer
Förvaltningsresesenärer

–1%

661 300

650 000

156 600 500

156 600 000

49 100

46 400

9 400 600

9 000 400

-

3

0

1 070

-

Till dessa kostnader kommer kostnaderna för dagens Närtrafik, samtalkostnad vid
beställning av resa samt kostnader för färdtjänstresenärernas resor i den allmänna
kollektivtrafiken. Kostnaderna för Närtrafiken i Stockholm (både linjelagd och
anropsstyrd) var år 2014 drygt 21 mnkr. Kostnaden per påstigande var 354 kr jämfört
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med flextrafiken i Göteborgdär kostnaderna per påstigande var 306 kr och 168 kr i
Örebro66.
30
25
20
15
% av totala kostnader

10

% av totala antalet resenärer

5
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Figur 19 Resekostnader i förhållande till antal resor per färdtjänstresenär 2014

Figur 18 visar förhållandet mellan kostnader för färdtjänstresor i förhållande till antal
resor per färdtjänstresenär. De största kostnaderna genereras av de som åker 1-10 resor
per år. I denna grupp finns också flest färdtjänstresenärer, ca 22 000 färdtjänstberättigade. Ca 8 % av kostnaderna ligger på resor gjorda av färdtjänstresenärer som gör
mellan 500-1000 resor per år. Andelen färdtjänstresenärer i denna grupp är ca 1 %.
Skattefinansieringsgraden för färdtjänsttrafiken är hög, 85 % jämfört med den allmänna
kollektivtrafikens, ca 50 %. Nuvarande taxesystem ger dyrare korta resor än i den
allmänna kollektivtrafiken. I färdtjänsten kostar en resa oberoende av reslängd 0- 30
km, 70 kr mot lägsta biljettpris 36 kr (en zon).
Högkostnadsskyddet har största effekt på reskostnaderna för färdtjänstresenärerna. Det
uppnås efter högst 11 resor per månad och lägst 3,5 resor per månad beroende på ålder
och fordonstyp (taxi eller specialfordon). Se tabell i kapitel 8.4. Om egenavgiften skulle
ändras lika med SL-taxan och avståndsgränserna skulle delas upp i kortare kmkategorier skulle om antaletfärdtjänstresor antas vara detsamma som dagens nivå
kommer intäkterna, vid sänkt pris på resor upp till 15 km till 36 kr, att minska med ca 10
mnkr. Det kan medföra ett ökat resande som i sin tur innebär att fler kommer upp i
högkostnadsskyddet vilket inte kommer att generera högre intäkter än med nuvarande
taxesystem.
14.2 Kostnad per resa
Kostnad per resa har ökat betydligt senare år, en genomsnittresa kostade 285 kr år
2015. En taxiresa kostade i genomsnitt 222 kr och en resa med koncept Rullstolstaxi
kostade i genomsnitt 421 kr, en ökning från 417 kr året innan. Genomsnittkostnaden för
en färtjänstresa med koncept rullstolstaxi var 428 och för en sjukresa 390 kr. För
66

Statistik från Trafikanalys
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färdtjänsttaxi är förhållandena det omvända, genomsnittskostnaden för sjukresor med
taxi var 240 kr och för färdtjänstresenärer 222 kr. Sjukresor har en annan
ersättningsnivå, dvs annan km-kostnad och annat högkostnadsskydd.

Totalt 2014
Sjr
Fj

Totalt 2015
LT

Sjr

RT

Fj

Taxi
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Figur 20 Genomsnittskostnad per resa 2014 och 2015

Det görs endast ett fåtal resor med Liggande transporter (förkortat LT i figuren ovan),
men dessa resor är av förklarliga skäl betydligt dyrare än övriga färdtjänstresor.
Kr

Snittkostnad, kr
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1-10

0
Antal resor

Figur 21 Snittkostnad per resa i relation till antal resor färdtjänstresenärerna gör på ett år.

Figur 20 visar att kostnad per resa ökar med antal resor färdtjänstresenärerna gör per år.
I denna grupp består i stort sätt av färdtjänstresenärer med tillstånd till koncept
Rullstolstaxi. Resor med koncept rullstoltaxi är dyrare per km än resa med färdtjänsttaxi,
men även att färdtjänstresenärer som gör många resor också gör betydligt längre resor
än övriga färdtjänstresenärer.
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14.3 Bedömd kostnadsutveckling till 2020 och 2030
Den i utredningen föreslagna modellen för planering av färdtjänstverksamheten
påverkar kostnadsutvecklingen positivt. Den prognostiserade befolkningsökningen i
Stockholms län på 27 % till 2030 med en ökad äldre befolkning bedöms medföra ökat
resande och därmed ökade kostnader. Om befolkningsökningen förmodas vara linjär,
dvs en ökning med 2 % per år samt med indexuppräkning av befintliga avtal med 2 % per
år fram till 2030, bedöms kostnaderna för färdtjänsten öka med 70-80 mnkr per år. Om
kundval införs för alla skulle kostnaderna enligt kalkylen från tidigare förstudie öka med
ytterligare 100-200 mnkr per år. Kundval i färdtjänsten är en kostnadsdrivande faktor
då kundval minskar möjligheten till ruttplanering och samåkning.
Genom effektiv planering där beställda resor länkas samman till rutter bedöms kostnad
per resa att minska. Förutsättningen är som beskrivet ett nytt trafikhanteringssystem där
alla resor ruttplaneras som enligt erfarenheter från bl.a. Göteborg och Köpenhamn ger
stora effekter på resursoptimeringen.
I dagens färdtjänst i Stockholms län är samplaneringsgraden ca 14 %. Med nya
planeringsmetoder bedöms samåkningen och effekten av ruttplanering ge ytterligare en
resurseffektivisering om 15 %.
Utöver ruttplanering och samåkning har landstingsfullmäktiges beslut om hur många
resor som en färdtjänstresenär är berättigad till stor betydelse på kostnadsutvecklingen.
Fyra alternativ har analyserats. Bedömd effekt av i kapitel 10.3 föreslagna nivåer på
resetilldelning per år, upp till 300 resor, upp till 500 resor, upp till 700 resor per år och
obegränsat antal resor per år har i utredningen uppskattats i form av besparingspotential
inom intervall angivet i procent. Beräkningarna är mycket ungefärliga då vissa
uppskattningar har behövts göras utifrån kunskap från andra län samt tidigare
erfarenheter.
Alternativen jämförs mot bedömda kostnader år 2030 för befintlig trafik. Effekten av
senaste upphandlingen har tagits med. Utgångspunkterna är som beskrivet ovan
befolkningsutveckling, indexuppräkning och ruttplanering. En eventuell minskad
ruttplaneringseffekt bedöms om taxibolagen som idag fördelar köruppdragen på fordon
istället för att trafikhanteringssystem hanterar planering och fordonsfördelning med
stöd av en trafikstyrningsfunktion hos beställningscentralen. De paket med köruppdrag
taxibolagen får är då svårare att vid behov omfördel i realtid. Kostnaderna bedöms även
öka vid kundvalsmodell ”val av transportör”.
Dagens kostnader för resor i färdtjänstens regi uppräknat till år 2020 bedöms bli ca
1,65–1,75 miljarder kr per år och 2,3–2,5 miljarder kr per år 2030.
Alternativ resande efter behov
Vid införande av modell resande efter behov beräknas kostnaderna minska med 1-2% om
samtidigt föreslagen kundvalsmodell införs för alla. Om fritt resande utan
kundvalsmodell val av transportör införs beräknas kostnaderna minska med 5-8 %.
Alternativ max 700 resor per år
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Vid begränsning av antal resor till max 700 beräknas kostnaderna minska med 8-12%
om föreslagen kundvalsmodell införs. Om inget kundval införs beräknas kostnaderna vid
ett friare resande med tak på 700 resor minska med 10-15%.
Vid begränsning av antal resor till max 500 beräknas kostnaderna minska med ca 14-16
% om föreslagen kundvalsmodell införs. Om inget kundval införs beräknas kostnaderna
vid ett friare resande med tak på 500 resor minska med ca 23-25%,
Vid begränsning av antal resor till max 300 beräknas kostnaderna minska med strax
under 18-23 % om föreslagen kundvalsmodell införs. Om inget kundval införs beräknas
ett friare resande med tak på 300 resor minska med ca 25-28 %.
Beräkningen utgår från att ruttplaneringen görs i realtid, d.v.s. att
trafikhanteringssystem hanterar ruttplanering av beställda köruppdrag och
fordonsplanering med stöd av en trafikstyrningsfunktion vid beställningscentralen
istället för att taxibolagen ansvarar för fördelning av uppdrag på fordon. Om taxibolag
har ansvar för fordonsfördelning med endast små möjligheter till förändring av
köruppdrag bedöms ruttplaneringseffekt minska. Vid införande av föreslagen
kundvalsmodell ”val av transportör” förväntas ruttplaneringseffekten och samåkningen
att minska. Ruttplaneringseffekten bedöms lika för samtliga nedan beräknade
alternativen.
I beräkningarna har inte hänsyn tagits till eventuella kostnadsökningar med anledning
av att taxiförarna är missnöjda med arbetsvillkoren och att kostnaderna är mycket låga
idag. En upphandling med krav på schyssta villkor för taxiförarna kan leda till
kostnadsökningar. I planeringsstudie inför kommande upphandlingar kommer analys
göras av möjligheten att ställa sociala krav.
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I utredningen bedömda risker
15

Riskbedömning av förslagen
Under utredningens gång har risker diskuterats, analyserats och dokumenterats. Olika
former av analyser har gjorts. Workshops har hållits gällande risker med
trafikhanteringssystemet, kundval och mål. I övrigt har risker diskuterats på arbets- och
referensgruppsmöten. Möjliga risker har identifierats dels i projektarbetet, dels i
förslagen och dels i driften av färdtjänsten. Riskbedömningar har gjorts i samråd med
sektion affärsutveckling på avdelning strategisk utveckling, sektion färdtjänst på
trafikavdelningen, avdelning program- och upphandling samt Referensgrupp Resenär.

15.1 Risker i genomförda kostnadsbedömningar
Det är mycket svårt att bedöma kostnadseffekter av förslagen. Risk finns att avvikelser
sker från gjorda kostnadsbedömningar. Osäkerheten är skäl till att kostnaderna bedömts
i större intervall. Många olika faktorer kan påverka utfall. Beräkningarna som gjorts är
gjorda på tillgängligt underlag.
Det finns en risk för att antalet resor ökar bland färdtjänstresenärer med tillstånd för
resor med taxi. Ca 60 % av de färdtjänstberättigade med tillstånd för resa med taxi reser
mellan 0-10 resor per år. De kommer med stor sannolikhet inte att öka sitt resande vid
friare tilldelning av resor. Om övriga med tillstånd för resa med taxi ökar sitt resande
med 10 % kommer kostnaderna per år öka med ca 5-10 kr. Enligt trafikförvaltningens
statistik var det år 2013 ett fåtal taxiresenärer som reser upp alla sina 198 resor. Ca 470
resenärer med färdtjänsttillstånd för taxi (ca 1 %) har mindre än 10 resor kvar.
15.2 Risker kopplade till tidplan för genomförandet
Den enskilt största risken för utredningen är tidsaspekten, att uppsatt tidplan i kap 2.4
inte följs. En försening av någon del av aktiviteterna i tidplanen medför förskjutning av
alla delar vilket kan resultera i att trafikstart måste skjutas till efter 1 april 2020, vilket
innebär att trafiken måste direktupphandlas.
I tidsplanen har en bufferttid på 6 månader lagts in. Risk för överprövning av något av de
avtal som ska upphandlas kan bli överprövat vilket brukar generera en försening om 6
månader.
Införande av nytt trafikhanteringssystem leder ofta till vissa förseningar pga. problem
vid installation och utbildning. Risk för överprövning och risk för problem vid
installation gör att en tidsbuffert om sex månader kan vara för kort.
15.3

Riskbedömning av förslag på ny inriktning
För att genomföra en riskanalys behövs det god kunskap om verksamheten. En
djupgående genomgång har gjorts men det är osäkert om all fakta och alla samband
tydligt är genomgångna. Färdtjänsten är en så komplex verksamhet att risk finns att
förslag, ur ett helhetsperspektiv, inte får de effekter som förväntats.
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Det kan finnas risk att ett nytt trafikhanteringssystem inte klarar de krav på
trafikplanering som föreslås i utredningen, men bedöms mycket liten eftersom
huvuddelen av förslagen som berör ett IT-system finns idag redan på marknaden.
Utgångspunkten vid införande av ett nytt trafikhanteringssystem är att starten av
trafikavtalen införs successivt. Det innebär att t ex avtal gällande specialfordon startar
före avtal för färdtjänst med taxi. Denna modell underlättar genomförandet om problem
med uppstår i ett uppstartskede. Effekten blir att nytt trafikhanteringssystem kommer
att vara i drift parallellt med Samplan under en övergångsperiod på några månader. I
utredningen föreslagna modell för hantering av beställningar till i
trafikhanteringssystemet inloggade fordon är i sin form obeprövad. I befintliga system
finns ett antal ”låsta” fordon för verksamheten. Risk finns att fordon enligt avtal inte
loggar in enligt plan. Det kan innebära vissa problem hos transportörer och
beställningscentral.
En risk med en gemensam beställningscentral för all anropsstyrd trafik framkom under
arbete med föregående förstudie inför upphandling är sårbarheten. Det måste finnas
redundans för att försäkra kontinuerlig drift.
15.4

Sannolikhet och konsekvens av identifierade risker
En riskanalys med bedömning av sannolikheter att risker uppstår och konsekvens av
dessa har genomförts i syfte att minimera dessa risker, både på lång och kort sikt. I
diagrammet nedan har de mest sannolika och kritiska av de risker som identifierats
samlats. Sannolikheten att risken inträffar och konsekvensen av detta har bedömts i en
tregradig skala, hög (röd), medel (gul) och låg (grön).
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Handläggare

Mikael Eriksson/Helene Ljungqvist (konsult)
08-686 1451
mikael.b.eriksson@sll.se

Sanno- Konselikhet kvens

Risk
1

Att tidplanen inte hålls

2

12

Stor kostnadsökning om verksamheten
fortsätter som idag.
Att kostnadsberäkningarna inte stämmer med
kommande utfall
Upphandling av nytt trafikhanteringssystem
kommer att överprövats
Risk att upphandling av trafikutövare kommer
att överprövas
Problem med installation och drift av nytt
trafikhanteringssystem vid start.
Svårigheter att lära personal nytt
trafikhanteringssystem
En beställningscentral som hanterar alla
beställningar kan medföra längre svarstider
En beställningscentral för alla beställningar
ökar sårbarheten.
Kundval enlig föreslagen modell blir
komplicerat både för kunden och ur
planeringsperspektiv
Med förslag om ökad resetilldelning kommer
resandet generellt att öka
Ruttplanering erhåller ingen effekt i storstaden

13

Minskat ansvar för taxibolagen minskar

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Kommentar
Att tidplan hålls av avgörande för införande av utredningen förslag samt upphandling
och implementering. Senareläggande av beslut får stora konsekvenser både på
upphandling och på trafikkostnader.
Resultat på hur utvecklingen sett ut senare år visat på att kostnaderna ökar varje år.
Mycket svårt att göra exakta kostnadsberäkningar. Många olika faktorer kan påverka
utfall. Beräkningarna är gjorda på tillgängligt underlag.
Risk bedöms stor.
Upphandling av trafik utformas efter ny modell för trafikplanering enligt förslag i
utredningen vilket kan öka risken för överprövning.
Implementering av nya datorsystem kan alltid innebära problem vid driftstart.
Många personer inom trafikförvaltningen och hos leverantörer ska lära sig
trafikplanering i ett nytt system, vilket kan medföra tidsfördröjning.
Kravställan i upphandling avgörande för utfall.
Det finns behov av redundans.
Den kundvalsmodell som föreslås i utredningen är oprövad, så effekten är svår att
bedöma.
Viss ökning kommer att ske, men bedöms inte vara kostnadspåverkande.
Oro finns i organisationen att ruttplanering är svårt att få att fungera i Stockholm.
Goda erfarenheter finns dock i Göteborg och Köpenhamn.
Sektion färdtjänst är oroliga att trafikplanering utifrån förslaget kommer att minska
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intresset att lämna anbud.
14

Minskat tillgång på taxifordon
Nytt upphandlat trafikhanteringssystem klarar
inte av den trafikplanering som föreslås i
utredningen.

intresset hos trafikentreprenörerna. Frågan har analyserats inom utredningen och
sannolikheten bedöms inte vara hög.
Referensgrupp Resenär är oroliga för att ruttplanering ska minska antalet tillgängliga
fordon. Risken bedöms inte stor med utgångspunkt från omvärldserfarenheter.
På marknaden befintliga system hanterar trafikplanering enligt den modell som
föreslås i denna utredning.
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Handläggare

Mikael Eriksson/Helene Ljungqvist (konsult)
08-686 1451
mikael.b.eriksson@sll.se

16 Nya former och inriktning för kollektivtrafiken på landsbygden
Trafikförvaltningen fick av trafiknämnden den 13 maj 2014 ett uppdrag om att utreda
nya lösningar för kollektivtrafik på landsbygden, däribland anropsstyrd trafik och
samordning med färdtjänsten. Utmaningen för kollektivtrafiken på landsbygden är att
göra den tillgänglig, användbar och relevant för dem som bor där utan att kostnaderna
blir orimligt höga. Genom att införa anropsstyrd trafik och samordna trafikeringen
med färdtjänsten såg nämnden möjligheter att förbättra kollektivtrafiktillgängligheten
och använda resurserna effektivare genom att ersätta vissa busslinjer med få resande
med anropsstyrd trafik.
Parallellt med denna utredning om färdtjänsten i framtiden pågår en utredning, ” Nya
former och ny inriktning för kollektivtrafiken på landsbygden i Stockholms län”, om
landsbygdstrafiken omfattande anropsstyrd trafik och kompletteringstrafik och
beräknas presenteras efter sommaren 2016. Där beskrivs förslag på samordnad
anropstyrd allmän och särskild kollektivtrafik på landsbygden.
16.1 Landsbygdstrafiken idag
Dagens landsbygdstrafik består av busslinjer som utanför de starkare stråken ofta har
såväl få resenärer som låg turtäthet. Skälet till detta är att bebyggelsetätheten på
landsbygden vanligen är låg och att kollektivtrafiken på landsbygden inte kan
konkurrera med bilens flexibilitet avseende turtäthet och geografisk tillgänglighet.
16.2 Erfarenheter från andra län
Erfarenheter från andra län tyder på att ett införande av anropsstyrd trafik på
landsbygden leder till en överflyttning av resor från färdtjänst till allmän kollektivtrafik.
Eftersom förutsättningarna för samplanering inom den allmänna anropsstyrda
kollektivtrafiken är större än inom färdtjänsten så finns det möjligheter att minska
kostnaderna för dessa resor. Exempel från andra regioner i Sverige och Skandinavien
visar att samordning av samhällets samlade behov av upphandlad anropsstyrd trafik
ger såväl lägre kostnader som större kundnytta och bättre kapacitet med hög
kundnöjdhet. Enligt en tidigare bedömning av SKL, kan det finnas en
besparingspotential på cirka 35 procent genom att samordna den allmänna och
särskilda kollektivtrafiken.
16.3

Utvecklad landsbygdstrafik med anropsstyrd kompletteringstrafik
Om bussturer med få resenärer helt ersätts av anropsstyrd trafik som är
områdesbunden och inte linjebunden så kan alla som bor på landsbygden erbjudas
samma möjligheter att resa. I dagsläget når kollektivtrafiken endast dem som bor längs
de större vägarna där är möjligt att trafikera med en busslinje.
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En möjlighet för Stockholms län för att minska trafikeringskostnaderna för
landsbygdstrafiken är att införa anropsstyrning för bussturer med låg efterfrågan. På så
vis kan såväl kostnaderna som miljöbelastningen minskas genom att trafik utförs
endast när någon begärt att få resa. Eftersom samtliga resenärer anmäler sin resa i
förväg kan trafiken vanligen utföras av bil istället för buss (om inte väldigt många
begärt att resa) och även detta bidrar till att minska kostnaden och miljöbelastningen.
16.4 Förutsättningar för anropsstyrd trafik på landbygden
För att kunna införa anropsstyrd trafik på landsbygden krävs såväl beställningscentral
som ändamålsenliga trafikhanteringssystem. Även i utförandet av trafiken är det
angeläget att samordna trafikeringen med färdtjänstverksamheten eftersom samma
entreprenör som utför färdtjänstresor också kan utföra allmänna anropsstyrda resor.
För att få samordningsfördelar i form av en mer kostnadseffektiv trafik är det angeläget
att trafikutförande, beställningscentral och trafikhanteringssystem för anropsstyrd
landsbygdstrafik samordnas med nya systemstöd och trafikavtal för
färdtjänstverksamheten.
Förutsättningarna för att införa anropsstyrd trafik på landsbygden är i hög
utsträckning beroende av val av framtida inriktning för färdtjänsten avseende
upphandling, trafikutförande och systemstöd.
En viktig erfarenhet är betydelsen av ett enhetligt regelverk och en samlad organisation
för utveckling av samordnad kollektivtrafik i glesbygd67.

67

Se till exempel Börjesson, M (2007)
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Sammanfattning

I tabellen nedan sammanställs fakta för färdtjänstverksamhetens olika
avtalsområden.
Tabell 1 Sammanfattning av fakta gällande färdtjänstverksamheten

Taxi

Specialfordon Liggande
transporter

Närtrafik

Callcenter

Antal avtal fr o m febr
2016
Antal geografiska
avtalsområden
Antal färdtjänstresor
2014

4 st

1 utan kundval
3 med kundval
Hela länet

1 st

2 st

3+1 st

Hela länet

Hela länet

Hela länet

3000

1)

-

Antal
färdtjänsttillstånd
2014
Andel
färdtjänsttillstånd för
ensamåkning
Grundtilldelning resor
enligt tillstånd för
resor med taxi
Genomsnittligt antal
resor per år
Antal resor för
färdtjänstresenärer
under 25 år
Förbeställningstid

57 858

815 000 med
kundval
43 000 utan
kundval
12 385

74

Samtliga med
färdtjänsttillstånd

-

4%

4,2 %

alla

-

-

198

fritt

198

fritt

-

45

63

19

-

-

fritt

fritt

fritt

fritt

Total kostnad (2012)
Kostnad per
resa 2)

Samplanerings
kvot
Egenavgifter

75 st
2 306 000
(färdtjänst) 866 000
(sjukresor)

05-1 tim 31 %
1-3 tim 20 %
5-24 tim 18 %
489 Milj kr
261 Milj kr sjukresor
217

1,14
70 kr/30km
Maxtak motsvarande SL-kort

0-0,5 tim 25 %
1-3 tim 20 %
5-24 tim 33 %
366 Milj kr
420 kr med
kundval
290 kr utan
kundval
1,09

5-24 tim 81 %

Olika för olika typer
av färdtjänst

-

4,7 Milj kr

44 Milj kr

15-20 Milj
kr
-

1

-

-

Gratis accesskort
till färdtjänstberättigade

-

70 kr/30km
140 kr/ 30 km
Maxtak
motsvarande SLkort

1) I den allmänna kollektivtrafiken där viss del av Närtrafiken ingår gjordes totalt under 2013
4,4 milj. resor validerade med färdtjänstkort.
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Denna rapport, Basfakta gällande färdtjänsten i Stockholms län utgör bilaga till
rapport gällande utredning ”Framtida inriktning för Färdtjänsten i Stockholms
län”. Statistik är hämtad från senast tillgängliga sammanställning varför årtal
som redovisas kan variera från 2012 till 2015.

1 Färdtjänstens historia
Färdtjänst som fenomen uppstod i mitten av 1900-talet. Följande årtal kan sägas
utgöra milstolpar i färdtjänstens historia.
1947

Malmö brandkår organiserar transporter för rörelsehindrade.

1963

Färdtjänst finns inrättad i fyra av landets då 850 kommuner.

1975

Ett statsbidrag motsvarande 35 procent av kostnaderna för färdtjänst
inrättas. Färdtjänst byggs snabbt ut i samtliga kommuner.

1982

Socialtjänstlagen inrättas och färdtjänst blir en obligatorisk skyldighet för
kommunerna. Resandevolymer och kostnader börjar öka kraftigt.

1984

Riksfärdtjänsten inrättas med staten som huvudman.

1994

Kommunerna blir huvudmän för riksfärdtjänsten.

1997

Nya lagar om färdtjänst antas. Färdtjänst utgör inte längre en omsorgs- och
biståndsfråga utan en trafikpolitisk fråga med syfte att bidra till en
tillfredsställande trafikförsörjning för personer med funktionsnedsättning.
De nya lagarna syftade också till att minska kostnaderna för färdtjänst
genom ökat resande med kollektivtrafik.

2006

Den trafikpolitiska propositionen ”Moderna transporter” antogs av
Riksdagen. Tillägg gjordes i de lagar som reglerar färdtjänst och
riksfärdtjänst. Målet att kollektivtrafiken senast år 2010 ska vara tillgänglig
för personer med funktionsnedsättning slogs fast.

2007

Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst inleds. Lagen om
försöksverksamhet innebär att en kommun skall kunna lämna ekonomiskt
stöd till en kommuninvånare med funktionsnedsättning för anskaffning
eller anpassning av ett motorfordon.

2012

Ny lag (2010:1065) om kollektivtrafik träder i kraft, och allt fler kommuner
börjar överlåta hela ansvaret för färdtjänst åt de nya regionala
kollektivtrafikmyndigheterna. Många kommuner genomför också
skatteväxling med landstinget.

Sommaren år 2011 sjösatte regeringen även en strategi för genomförande av
funktionshinderpolitiken för åren 2011-2016.
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2 Viktiga begrepp inom färdtjänstverksamheten
I detta kapitel beskrivs närmare begrepp som används inom färdtjänstverksamheten och som bedöms viktiga inför kommande upphandling av
trafik.
2.1
Allmän och särskild kollektivtrafik
Kollektivtrafik delas in i allmän och särskild kollektivtrafik. Allmän kollektivtrafik
omfattar buss-, tåg, T-bana, pendeltågstrafik som alla kan nyttja och särskild
kollektivtrafik är trafik som tillhandahålls en särskild personkretsmed särskilda
behov.
Den särskilda kollektivtrafiken omfattar:
o Färdtjänst och riksfärdtjänst
o Sjukresor (som inte sker i ambulans, med egen bil eller med allmän
kollektivtrafik)
o Särskoleresor och skolskjuts som inte utförs i den allmänna kollektivtrafiken
o Omsorgsresor och resor till daglig verksamhet
Stockholms läns landsting ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken och för
färdtjänst och sjukresor inom den särskilda kollektivtrafiken inom länet. Hälso- och
sjukvården ansvarar för omsorgsresor. Länets kommuner är ansvariga för övrig
särskild kollektivtrafik.
2.2
Tillgänglig kollektivtrafik
Sedan år 2009 har trafikförvaltningen/SL arbetat intensivt för ökad tillgänglighet 1 i
den allmänna kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättningar
Fordon, hållplatser, stationer och terminaler har anpassats. De flesta av SL:s bussar
har idag lågt insteg och i tunnelbanan pågår arbetet med att sänka spåren vid
stationerna. På pendeltågsstationer, busshållplatser och bussterminaler finns
elektroniska informationstavlor. Alla bussar har invändigt automatiskt
hållplatsutrop liksom de nyare tunnelbane- och pendeltågsvagnarna. Bussarna har
dessutom utvändiga högtalarutrop. För att förenkla för synskadade finns taktila
stråk längs tunnelbanans alla perronger, framför och efter spärrarna samt på alla
bussterminaler.
År 2010 infördes ny lag om tillgänglig kollektivtrafik [2010:1065] samt anpassning i
Plan- och bygglagen (PBL) [2010:900] avseende tillgängligheten.
2.3
Funktionshinder - funktionsnedsatta
Begreppet funktionshinder har av Terminologirådet i oktober 2007 ersatts med
begreppet funktionsnedsatta därför att;
• Funktionshinder inte längre betraktas som en synonym till
funktionsnedsättning utan betecknar ett eget begrepp.
Problem med god tillgänglighet kvarstår i övrig infrastruktur som trottoarer, övergångsställen,
höjdskillnader etc. men det faller inom väghållarens ansvarsområde.

1
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•

Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som synonym till
såväl funktionsnedsättning som funktionshinder.

Funktionshinder definieras som en:
”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen”.
Förändringen syftar till att tydliggöra distinktionen mellan vad som avser en persons
nedsättning av funktionsförmåga och vad som avser problem som uppkommer för
en person med funktionsnedsättning i relation till omgivningen. Funktionshinder
uppstår således när en person med en funktionsnedsättning möter bristande
tillgänglighet eller andra former av barriärer i den omgivande miljön. En person har
inte ett funktionshinder utan hindret uppstår i förhållande till omgivningen. Frasen
”personer med funktionsnedsättning” bör användas vid avgränsning och benämning
av personer eller grupper.
Genom att använda funktionshinder enligt den nya beskrivningen blir det också
lättare att på ett entydigt sätt beskriva miljöns betydelse för de svårigheter som
personer med funktionsnedsättning kan möta. Det är nu möjligt att använda uttryck
som funktionshindrande miljöer eller funktionshindrande processer för att beskriva
dessa svårigheter. I denna rapport förhåller vi oss till detta.
2.4
Brukare – färdtjänstresenär
Begreppet ”brukare” har hittills använts som benämning på resenärer med färdtjänsttillstånd. Men ordet brukare används oftast för en klient inom omsorg och
eftersom färdtjänsten idag är en del av den särskilda kollektivtrafiken kommer i
denna utredning begreppet färdtjänstresenärer att användas.
2.5
Färdtjänsttillstånd
Rättigheten att få tillstånd till färdtjänst regleras lag 1997;736 om färdtjänst. Där
anges att personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer ska ha rätt
till någon form av särskild kollektivtrafik.
2.6
Egenavgifter
En egenavgift är en avgift som resenären får betala vid varje enskild resa fram till
dess att resenären kommer upp till högkostnadsskyddet. I lag om färdtjänst § 11
framgår ”Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens
självkostnader”.
2.7
Färdtjänstresor utanför Stockholms län
I färdtjänstlagen framgår av § 3 ”Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det
finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun”. Inom Stockholms
läns finns sedan 1970-talet ett kommunavtal där huvudmannaskapet för färdtjänst
förts över från de 26 kommunerna i länet till Stockholms läns landsting.
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Kundservice för färdtjänst utfärdar biljetter som gäller för lokala resor i
vistelsekommunen under den tid som står på biljetterna. Beställning ska göras minst
10 arbetsdagar i förväg. Antalet resor som får göras i vistelsekommunen är
begränsat till halva grundtilldelningen.
2.8
Riksfärdtjänst
Person som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda allmän
kollektivtrafik för resor i andra län och som behöver fritids- och rekreationsresor
inom landet kan ansöka om riksfärdtjänst.
Riksfärdtjänst, dvs resor utanför kommunens vanliga färdtjänstområde är ett
kommunalt ansvar. För Stockholms län gäller särskilda regler som faller inom
ramen för Regionala Kollektivtrafikmyndighetens (RKTM) ansvar. Resenären
betalar en egenavgift och kommunen den överskjutande kostnaden. Egenavgiften är
fastställd av staten och motsvarar ungefär normala reskostnader med allmänna
kommunikationer. Ofta beslutar kommunen också vilket färdmedel som ska
användas t ex specialfordon, taxi, flyg eller tåg. Kommunen kan också bekosta en
ledsagare som följer med på resan. Resor med riksfärdtjänst regleras i Lag
(1997:735) om riksfärdtjänst.
2.9
Ledsagare eller medresenär
Färdtjänstresenär som inte kan åka på egen hand har rätt att ta med en ledsagare
under resan utan extra kostnad.
Färdtjänstresenär som inte har rätt till
ledsagare kan istället ta med sig en medresenär
mot en kostnad om 20 kr. Om färdtjänstresenär
har rätt till ledsagare får inte en medresenär
mot en kostnad om 20 kr följa med. Istället blir
färdtjänstresenären i så fall tvungen att boka
fordonet ”för eget bruk” och betala halva
taxameteravgiften.
Resenär kan även få ledsagning på vissa av SL:s
stationer i spårtrafiken och i angränsande
bussterminaler. Ledsagning är en service för
alla resenärer som behöver extra hjälp att
orientera sig i SL-trafiken. Ledsagning beställs i
förväg, lite olika tider beroende på färdmedel.
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3

Lagar och riktlinjer som reglerar den särskilda
kollektivtrafiken

Följande lagar reglerar den allmänna respektive den särskilda kollektivtrafiken:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lag 2010:1065om kollektivtrafik. (Kollektivtrafiklagen)
Lag 1997:736 om färdtjänst (FtjL)
Lag 1997:735 om riksfärdtjänst
Lag 1991:419 om resekostnadsersättning vid sjukresor
Skollag 2010:800
Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 1991:1110
Kommunallagen 1991:900
Lag 2008:962 om valfrihetssystem
Socialtjänstlagen 2001:453

Lagarna om färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor är individuella
rättighetslagar medan kollektivtrafiklagen är en organisationslagstiftning. De olika
lagarnas karaktär förklaras av att de har tillkommit vid olika tidpunkter, under olika
förutsättningar och med olika syften bl. a. gällande inom vilket område resor får
göras och antal resor. Sådana resor som kan anses vara väsentliga för
tillståndshavaren får dock inte begränsas till antalet enligt 9 § 3 st. FtjL.
Inom Stockholms läns landsting tillämpas även flertalet riktlinjer, se kap 2.10.
3.1
Lag 2010:1065 om kollektivtrafik (Kollektivtrafiklagen)
Ansvar för regional kollektivtrafik anges i § 2 Lag 2010:1065 om kollektivtrafik 2, där
står följande:
Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt första till tredje styckena
ansvarar också för persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst samt
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina
uppgifter enligt någon av dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndighet
som avses i 2 §.
I § 10 regleras innehåll och ansvarsområden som ska beskrivas i Stockholms läns
regionala trafikförsörjningsprogram. Där står följande om särskild kollektivtrafik;
Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla;
• en redovisning av personer med funktionsnedsättning, omfattningen av trafik
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån
uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-20101065-omkollektivtr_sfs-2010-1065/ information senast hämtad 216-04-22
2
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3.2
Lag 1997:736 om färdtjänst (FjtL)
Rätten till färdtjänst regleras i Lag 1997:736 om färdtjänst 3. I § 7 framgår att:
Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder,
som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen
hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Enligt färdtjänstlagen gäller följande:
• Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom egen
kommun (3 §):
Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst
av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl,
mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina
kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner
• Färdtjänsttillstånd tilldelas om den sökande som har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kollektivtrafiken (7 § 1st.).
• Tillståndet omfattar inte transporter som bekostas av det allmänna (7 § 3 st.).
• Tillståndet skall omfatta ledsagare om sådan behövs under resan (8 §).
• Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om färdsätt (9 § 1 st.).
I Stockholms län ansvarar trafikförvaltningen för färdtjänsten. Verksamheten
regleras genom avtal med kommunerna i länet. Avtalen kan sägas upp.
Begreppet ”väsentliga resor” har diskuterats och värderats av olika parter.
Regeringsrättens anser att:
• den typ av resor som ska rymmas inom begreppet ”väsentliga resor” och som
därmed inte ska begränsas till antalet är resor till arbete, skola, vissa andra
studier (t.ex. universitetsstudier eller yrkesutbildningar), daghem, förskola och
dagverksamhet dvs resor som krävs för att den enskilde ska ha en fungerande
vardag
• resor till fritids-, motions- och rekreationsaktiviteter m.m. omfattas inte även
om de för den enskilde är väsentliga genom den möjlighet till förbättrade
livsvillkor de ger.
I utredningen ”Framtida inriktning för färdtjänsten” utgår förslag på inriktning
utifrån Regeringsrättens definition.
Stockholms läns landstings riktlinjer för färdtjänsten utöver vad som är lagreglerat
finns i Bilaga 8 till huvudrapporten. Dessa riktlinjer är beslutade på politiskt nivå
inom Landstinget och omfattar antalet resor som får göras inom färdtjänsten,
egenavgifters storlek och taxesystem. Riktlinjerna reviderades årligen, senast i
december 2015.
3.3

Lag 1997:735 om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst 4 får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1997736-omfardtjanst_sfs-1997-736/ information senast hämtad 2016-04-22
4 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1997735-omriksfardtjan_sfs-1997-735/ Information senast hämtad 2016-04-22
3

12(65)
Strategisk utveckling
Affärsutveckling

PM
2016-04-22
Version 1.0

Diarienummer
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd
eller av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet om kommunens
uppgifter enligt denna lag överlåtits till den myndigheten (§4).
Tillstånd skall meddelas om:
o resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala
reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan
göras utan ledsagare,
o ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon
annan enskild angelägenhet,
o resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
o resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller
med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
o resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
3.4
Lag 1991:419 om resekostnadsersättning vid sjukresor
Lagen 5 reglerar när reseersättning ska utgå och att resekostnadsersättningen
beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer.
Med reseersättning avses här både sjukresor med särskilt fordon och särskild service
och ersättning för sjukresor med buss, tåg, flyg och privatbil.
Sjuktransporter regleras enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Sjuktransporter är till skillnad från sjukresor särskilt inrättade transporter till och från
sjukhus eller läkare där patienternas tillstånd kräver att transporten utförs med
transportmedel som är anpassade för ändamålet. Vanligtvis menas ambulanstransporter eller transporter när patienten behöver vård under själva resan.
I Stockholms läns landsting krävs ett beslut från vårdgivaren, ett tillstånd, för att få
anlita de sjukresor som anordnas av landstinget. Förutsättningar regleras i
”Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län, HSN 09010037”.
3.5
Skollag 2010:800
Skollagen 6 innehåller bestämmelser om skolväsendet och omfattar skolformerna:
o förskola,
o förskoleklass,
o grundskola,
o grundsärskola,
o specialskola,
o sameskola,
o gymnasieskola,
o gymnasiesärskola,
o kommunal vuxenutbildning, och
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1991419-omresekostnads_sfs-1991-419/ Information senast hämtad 2016-04-22
6 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag2010800_sfs-2010-800/ Information senast hämtad 2016-04-22
5
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o

särskild utbildning för vuxna

Kommuner är huvudmän men ett landsting får vara det för gymnasie- och
vuxenutbildning (2§ 2kap.).
Skollagen anger att:
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet (8§ 1kap.).
3.6

Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
1991:1110
För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den
kommun som är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga
resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är
minst sex kilometer 7.
3.7
Kommunallagen 1991:900
Kommunallagen 8 anger bl.a. att:
o Sverige är indelat i kommuner och landsting (1§ 1kap.).
o Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar (1§ 2kap.).
o Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat (2§ 2kap.).
3.8
Lag 2008:962 om valfrihetssystem
Med valfrihetssystem enligt denna lag 9 avses ett förfarande där den enskilde har rätt
att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande
myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten
behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden. (1§
1kap.).
Den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och
icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska iaktta principerna
om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar
valfrihetssystem (2§ 1kap.).
3.9
Socialtjänstlagen 2001:453
Enligt Socialtjänstlagen 10 (1§ 1kap.) ska samhällets socialtjänst på demokratins och
solidaritetens grund främja människornas;
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1991-1110/
Information senast hämtad 2016-04-22
8 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kommunallag1991900_sfs-1991-900/ Information senast hämtad 2016-04-22
9 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2008962-omvalfrihetssy_sfs-2008-962/#K1 Information senast hämtad 2016-04-22
10 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag2001453_sfs-2001-453/ Information senast hämtad 2016-04-22
7
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o
o
o

ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor,
aktiva deltagande i samhällslivet

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (1§ 2kap.).
Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter
inom socialtjänsten, dock inte myndighetsutövningen (5§ 2 kap.).
Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka
i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall
bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan (6§ 2 kap.).
3.10 Trafikförvaltningens riktlinjer som berör färdtjänst
Följande av Trafikförvaltningens riktlinjer har påverkan på färdtjänstverksamheten:
• Riktlinjer för färdtjänstverksamheten
• Riktlinjer Social hållbarhet – RiSoc
• Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län -RiPlan
• Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och resenärer med
funktionsnedsättning - RiTill
• Riktlinjer Trafikinformation
• Riktlinjer Utformning av stationer och bytespunkter
• Riktlinjer Utformning av terminaler
• Riktlinjer Miljö -RiMiljö
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4
4

Olika former av särskild kollektivtrafik
Tabellen nedan visat de olika formerna av särskild kollektivtrafik och likheter
och olikheter i regler för de olika trafikformerna. I tabellen finns även
Riksfärdtjänst och skolskjuts med som jämförelse även om dessa inte idag ingår i
Stockholms läns landsting ansvarsområde. Tabellen redovisar även en kolumn
med den allmänna kollektivtrafiken, i syfte att möjliggöra en jämförelse med den
särskilda kollektivtrafiken.

Tabell 2 Jämförelse mellan olika trafiksystem

Sjukresor

Färdtjänst

(Riksfärdtjänst)

(Skolskjuts)

Allmän
Linjetrafik

Vem

De som har allmän
sjukförsäkring

De med väsentliga
svårigheter att
förflytta sig

De som måste
resa på ett
särskilt kostsamt
sätt

Elever i
grundskolan

Alla

Vem får
följa
med

Beroende på "lokala
regler"

Ledsagare

Ledsagare

Väsentliga resor
enligt lag samt övriga
resor enligt politiskt
beslutade regelverk.
Inom kommunen/
aktuellt trafikområde

Rekreation eller
fritid eller annan
enskild
angelägenhet
Inom landet från
en kommun till
en annan

Till/från
grundskolan

Särskilt anordnade
transporter för
färdtjänstberättigade
samt i integrerat med
allmän kollektivtrafik.
Politiskt beslut,
regleras i regelverk.

Allmänna
kommunikatione
r eller taxi, ett
anpassat fordon

Enligt
kommunens
regler/
lagstiftning

Motsvarar
normala
reskostnader
(2:a klass tåg)

Kostnadsfri
för eleven

Färdsätt, antal resor,
område, tid över
dygnet, restider mm
enligt politisikt
beslutade regelverk.

Färdsätt

Till eller från
läkarvård/tandvård
som omfattas av
Allmän sjukförsäkring
Till sjukvård som
Vart får
omfattas av allmän
man resa
Sjukförsäkring
Syfte
med
resorna

Hur får
man resa

Avgift

Övriga
villkor

Grunderna för
ersättning (enligt
politiskt beslutat
regelverket)
Grunderna för
ersättning (enligt
politiskt beslutat
regelverket)

Grunderna för
ersättning (enligt
politiskt beslutat
regelverket)

Beroende på
"lokala
regler"

Till/från
grundskolan

"dit
resenären
har erlagt
avgift"
I linjetrafiken

Enligt
operatörens/
regionala
trafikmyndigheten
s taxa
Enligt
operatörens/
regionala
trafikmyndigheten
s
utbud/ beslut
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Avtalsområden

Färdtjänsten i Stockholm kostar ungefär 1,3 miljarder kr per år. Det görs ca 10000
resor varje dag.
Hälso- och sjukvården har allt-sedan 1992 uppdragit till färdtjänsten att genomföra
samordnad upphandling av sjukresor och färdtjänstresor med taxi och sedan 1996 även
sjukresor med specialfordon. Norra länets Produktionsområde har sedan 1997
administrerat sjukresor och tecknat avtal med färdtjänsten genom tillhandhållande av
resesystem.
I tabell 3 nedan redovisas vilka typer av avtal som finns och hur många. I efterföljande
kapitel redogörs mer i detalj varje avtalsområde för sig.
Tabell 3 Typ av avtal och antal avtal
Typ av avtal
Färdtjänstaxi avtal
Specialfordon utan kundval
Specialfordon (rullstolstaxi) med kundval
Beställningscentral (call-center)
Resegaranti + beställning närtrafik
Liggande transporter
Närtrafiken

Antal avtalsperioden
med start 2016
2
1
5
1
Flyttas till avtal om Kundtjänst
1
3

5.1
Avtal färdtjänsttaxi
Totalt ca 2 500 taxibilar samt 750 specialfordon är upphandlade för att köra
färdtjänstresor.
Trafiken körs med vanliga taxibilar som är särskilt upphandlade av trafikförvaltningen
för sjukresor, färdtjänst och landstingsanställdas tjänsteresor inom Stockholms läns
landsting.
Färdtjänstresenärer har möjlighet att resa med en vanlig taxi på gatan utan att
förbeställa. Det förutsätter att taxin har färdtjänstmärket på en av sidorutorna.
Färdtjänstresenären har rätt att beställa en bil för eget bruk. Det innebär att resenären
betalar en särskild avgift och kommer då inte att samplaneras med andra resenärer.
5.1.1 Sjukresor
Stockholms läns landsting (SLL) har genom BKV 11 uppdragit till trafikförvaltningen att
samordna upphandling av sjukresor och färdtjänstresor. Syftet är att nå största möjliga
11

Beställarkontor Vård, Stockholms läns lansting
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patientnytta och transportekonomi för Stockholms läns landsting genom att kunna
samutnyttja fordonsresurser och samplanera sjukresor med färdtjänstresor. I
kommunavtalet mellan Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms läns landsting
samordnas sjukresor av Trafikförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) ansvarar för att lämna ut tillstånd och betalar
sjukresorna. Trafikförvaltningen upphandlar leverantörer som utför sjukresor
exklusive liggande transporter. Dock står hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSN) för
sjukresornas kostnader, ansvarar för verksamhetens budget och beslutar om rätten till
sjukresor.
Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Det är vårdgivare som utifrån
gällande regler beslutar ifall patientens hälsotillstånd berättigar till en sjukresa.
Sjukresor beviljas bara för resor till vård och behandling som är finansierad av
Stockholms läns landsting. Vårdgivaren beslutar hur många och vilka resor som ska
betraktas som sjukresa. Vid tilldelning av sjukresor erhåller patienten ett personligt
sjukresekort. Kortet dras i taxifordonets dator. Vårdtagare kan i efterhand få ersättning
för taxiresa till och från vårdgivare.
Person som söker vård kan bli beviljad sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon,
om det finns medicinska skäl och den allmänna kollektivtrafiken inte kan användas.
Inom Stockholms läns landsting utförs sjukresor av samma trafikentreprenörer som är
upphandlade för färdtjänsten hos trafikförvaltningen.
Inom sjukresor går det att få extraservice. Det innebär att föraren möter upp resenär i
bostad, vårdavdelning med mera och avlämnar resenären på motsvarande beställd
plats.
Trafikförvaltningens enhet Färdtjänstservice ansvarar enligt avtal med hälso- och
sjukvårdsnämnden för att utbilda vårdgivare i regelverket för sjukresor.
5.1.2 Tjänsteresor
Stockholms läns landstings alla tjänsteresor med taxi är inkluderade i avtalet.
5.2
Avtal Specialfordon
I Stockholms läns landsting har färdtjänstresor med specialfordon inkluderats i ett
koncept som kallas rullstolstaxi. Specialfordon är synonymt med begreppet
Rullstolstaxi. Koncept Rullstolstaxi består av flera parametrar:
• Resa med specialfordon /caddy
• Kundval
• Resa obegränsat antal resor
• Resa oberoende av tid
• Resa ensam
• Beställa direkt till transportören
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I avtalen ställs krav på utrustning av fordonstyperna specialfordon för fler rullstolar
och den mindre varianten caddy för en rullstol. Fordonen är utrustade med lift eller
ramp 12 och anordningar för en säker transport.

Figur 1 Bilder på specialfordon

5.3
Avtal Beställningscentral
Avtalade beställningscentral i nuvarande avtal tar emot beställningar av
färdtjänstresor, sjukresor, liggande transporter och bokningar av den anropsstyrda
närtrafiken. Alla resor med koncept Rullstolstaxi bokas dock direkt hos respektive
transportör.
5.4
Avtal Resegaranti
Om en beställd resa är mer än 20 minuter försenad gäller resegarantin.
Resegaranti inom färdtjänsten kan utföras på två sätt:
1. Antingen ringer man beställningscentralen och får ny bil eller så
2. kan resenär själv ordna en resa och själva göra utlägget och få ersättning i
efterskott för merkostnaden utöver egenavgiften (hanteras av färdtjänstens
kundärendehantering).
Ersättning utgår i form av kontant ersättning för utlagd betalning till taxi. Ersättning
kan också utgå för resa med egen eller annan person bil. För att få ersättning måste
man skicka in ett originalkvitto som styrker kostnaden för ersättningsresan. För kvitton
äldre än tre månader lämnas ingen ersättning. Ersättning lämnas med det belopp som
överstiger egenavgiften för en resa med färdtjänst. Egenavgiften ingår i
högkostnadsskyddet.
Exempel på situationer då resegarantin för resenärer med funktionsnedsättning gäller:
• Om hiss eller rulltrappa inte fungerar som person är helt beroende av att använda.
• Om det kommer en buss utan lågt insteg där det ska vara sådana.
• Om rampen på bussen inte fungerar, och person är beroende av att använda en
sådan.
• Om person är beroende av automatiska utrop som vanligtvis finns på den station
eller hållplats hen reser ifrån och personen kliver på fel buss/tåg
12

I trafikförvaltningens riktlinjer för fordon i färdtjänsten är endast ramp tillåtet på specialfordon, inte lift.
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• Om förbeställd ledsagare inte kommer i tid.
• Om bussen resenär tänkt resa med är fullsatt kan ersättning för taxi utgå om

resenär blir mer än 20 minuter försenad om hen tar nästa buss.

• Om reseplanerarens föreslagna resa med byten följs men ändå blir mer än 20
•
•
•
•

minuter försenad.
Om informationen om störningar i trafiken är bristfällig eller helt uteblir och
resenär riskerar att bli mer än 20 minuter försenad.
För resa med taxi eller annat trafikbolag, även om SL sätter in ersättningstrafik och
resenär blir mer än 20 minuter försenad.
För ersättning för taxi eller resa med annat trafikbolag, även om det finns
alternativa vägar med SL-trafiken om du har synnerliga skäl.
För samtrafik mellan SL:s trafik och båttrafiken som drivs i Waxholmsbolagets
namn. I båttidtabellen visas vilka båtturer som har anslutningar med SL:s bussoch tågtrafik.

5.5
Avtal Liggande transporter
Specialfordon som är anpassade för personer som behöver resa liggandes på bår.
I nuvarande avtal benämns denna form av resor för bårtransporter.
Avtalet avser för personer som behöver resa liggandes i specialfordon.
5.6
Avtal Närtrafiken
Närtrafiken är samlingsnamnet för servicelinjer och flexlinjer, det vill säga mindre
bussar med lågt insteg. Vissa delar av Närtrafiken tillhör allmänna kollektivtrafiken och
kan nyttjas både av färdtjänsttillståndsinnehavare och alla med giltigt SL-biljett.
Trafiken är speciellt anpassad för resenärer som är äldre eller har svårt att röra sig och
är tänkt som ett alternativ till traditionell färdtjänst. Viss del av närtrafiken är
anropsstyrd och måste bokas via beställningscentral.
I Stockholms län finns idag två olika koncept för närtrafik i tätortsmiljö i områden med
hög andel äldre personer;
o Linjebunden närtrafik enligt tidtabell- även kallad servicelinjer (vissa linjer
är överförda till bussavtal för den allmänna kollektivtrafiken)
o Anropsstyrd närtrafik med mötesplatser– trafik som måste förbeställas av
resenären innan resan.
Närtrafiken möjliggör anslutningsresor till SL-trafiken eller resor mellan bostad och
lokala centrumanläggningar/vårdinrättningar. Närtrafiken är tänkt som ett alternativ
till traditionell färdtjänst och att den även ska senarelägga färdtjänstdebuten. Den
vanligaste kundkretsen är färdtjänstresenärer och äldre resenärer som behöver närhet
till tillgänglig trafik.
Det finns ett 30-tal olika närtrafiklinjer, varav 11 inom Stockholms stad.
Resterande kommuner i länet har upp till 2 närtrafik linjer, se tabell 2 nedan.
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Tabell 4 Antal närtrafiklinjer i Stockholms läns kommuner

Kommun

Antal närtrafik
linjer

Kommun

Antal närtrafik
linjer

Danderyd

1

Solna

1

Haninge

2

Stockholm

11

Huddinge

1

Sundbyberg

2

Järfälla

1

Södertälje

2

Lidingö

2

Täby

1

Norrtälje

1

Upplands-Väsby

1

Nynäshamn

1

Österåker

1

Salem

1

Sollentuna

1

5.6.1 Linjelagd trafik
Den vanligaste formen av Närtrafik är en fast, tidtabellsbunden linje med vanliga
hållplatser, som körs med ett fordon för servicelinjetrafik 13.
Trafiken kan vara anropsstyrd, antingen i form av att hela turen måste beställas i förväg
(anropsstyrd linje) eller endast vissa hållplatser (anropsstyrd linjeavvikelse). Det
vanligaste i Stockholms län är att ingen förbeställning krävs.
Resenärerna har som längst 200 meter att gå till en hållplats, inom det område som
linjen trafikerar. Den trafikeras med lättillgängliga bussar som har 15-20 sittplatser och
utrymme för minst en rullstol eller barnvagn. Golvet är i samma nivå som trottoaren,
och en ramp gör påstigningen enklare för rollatorer och rullstolar. Totalt 35 fordon
utför idag närtrafik i länet.
Förarna är specialutbildade för att ta extra hänsyn till resenärernas särskilda behov.
5.6.2 Flexlinjer
Flexlinjerna är anropsstyrda och trafikerar mötespunkter inte hållplatser.
Mötespunkter är platser som kan vara en exakt adress eller en korsning. Trafiken går
inte enligt någon annonserad förutbestämd linjesträckning utan finns inom ett
geografiskt avgränsat område, med ett visst antal fördefinierade mötesplatser som
resenärerna kan beställa trafik mellan, vid vissa fördefinierade tidsintervall. För resor
med mötespunkt utanför närtrafikområdet krävs omstigning till den reguljära
kollektivtrafiken vid närliggande större bytespunkter.
Resenärernas gångavstånd till mötesplatserna beräknas som längst vara cirka 100 - 150
meter. Resenärerna som beställer får en tidpunkt angiven för närmaste mötespunkt. I
Stockholms län finns cirka 10 geografiska avgränsade områden med flextrafik. Fördelen
med denna trafik framför linjebunden Närtrafik är att fler områden kan betjänas och
13

vilket är mindre än stadstrafikens bussar
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vara mer portnära än vad linjebunden trafik kan vara. Trafiken bedrivs med en mindre
buss som kör i intervall med en runda i området exempelvis varje timme. Bussen angör
då endast de mötesplatser där resenärerna förbeställt trafik senast 30 minuter före
flexturens avgång.

Figur 2 Illustration på Flexlinje

Den första flexlinjen inom Stockholms län är Vällingby-Flexen som startade år 2000
och ersatte en tidigare linjebunden närtrafiklinje. Vällingby-Flexen blev snabbt en
succé och i takt med att efterfrågan har ökat så har trafikeringsområdet utökats och fler
mötesplatser tillkommit. För att klara av den ökade efterfrågan trafikeras området idag
av två fordon. Det finns även flexlinjer i Haninge och en ”hybrid” på Lidingö 14.

14

linjen har en del av sin sträckning linjebunden och en del flexibel
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6 Befolkning och befolkningsprognos
Befolkningsökning i procent för år 2015-2023-2030-2045 beroende på tillgänglig statistik.
6.1
Befolkning i Stockholm 31 december 2015
Folkmängden i Stockholms län uppgick till 2 224 156 personer den 31 december 2015.
Sedan 2007 har länet ökat med ca 275 000 personer varav ökningen i Stockholm stad
har ökat med 117 000 till 912 000 personer, en ökning med 15 %.
Den största relativa befolkningstillväxten i riket hade Sundbyberg där folkmängden
ökade med mer än 25 % procent under perioden 2007-2014.
I Stockholms län är 16% av befolkningen över 65 år ,vilket är något lägre än i riket där
19% av befolkningen är över 65 år. Högst andel äldre har följande kommuner i länet:
Nynäshamn
22 %
Lidingö
20 %
Täby och Vaxholm
19 %
6.2

Befolkningsprognos fram till 2023

Figur 3 Befolkningsökning per ålderskategori fram till 2023 15.

6.3 Befolkningsprognos fram till 2030 16
Samtliga kommuner i länet beräknas öka sin folkmängd de närmaste 10 åren.
Stockholm är den stad som enligt Svenska Handelskammaren kommer ha tredje största
procentuella befolkningstillväxt fram till 2030, med över 20%. Stockholm förväntas
öka mest antalsmässigt och Sundbyberg andelsmässigt, 42%. Även Solna, Sigtuna,
Vallentuna och Järfälla och Nacka förväntas få kraftiga ökningar, över 20%.
15
16

Svenska Handelskammaren
Statistik från Svenska Handelskammaren och SCB
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I tabell nedan anges den förväntade befolkningsökning under prognosperioden per
ålderkategori 17
Tabell 5 Den förväntade befolkningsökningen

Ålder

Antal personer

0-18-år
19-24-år
25-44 år
45-64 år
65-74-år
75-84-år
Personer 85 år eller äldre

80 775 personer
23 261 personer
72 051 personer
103 914 personer
61 274 personer
65 598 personer
23 400 personer

Under hela perioden förväntas antalet personer i yrkesverksam ålder öka med 199 225
personer. Antalet personer i åldrarna 65 år och äldre förväntas totalt öka med 150 271
personer. Om andelen färdtjänstresenärer är densamma som idag kommer antalet
färdtjänstresenärer öka med ca 15000-18000 st.
Den stora befolkningstillväxten skapar stora utmaningar för infrastrukturen i länet.
Med ökad befolkning kommer behov av ökad kapacitet i vägnät, kollektivtrafik och
annan infrastruktur.
SCB:s prognos visar en något lägre trend där ökningen från idag till 2030 beräknas bli
ca 100000 st.
6.3.1

Prognosperiod 2009 – 2030 för åldrarna 65 år och äldre (SCB)

Folkmängd

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Figur 4 Befolkningsprognos till 2020 för 65 år och äldre
17

SCB
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6.4

Befolkningsprognos till 2045

Figur 5 Befolkningsökning i Stockholms län fram till 2040.
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7

Färdtjänsttillstånd och egenavgifter

7.1 Antal färdtjänstberättigade
7.1.1 Statistik för hela Sverige
Antalet resenärer i Sverige med färdtjänsttillstånd minskar. Den 31 dec 2014 hade
318 156 personer färdtjänsttillstånd i Sverige, en minskning med 1,5 % på ett år och
med 27 % sedan år 1996. Antal färdtjänsttillstånd per 1000 invånare var 2014, 33 st
(23 män per tusen och 43 kvinnor per tusen kvinnor).
Av de 318 156 personer som hade färdtjänsttillstånd i Sverige år 2014 var drygt
206 000 kvinnor.
Tabell 6 Antal färdtjänsttillstånd 31 dec 2014 samt minskning av andel färdtjänstberättigade
1991-2014
Län/region
Västra Götaland

Antal färdtjänsttillstånd
18
2014
55 734

Minskning av antal färdtjänstberättigade mellan 1996-2014
19
19 %

Region Skåne

35 777

16 %

Stockholms län

68 586

16 %

Riket totalt

318 156

21 %

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000

Stockholms län

2 000 000

V Götaland

1 500 000
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Figur 6 Antal färdtjänsttillstånd per år 1998-2014

Antalet personer med färdtjänsttillstånd per 1000 invånare har stadigt minskat sedan
1991, från drygt 50 tillstånd per 1000 invånare till 31 tillstånd per 1000 invånare. En
minskning med ca 40 % på 20 år.
Under 2014 användes i Västra Götaland användes 68 % och i region Skåne 77 % av de
utfärdade färdtjänsttillstånden till färdtjänstresor. Lägst nyttjande fanns bland

18
19

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2014, Trafikanalys
Beräkning mellan 1998 och 2014 eftersom Västra Götaland har statistik först från 1998.
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färdtjänsttillståndsinnehavare i Sörmland, där endast 55% användes för
färdtjänstresor. Andelen för riket totalt var 75%.

Figur 7 Antal personer med färdtjänsttillstånd den 31 december 2012. Riket, efter ålder och kön

7.1.2

Färdtjänsttillstånd i Stockholms län

Statistiken som visas här är exakt antal färdtjänstresenärer ett specifikt datum, den 31
dec 2014. Under ett år är det betydligt fler personer som har färdtjänsttillstånd. I
Stockholms län hade drygt 80 000 personer färdtjänsttillstånd någon gång under 2014.

60
50
40
30
20
10
0

Figur 8 Antal färdtjänstberättigade och den totala befolkningsökningen i Stockholms län under åren
1991-2012

Åldersfördelningen bland landets färdtjänstberättigade visar tydligt att antalet tillstånd
ökar med ökande ålder, se figur 7. De flesta färdtjänstresenärer i Sverige är över
pensionsåldern med en tydlig brytgräns vid 82 år.
Under år 2014 var
o 56 % av rikets färdtjänstberättigade 80 år eller äldre,
o 24 % var mellan 65 och 79 år gamla
o 2% är under 20 år
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o

18 % var 20–64 år

I åldersgrupper 0 till 65 år, innehar ungefär lika många kvinnor som män
färdtjänsttillstånd, medan kvinnorna dominerar i åldersgrupperna 65 år och äldre.
Åldersfördelningen bland färdtjänstresenärer ser ut på följande sätt:
Antal färdtjänstresenärer, åldersfördelat
3500
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0
Personer med färdtjänsttillstånd som inte gjort någon resa 2014
Färdtjänstresenärer som använt färdtjänsten

År

Figur 9 Antal färdtjänsttillstånd per ålderskategori i Stockholms län 2014.

Under 2014 användes i Stockholms län 90% av de utfärdade färdtjänsttillstånden till
färdtjänstresor. Om och hur korten användes i den allmänna kollektivtrafiken finns
ingen statistik på.
I Stockholms län var antalet personer med färdtjänsttillstånd per tusen invånare i
genomsnitt 31 personer och störst i Nynäshamn och Norrtälje med 41 st/tusen
invånare. Antalet kvinnor som i dessa två kommuner hade färdtjänsttillstånd var det 51
resp 52 per tusen kvinnor.
Antalet färdtjänsttillstånd har inte ökat i samma takt som befolkningsökningen, se figur
3. Andelen personer av färdtjänsttillstånd har således minskat i Stockholms län. Största
nedgången noteras för gruppen 80 år och äldre och gruppen 65-79 år, se figur 8 och 9.
Den genom snittliga ökningen av färdtjänstberättigade beräknas bli ca 9 %.
Fördelning av färdtjänsttillstånd varierar per kommun i Stockholms län. Högt antal
tillstånd för personer i ålder 0-19 år finns i de sydöstra kommunerna som har högst
antal personer per 10o0 med färdtjänsttillstånd, medan Täby, Danderyd, Vaxholm,
Nacka och Nykvarn har lägst antal tillstånd. För gruppen 20-64 år är den södra delar av
Stockholms län som har kommuner som placeras i klassen med högst antal personer
per 1000 med färdtjänsttillstånd.
För gruppen 65-79 år återfinns kommuner som placerats i den högsta klassen även i
detta fall på södra sidan av Stockholms län. För gruppen 80- år är det främst
innerstaden och närliggande kommuner som placeras i de högre klasserna. Ekerö,
Österåker och Värmdö är de kommuner med högst antal personer per 1000 med
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färdtjänsttillstånd. För denna åldersgrupp är det de allra yttersta kommunerna som
placeras i den lägsta klassen.
Tabell 7 Antal färdtjänstresenärer per 1000 personer, kommun och ålder
ÅLDER och KÖN
-64
Kommun

Män

65Kvinnor

Män

TOTALT
Kvinnor

Män

Kvinnor

Summa

BOTKYRKA

423

487

614

1166

1 037

1 653

2 690

DANDERYD

53

63

250

608

303

671

974

EKERÖ

95

93

214

356

309

449

758

HANINGE

331

424

615

1152

946

1 576

2 522

HUDDINGE

406

439

669

1421

1 075

1 860

2 935

JÄRFÄLLA

274

330

567

1190

841

1 520

2 361

LIDINGÖ

109

135

431

1028

540

1 163

1 703

NACKA

260

292

678

1 409

938

1 701

2 639

NORRTÄLJE

236

218

650

1251

886

1 469

2 355

NYKVARN

30

29

55

79

85

108

193

142

180

290

493

432

673

1 105

63

74

147

244

210

318

528

SIGTUNA

168

172

286

541

454

713

1 167

SOLLENTUNA

229

263

489

1090

718

1 353

2 071

SOLNA

202

221

568

1 338

770

1 559

2 329

3 021

3 340

6 469

15 740

9 490

19 080

28 570

SUNDBYBERG

141

153

333

722

474

875

1 349

SÖDERTÄLJE

495

514

703

1462

1 198

1 976

3 174

TYRESÖ

150

191

387

646

537

837

1 374

TÄBY

175

186

585

1160

760

1 346

2 106

81

128

194

385

275

513

788

UPPLANDS VÄSBY

174

190

283

587

457

777

1 234

VALLENTUNA

851

NYNÄSHAMN
SALEM

STOCKHOLM

UPPLANDS-BRO

121

111

230

389

351

500

VAXHOLM

30

29

90

162

120

191

311

VÄRMDÖ

151

126

310

538

461

664

1 125

ÖSTERÅKER

152

182

380

660

532

842

1 374

Summa länet

7 712

8 570

16 487

35 817

24 199

44 387

68 586
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Tabell 8 Resenärer över 80 år med färdtjänsttillstånd per kommun 2013

Kommun

Andel
Färdtjänstresenärer

Kommun

Andel
färdtjänstresenärer

Sundbyberg

48%

Botkyrka

41%

Värmdö

47%

Vallentuna

40%

Ekerö

45%

Upplands Väsby

40%

Upplands Bro

44%

Järfälla

39%

Österåker

44%

Täby

38%

Stockholm

44%

Nynäshamn

38%

Salem

44%

Tyresö

38%

Vaxholm

43%

Danderyd

36%

Solna

43%

Norrtälje

35%

Huddinge

42%

Södertälje

35%

Haninge

42%

Sigtuna

35%

Lidingö

41%

Nykvarn

29%

Nacka

41%

Sollentuna

41%

Totalt

42%

Av invånarna i Sundbyberg som är över 80 år har 48 % färdtjänsttillstånd. Kommunen
är väl försörjd med allmän kollektivtrafik. I Nykvarn däremot har endast 29% av de
som är över 80 år färdtjänsttillstånd, vidare består kollektivtrafiken av bussförbindelser
med mindre god turtäthet än i Sundbyberg.
Tabell 9 Färdtjänsttillstånd fördelat på fordonstyp 2013 20
Antal färdtjänstresenärer
Åldersgrupp

Taxi

0-9

176

9

96

100

Special
-fordon
ensam
30

10-19

984

82

223

260

51

1

1 601

20-29

1 213

140

201

362

76

1

1 993

30-39

1 053

202

206

306

48

1

2

1 818

40-49

1 592

580

335

519

64

8

2

3 100

50-59

2 381

1 018

446

743

59

5

3

4 655

60-69

3 843

1 867

524

1 378

81

7

4

7 704

70-79

6 981

3 138

421

2 184

77

13

8

12 822

80-89

14 770

4 820

209

3 544

50

10

2

23 405

90-99

8 243

1 780

38

2 320

13

4

2

12 400

100-109

246

37

1

120

110-119

3

Totalt

20

Taxi
fram

Färdsätt huvudtillstånd

41 485 13 673

Taxi Special
ensam -fordon

Liggande
Liggande
transporter transporter
ensam

Total
summa
411

1

405
3

2 700

Trafikförvaltningens tillståndsenhet

11 836

549

51

23

70 317
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Antal färdtjänstberättigade i Stockholm län fördelade på taxi och
färdtjänstfordon, år 1996-2012
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Figur 10 Färdtjänsttillstånd fördelat på fordonstyp

I tabell 4 redovisas antalet färdtjänsttillstånd per ålderskategori och typ av tillstånd. 82
% har tillstånd för resor med taxi och 18 % har tillstånd för resor med specialfordon.
Diagrammet visra en minskning av antalet tillstånd de senaste 10 åren medan tillstånd
för specialfordon varit relativt konstant. Huvuddelen av de som har färdtjänsttillstånd
är inte förvärvsarbetande, endast drygt 1 % förvärvsarbetar. Se tabell 4.
Tabell 10 Andel färdtjänstresenärer med taxi fördelat på förvärvsarbetande och inte
förvärvsarbetande 21

Antal färdtjänstresenärer

Färdsätt huvudtillstånd

Har arbete

Taxi

Taxi fram

Taxi ensam

Totalsumma

Ja

1%

2%

1%

1%

Nej

99 %

98 %

99 %

99 %

Andel av total

72 %

24 %

4%

100 %

21

Trafikförvaltningen Tillståndsenheten
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8

Resandestatistik - färdtjänstresor

Statistik över antal resor i detta kapitel kommer från Trafikanalys, Svenska
Kollektivtrafik, SKL och trafikförvaltningen. Statistiken gäller för åren 2012, 2013 eller
2014, beroende på tillgänglig statistik.
Varje år genomförs 4 miljoner resor med färdtjänst, specialfordon, sjukresor eller
liggande transporter. 2014 genomfördes 3 17200 000 resor. Se figur 9. Fördelningen är
ca 80 % för färdtjänsttaxi och 20 % för specialfordon. Alla resor mäts i enkelresor.
Enligt den senaste resvaneundersökningen ”RVU Sverige” är kollektivtrafikens totala
marknadsandel i länet 2011-2012 36 procent. Stockholms län står för mer än hälften av
kollektivtrafikresandet i landet. Färdtjänstresorna står för ca 0,6 procent av det totala
antalet påstigande enligt statistik som presenteras i Trafikförvaltningens/SLs
Årsberättelse 2012.
8.1
8.1.1

Antal färdtjänstresor
Antal färdtjänstresor per år
Antal färdtjänstresor i Stockholms län per år
3000000

Antal resor

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2011
2012
2013
2014

Liggande
transporter
2500
2500
3000
5500

Taxi

Specialfordon

Sjukresor

2400000
2450000
2306000
2230000

710000
800000
855000
934600

750 000
800000
866000
900000

Figur 11 Antal färdtjänstresor i Stockholms län 2011-2014
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8.1.2

Antal färdtjänstresor per dag

Det görs totalt drygt 11000 färdtjänstresor per dag. Det ger i genomsnitt 2,9 resor per
specialfordon per dygn och ca 2,7 resor per taxibil.
Antal resor per dag

8 000
7 000

6 300

6 000
5 000
4 000

2011

3 000

2 400
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2012

2 000

2013

1 000

120

10

0
Färdtjänsttaxi Specialfordon Specialfordon
med kundval utan kundval

Sjukresor

Liggande
transporter

Figur 12 Antal resor per dag med olika fordonsslag i Stockholms län 2011-2013

8.1.3

Antal resenärer per reseintervall 2014
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Figur 13 Antal resenärer per reseintervall år 2014 (100-tal)
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8.1.4

Antal färdtjänstberättigade ålderskategori
Antal färdtjänstberättigade som gjort någon färdtjänstresa under
2014 per ålderskategori

35000
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20-44
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Figur 14 Antal färdtjänstberättigade som gjort någon färdtjänstresa under 2014 per ålderskategori
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Figur 15 Antal enkelresor med färdtjänsten i Stockholms läns kommuner 2012.

100->

41 % av alla enkelresor under 2013 gjordes av färdtjänstberättigade som bor i
Stockholms stad (42 % av antalet färdtjänstberättigade i länet). Genomsnittet antal
resor per färdtjänstresenär i Stockholm stad avviker inte från länet i övrigt 22.

22

Trafikanalys
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8.1.5

Antal enkelresor med färdtjänsten i Stockholms läns kommuner 2012
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Figur 16 Antal enkelresor med färdtjänsten per kommun i Stockholms län

8.1.6
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Figur 17 Samåkningsgrad i färdtjänsttaxi samt koncept Rullstolstaxi

Samplaneringsfaktor för resor med färdtjänsttaxi och specialfordon 2009-2014.
Baserat på utförda resor och transporter beställda via Samplan 23.

23

Trafikförvaltningens statistik i IT-system Lagret 2014
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8.2
8.2.1

Resor med färdtjänsttaxi
Antal enkelresor 2011-2013 med taxi.
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Figur 18 Genomförda enkelresor med taxi 2011-2014
Tabell 11 Antal resor i färdtjänsttaxi

Taxi
Antal resor
Antal resenärer (som genomfört minst en resa under
året)
Antal resor per resenär i genomsnitt

2014
3 162 800
48 900
64,67
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Antal taxiresenärer, som reser mer än 150 resor med tillstånd att resa
högst 200 resor, och som har resor kvar år 2013
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Figur 19 Färdtjänstresenärer med resor kvar - taxi

8.3
Sjukresor
Sjukresorna har ökat med ca 14 % från 2011 till 2014, se figur 17.2
Det faktiska antalet sjukresor som verkligen görs är svårt att ange då det även görs
färdtjänstresor till och från sjukhus och vårdinrättningar, vilka kan vara sjukresor trots
att de registrerats som färdtjänstresor.
En sjukresa kan förväxlas med en färdtjänstresa vid beställning och det går inte efteråt
att ändra tillbaka 24.
Antal sjukresor per år
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Figur 20 Antal sjukresor per år 2011-2013

8.4

24

Resor med specialfordon samt i koncept rullstolstaxi

Färdtjänsten, Resa med färdtjänst, februari 2014

900 000
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Antal resor med specialfordon har ökat från 700 000 till ca 860 000 mellan 2011 till
2013, se figur 18.

Rullstolstaxi utan
kundval

2013
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Figur 21 Antal resor med rullstolstaxi per år

Sedan år 2001 har resandet med specialfordon nära fördubblats. Resenärer kan välja
att samplaneras men det är inte obligatoriskt. Introduktionen av kundval inom
specialfordonområdet har lett till att samåkningsfaktorn i specialfordon har sjunkit till
1,09 resenärer/resa.
Samåkningsfaktorn är ett mått på nyttjande, dvs. antal personkilometer/antal
fordonskilometer. Samåkningskapaciteten för specialfordon är 2. Antal resor per år per
resenär i snitt visas i tabell nedan.
Tabell 12 Antal resor per resenär som innehar tillstånd att resa

Specialfordon
Antal resor
Antal resenärer
Antal resor per resenär i genomsnitt

2012
781 000
12 385
63,06

8.5
Liggande transporter
Ett fåtal färdtjänstresenärer har behov av att resa liggande. Upphandlingen är gjord
med två avståndsberoende ersättningsnivåer. Ersättningsnivån är hög men eftersom
verksamheten är av mindre omfattning påverkas kostnaderna endast marginellt.
Totalt antal resor under 2013 var 2775 st och gjordes av 99 personer. Kostnaden per
resa var 2034 kr jämfört med 274 kr för resa med taxi. Den totala kostnaden relativt
låg, 4,6 miljoner kronor.
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Tabell 13 Antal resor per resenär med liggande transporter

Liggandetransporter
Antal resor
Antal resenärer
Antal resor per resenär i genomsnitt

2012
2775
99
22,9

2013
2207
115
19,1

I snitt gjordes år 2013 ca 7,6 resor per dag. Resorna var utspridda under dagen oftast 12 resor per timme och som mest 5 resor under samma timme och dag.
8.6
Resor med Närtrafiken (omfattar service- och flexlinjer)
Närtrafiken hade 700 000 påstigningar under 2012 25. Inom närtrafiken välkomnas
även passagerare utan färdtjänsttillstånd. De 700 000 påstigande är således en
blandning av färdtjänstresenärer och andra resenärer med en SL-biljett.
8.6.1 Linjelagd Närtrafik
I följande två tabeller redovisas antal påstigande på linjebunden Närtrafik och
Flexlinjer under 2013.
Tabell 14 Antal påstigande på linjelagd Närtrafik/linje och dag

Linje

Antal fordon

901
903
904
905
906
907
908
909
914
921
923
951
952
953
955
959
961
968
969
971
972
978
979
981
Vällingby-Flexen
SUMMA

25

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

Linjesträckning

Antal påstigande per dag per buss

Hökarängen - Gubbängen
Gubbängen - Svedmyra
Kärrtorp – Hammarbyhöjden – Dalens sjukhus
Kärrtorp – Hammarbyhöjden – Dalens sjukhus
Svedmyra - Högdalen
Gröndal – Liljeholmen – Västertorp – Fruängen
Hässelby
Blackeberg - Beckomberga - Bromma kyrka
Skärholmen
Lidingö (Södra)
Lidingö (Norra) (Flexlinje)
Sundbyberg
Solna – Råsunda – Hallonbergen
Jakobsberg
Sollentuna
Upplands Väsby
Täby
Åkersberga
Norrtälje
Huddinge
Salem
Södertälje
Södertälje
Haninge (Handen – Brandbergen)
Vällingby-Råcksta

Trafikförvaltningen, Förstudie: Framtida systemstöd Affärsanalys, 2013

100
100
färre än 40
färre än 40
100
100
100
70
70
100
70
60
100
80
80
70
fler än 100
60
80
70
50
80
80
fler än 100
färre än 40
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Tabell 15 Antal påstigande på Flexlinje per dag

Flexlinje

Antal
fordon

Område

Antal
påstigande/
dag och buss

Lill-Flexen

1

Vällingby

25

Närtrafiken i Årsta

1

Årsta

20

Närtrafiken i Spånga

1

Bromsten – Solhöjden – Spånga C

20

Närtrafiken i Högdalen-

2

Hagsätra – Rågsved – Högdalen – delar av

30

Rågsved-Hagsätra

Bandhagen

Närtrafiken i Danderyd

1

Djursholm - Stocksund - Mörbylund - DS - Mörby C

50

Närtrafiken i Bromma

1

Bromma-Nockeby

40

Närtrafiken i Nynäshamn 1

Nynäshamns stad med omnejd

25

Närtrafiken i Haninge

1

Haninge (Handen – Brandbergen) (Flexlinje)

15

SUMMA

9

Mest populära är linjerna 961 i Täby, 981 i Haninge och Vällingby-Flexen. De har alla
tre mer än 100 påstigande per dag. Bland flexlinjer är linjen i Danderyd mest

frekventerad.
8.6.2 Antal resor med närtrafiken 2013

2013

Anropsstyrd **

2012

Servicelinjer *
2011

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Figur 22 Antal resor med anropsstyrd närtrafik och flextrafik

8.7
Färdtjänstresenärernas resor i den allmänna kollektivtrafiken
Antal valideringar med färdtjänstkort inom allmän kollektivtrafik 2013 var 4 800 000
st till en beräknad kostnad om ca 32 Mkr.
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T-bana

Pendeltåg
2013
2012

Lokalbanor

Buss
0
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1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Figur 23 Färdtjänstresenärers resor i den allmänna kollektivtrafiken

Under år 2013 använde färdtjänstberättigade sitt färdtjänstkort för 4,4 miljoner
passager (en resa kan bestå av flera passager till exempel vid byten från buss till tåg) i
den allmänna kollektivtrafiken se figur 15. Detta är en större mängd resor än de som
utförs med taxi och specialfordon sammantaget. Dock saknas statistik över hur många
individer denna trafikvolym representerar.
I trafikförvaltningens statistik över antalet passager framgår att en resenär med
färdtjänstkort i genomsnitt gör 3,2 passager på ett dygn i den allmänna
kollektivtrafiken.
Motsvarande siffra för övriga resenärer (utan färdtjänstkort) under samma
mätperiod var 2,6 passager per dygn. Den högre siffran kan betyda att de med
färdtjänsttillstånd gör fler resor per dag eller att deras resa innehåller fler byten
(passager).
I tabell 14 visas de T-bane- och pendeltågsstationer som har mest passager med
färdtjänstkort och minst andel färdtjänstresenärer. Antal valideringar med
färdtjänstkort inom allmän kollektivtrafik 2013 var 4 800 000 st till en beräknad
kostnad om ca 32 Mkr.
Tabell 16 Stationer som har störst och minst andel färdtjänstresenärer.

STARTPLATS

FÄRDTJÄNST

30DAGAR (H)

Totalt

%
FT

Station med högst andel Färdtjänstresenärer >3 %
Husby (T)
Skärholmen (T)
Tensta (T)
Vårberg (T)
Vällingby (T)
Bredäng (T)
Hallunda (T)
Akalla (T)
Skogskyrkogården (T)
Vårby Gård (T)

3936
7789
33
2850
4550
2749
2090
747
1596

66549
139364
65539
69190
122032
73885
40580
57763
21310
46098

70485
147153
68936
72040
126582
76634
42075
59853
22057
47694

5,58 %
5,29 %
4,93 %
3,96 %
3,59 %
3,59 %
3,55 %
3,49 %
3,39 %
3,35 %
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Farsta (T)
Hökarängen (T)
Sätra (T)
Fittja (T)
Thorhildsplan (T)
Aspudden (T)
Gehenna (P)
Gärdet (T)
Östertälje (P)
Ulriksdal (P)
Stuvsta (P)
Helenelund
Årstaberg (S)
Trångsund (P)
Solna (T)
Karlberg
Vreten

8.8

3601
10806
111664
2269
68509
70778
1536
48512
50048
2159
68430
70589
Station med lägst andel Färdtjänstresenärer >0,65 %
597
92501
93098
423
65639
66062
44
6893
6937
842
132545
133387
243
38690
38933
260
43172
43432
252
44980
45232
379
69238
69617
654
126450
127104
143
30681
30824
589
127132
127721
576
137799
138375
135
58672
58807

3,22 %
3,21 %
3,07 %
3,06 %
0,64 %
0,64 %
0,63 %
0,63 %
0,62 %
0,60 %
0,56 %
0,54 %
0,51 %
0,46 %
0,46 %
0,42 %
0,23 %

Reslängd

100%
90%
80%
70%
Extremt långa
resor (60-530
km)
Långa resor (3060 km)

60%
50%
40%
30%

Korta resor
(mindre än 30
km)

20%
10%
0%
Liggandetransport

Specialfordon

Färdtjänsttaxi

Figur 24 Färdtjänstresornas längd
Tabell 17 Andelen av färdtjänstresor uppdelat per reslängd och fordonstyp. Källa: Trafikförvaltningen
Reslängd 2013

Antal resor
Liggande
transport
2 430

Special
fordon
773 546

Färdtjänsttaxi

Långa resor (30-60km)

247

73 473

251 202

Extremt långa resor (60-530 km)

98

12 180

45 522

Korta resor (mindre än 30 km)

2 020 149

Totalt
2 796 125
324 922
57 800
3 178 847

Antal resenärer
Liggande
transport

Specialfordon

Färdtjänsttaxi

Korta resor (mindre än 30 km)

25

12 570

51 261

Långa resor (30-60 km)

12

4 703

23 817
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Extremt långa resor (60-530 km)

9

1 628

6 937

46

18 901

82 015

Andel av resenärerna som reser olika reslängd
Liggande
transport

Specialfordon

Färdtjänsttaxi

Korta resor (mindre än 3 km)

54%

67%

63%

Långa resor (3-6 km)

26%

25%

29%

Extremt långa resor (6-530 km)

20%

9%

8%

100%

100%

100%

Rapporten visar antal resor, totalkostnad, snittkostnad per resa samt antal unika
resenärer som utfört resorna inom respektive reslängdsintervall (5-kilometersintevall)
för vald resedatumperiod.
8.9
Beställning av resa
I nuvarande call-center avtal ingår bokning av färdtjänsttaxi.
Taxiresor registreras i Samplan av upphandlade callcenterföretag. I figur 18 redovisas
hur långt i förväg en resa bokas. Färdtjänsttaxi bokas oftast en halvtimme till en timme
före avresetid.
Trafikupplägget för resor med färdtjänsttaxi bygger på ett system
med 3 avgångstider per timme, var 20:e minut (till exempel 13.50,
14.10 och 14.30).
Resor med specialfordon beställs enligt gällande avtal direkt hos
det företag som resenären valt till att utföra transporten. För specialfordon kan
resenärer välja att samåka med annan färdtjänstresenär men det är inte obligatoriskt
och med gällande bokningsförfarande sällan möjligt. Specialfordon bokas till största
delen inom en halvtimme före avresa (mest likt vanlig taxiresa). Hur lång tid innan
resan behöver bokas beror på fordonskapaciteten hos respektive leverantör. Genom
kundvalet så bokar endast leverantören in resor som de har möjlighet att genomföra.
Om resenären inte är nöjd med avresetiden hos en leverantör kan han/hon välja att
ringa till en av de andra av trafikförvaltningen avtalade leverantörerna.
Liggande transporter bokas i huvudsak över 24 timmar i förväg.
Tabellen nedan visar en exempelmånad över antal samtal och beställningar. 93 % av
alla samtal till call-center och taxiföretag med specialfordonsavtal resulterar i
beställning av resa. Värt att notera är att endast 79 % av samtal till specialfordonsföretag med avtal utan kundval innebär bokning av resa.
Samplaneringskvoten för taxi är 1,13 och för rullstolstaxi 1,09. I dagens system
samplaneras inte taxiresor med rullstolstaxiresor. Efter att kundval (att kunden själv
ringer till utvald trafikentreprenör) infördes för rullstolstaxi har möjligheten att
samplanera rullstolstaxiresor försvunnit eftersom bokningarna görs direkt till
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respektive taxibolag som kunden väljer att resa med. Samplanering sker när
resenärerna ber om att få bli samplanerad, till exempel med resenärer som de känner
och vill åka med.
Om riktlinjer införs som anger att resor över en viss längd om möjligt ska genomföras
som en kopplad resa kan kostnaderna för långa resor minskas. Inom
trafikförvaltningen finns denna praxis etablerad för resor till Arlanda flygplats.
Resenären åker taxi till Stockholms central och byter där till Arlanda Express. Numera
går det att resa med pendeltåg till Arlanda. Att utnyttja kopplingen till pendeltåg istället
för till Arlanda Express undersöks av trafikavdelningen på trafikförvaltningen.
8.9.1

Förbeställningstid

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Taxi
Rullstolstaxi
Närtrafik
Liggande
tranporter
0-0,5 tim 0,5-1 tim 1-2 tim

2-3 tim

3-4 tim

4-5 tim 5-24 tim > 24 tim

Figur 25 Förbeställningstider

Av de år 2014 ca 70000 färdtjänstberättigade har 5 % tillstånd för ensamåkning.
Behovet av undantag från samplanering måste vara styrkt med läkarintyg. Se
samåkningsfaktor för taxi år 2009-2014 i figur nedan. För specialfordon var
samåkningsfaktorn år 2013 1,09 mot 1,13 för färdtjänstresor med taxi.
8.9.2 Antal samtal - Beställningar av färdtjänstresor per kategori
Tabell 18 Antal samtal per fordonssyp

Statistik april 2014
Specialfordon ej kundval
Specialfordon med kundvalkundval
Specialfordon totalt

Antal samtal

Antal
bokningar

Andel bokningar
av antal samtal

9 991

7 872

79 %

69 722

76 156

109 %

79 713

84 028

105 %

Taxi

238 007

221 681

93 %

Totalt specialfordon o taxi

317 720

305 709

96 %

8.10 Tidspassning
Tidpassningen, det vill säga klocklag när färdtjänsttaxi eller specialfordon anländer till
beställd adress och på beställd tid är hög, mellan 92,3-95,8% av alla avgångar.
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Variation över tid kan noteras. Svårast med tidpassning är månader med hög allmän
beläggning samt mycket trafik med därtill kommande trafikstockningar och köer.
Väderleksförhållanden har också stor påverkan på punktligheten som exempelvis
vinterovädret i december 2012 där det i diagrammet nedan syns tydligt genom att
tidspassningen minskar, se figur nedan.
97
95
93
2012

91

2013

89
87
85

jan

feb mars apr

maj juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Figur 26 Andel resor med tidpassning ±10 min

8.11 Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst förekommer i relativt sparsam omfattning jämfört med ordinarie
färdtjänst i Sverige. Under år 2012 företogs totalt cirka 61 400 enkelresor med
riksfärdtjänst i riket, vilket är att jämföra med de 11 miljoner resor med ordinarie
färdtjänst.
Den genomsnittlige riksfärdtjänstresenären genomförde 4,2 resor under år 2012. Minst
antal resor med riksfärdtjänst, 2,8 resor per berättigad och år, företogs i Stockholms
län respektive Blekinge län. Flest resor, i absoluta tal utfördes i Västra Götaland, 11 700
stycken, följt av Stockholms län med 6 740 stycken.
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9 Kostnader för färdtjänsttrafiken
I detta kapitel redovisas kostnadssammanställningar från Trafikanalys och
trafikförvaltningen och utifrån dessa uppgifter har vissa beräkningar gjorts.
Varje år genomförs ca 2,3 miljoner resor med taxi för en kostnad på ca 500 miljoner.
Antalet resor har minskat mellan 2011- 2013, se figur 16 och tabell 10.
Huvuddelen av kostnaderna för färdtjänstresorna subventioneras av landstinget och en
mindre del utgörs av egenavgifter, ca 15%.
30,0%
2006

25,0%

2011

2012

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Stockholm

Uppsala

Östergötland

Skåne

V Götaland

Figur 27 Egenavgifternas andel av kostnaderna i färdtjänsten
I tabell 6 redovisas antal färdtjänsttillstånd per kommun år 2014 samt en bedömd
prognos för 2020. Beräkningen för år 2020 har gjorts för antal färdtjänstberättigade år
2012 har multiplicerat med den procentuella förändringen av befolkningen mellan åren
2012 och 2020 enligt prognos från Tillväxtanalys, en statlig myndighet under
Näringsdepartementet.

46(65)
Strategisk utveckling
Affärsutveckling

Diarienummer

PM
2016-04-22
Version 1.0

Infosäk. klass

K1 (Öppen)

1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000

2005

2008

2010

Stockholms län

2012 2

V Götaland

2013 2

Netto- kostnad

Brutto- kostnad

Netto- kostnad

Brutto- kostnad

Netto- kostnad

Brutto- kostnad

Netto- kostnad

Brutto- kostnad

Netto- kostnad

Brutto- kostnad

Netto- kostnad

Brutto- kostnad

0

2014 3

Skåne

Figur 28 Egenavgifternas andel av kostnaderna i färdtjänsten

Färdtjänstverksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatt för år 2013 var
minus 12 miljoner kr 26, se tabell 16. Det negativa resultatet mot budget består i
huvudsak enligt SLs årsberättelse av högre kostnader för köpt trafik. Intäkterna för
2013 var 44 mkr högre än 2012, en ökning på 4 %. Verksamhetens kostnader var 65
mkr högre än 2012, en ökning på 5 % och 21 mkr högre än budget. Mer sjukresor och
fler resor med specialfordon bedöms som förklaringen till kostnadsökningen.
Kostnaderna för att utförda resor i Stockholms län är stigande i bokförda tal men svagt
minskande efter att de reglerats mot index. Detta trots att antalet utförda resor under
den studerade perioden har minskat. I genomsnitt har alltså de individuella resorna
blivit dyrare.
9.1

Resultat 2012 2015

Tabell 19 Resultat 2014 och 2015

Transportslag

Resenärstyp

Antal Resor
2014

Liggande

Totalkostnad
2015

2 630

2 292

2 629

2 292

Förändring
-15 %

2014

2015

4 455 800

7 501 916

4 455 800

3 501 916

transporter
Färdtjänstresenär

26

SLs årsberättelse 2013

Förändring
- 27 %
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Sjukresenär

1

0

1 163 317

1 232 982

Färdtjänstresenär

931 826

Sjukresenär

Rullstolstaxi

Taxi
Färdtjänstresenär
Sjukresenär
Tjänsteresenär

486 126 310

519 604 653

995 792

396 817 228

426 977 263

231 491

237 190

89 309 082

92 627 390

2 942 999

2 901 226

648 992 948

656 524 401

2 232 587

2 204 847

482 983 871

490 910 957

661 302

649 984

156 586 509

156 573 025

49 110

46 392

9 422 568

9 039 352

4 108 945

4 136 500

Förvaltningsres.
Samtliga

+6%

- 2%

3

Förändring

+ 27 555

+7 %

+1%

1 067
1 139 575 058
+1%

1 179 630 970
+ 40 055 912

Tabell 20 Färdtjänstverksamhetensresultat 2012-2014.

Färdtjänstverksamheten

Utfall

Utfall

Utfall

Förändring

Mkr

2014

2013

2012

2012-2014%

Intäkter

x

1 264

1 220

0

- varav SLL* internt

x

1 079

1 040

0

Kostnader

x

−1 276

−1 211

0

Resultat

x

−12

9

−

* SLL innebär Stockholms läns lansting

35 personer reser för mer än 500 000 kr/år (snittkostnad per resenär var 734 000
kr/år). De gör i snitt 1 367 resor per år, dvs 113 resor per månad. En arbetspendlare
som reser till och från jobbet 5 dagar per vecka gör ca 40 resor per månad. Snittpriset
för dessa 35 personer var 537 kr per resa.
Uppgifter om kostnader och antal resor från trafikförvaltningens ekonomisystem.
Statistik från olika källor redovisar vissa skillnader i kostnader för färdtjänsten. För år
2012 redovades följande uppgifter:
Trafikförvaltningens ekonomisystem
1,12 miljarder kr
Färdtjänstens hemsida
1,2 miljarder kr
SCB
966 miljoner kr
Trafikanalys
963 miljoner kr

+4%
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9.2.1

Kostnader i förhållande till antal resor och resenärer

30
25
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% av totala
kostnader
% av totala antalet
resenärer

15
10
5
0

Figur 27 Kostnader i förhållande till antal resenärer

Figur 28 Antal resor i snitt per resenär och antal resenärer 2013, uppdelat per kostnadsintervall

Diagrammet visar att flest resor görs i de lägre kostnadsintervallen och att få resor görs
i de högre kostnadsintervallen, dvs dessa resor har en betydligt högre snittkostnad.
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9.2
Kostnad per fordonsslag
I följande avsnitt beskrivs kostnadsfördelningen mellan färdtjänstens olika delar
.Årskostnaderna för 2013 var :
• resor med färdtjänsttaxi
489 miljoner kronor
• call-centerverksamheten
16 miljoner kronor
• specialfordon
366 miljoner kronor
• liggande transporter
4,7 miljoner kronor
• sjukresor
261 miljoner kronor
• Närtrafik
43 miljoner kronor
• Tjänsteresor
10 miljoner kronor
• Båttaxi
0,4 miljoner kronor

I följande tabeller och diagram har kostnaderna brutits ner på fordonsslag.
Tabell 21 Kostnader och antal resor 2011-2013 för färdtjänstverksamheten. Belopp i tusentals kronor och
antal resor i tusental. Källa: Utdrag ur Trafikförvaltningens ekonomisystem
Färdtjänstverksamhetens kostnader och antal resor år 2011-2013
Kostnader 1000-tals kr

Resor

2011

2012

2013

Färdtjänsttaxi

552 174

488 917

Specialfordon
med kundval
Specialfordon
utan kundval
Sjukresor

286 137

Liggande
transporter
Callcenter
Resegarantitjänster och
närtrafikbeställningar
Närtrafik

2011

2012

2013

Anmärkning

489 441

2 453

2 359

2 306

Exklusive
färdtjänstresor
utom länet

317 020

353 642

693

751

815

8 932

7 979

12 079

14

30

43

236 885

237 454

261 061

735

767

866

3 309

3 573

4 750

2

2

3

17 964

16 481

15 847

Se nedan
Ingår i callcenter
ovan. Kan ej
särskiljas i
bokföringen.
Servicelinjer *

41 053

35 050

37 558

1 409

7 660

6 010

11 592

10 364

9 885

Taxibåt

513

513

478

Ö-resor

-

-

-

Närtrafik
Tjänsteresor

Totalt

alla sjukresor +
beställning av
sjukresor

Anropsstyrd **
56

55

52

Finns ej

1 159
1 125
1 190
3 953
3 964
4 085
969
001
751
* 2012-13 Röda större bussar, som körs av Traveller AB + mindre fordon som körs av Citytrafik AB
** 2012-13 Specialfordon som körs av Taxi Kurir

50(65)
Strategisk utveckling
Affärsutveckling

Diarienummer

PM
2016-04-22
Version 1.0

Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Antalet i ekonomisystemet registrerade färdtjänstresor överensstämmer inte fullt ut
med antalet resor i statistiksystemet Lagret.
Som framgår av tabellen ovan ökar kostnaderna för sjukresor och specialfordon.
Kostnaderna för specialfordon har ökat med ca 25 % på två år. Cirka 1300 resenärer
står för 1/3 av kostnaderna för färdtjänst.

600 000
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500 000
400 000

353 642
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300 000

261 061
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200 000
100 000
12 079

4 750

0
Färdtjänsttaxi
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Rullstolstaxi
utan kundval

Sjukresor

Liggande
transporter

Figur 2929 Kostnader per år (tusentals kr)

Kostnadsfördelningen mellan de olika fordonsslag med färdtjänst fördelar sig för år
2013 på följande sätt, se figur nedan.
Kostnadsfördelning för färdtjänsttrafiken 2013

Liggande
transporter
1%

sjukresor
19%

rullstolstaxii
30%

färdtjänsttaxi
49%

BC
2%
Figur 30 Kostnadsfördelning mellan de olika avtalsdelarna i färdtjänsttrafiken
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Kostnader per fordonsslag och år
% andel resenärer per fordonsslag
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Figur 31 Kostnader per fordonsslag och år

Snittkostnad per resa
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Figur 30 Snittkostnad per resa 2012

Rullstolstaxi
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9.2.1

Färdtjänst med taxi
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Figur 33 Kostnader för taxi per år (tusentals kr) ca 2 miljoner kr per år är schablonersättning

9.2.2 Specialfordon
Kostnaderna för specialfordon utan kundval mycket lägre än specialfordon med
kundval, se figur 32 och 33.
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Figur 314 Kostnader per år för specialfordon (tusental kr)
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Figur 325 Snittkostnad per resa för specialfordon
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180 personer reser med färdtjänsten för över 300 000 kr ex moms per år. Huvuddelen
är resor med specialfordon, 4 % med taxi och 4 % liggande transporter.
9.2.3
Närtrafiken
Kostnader för trafiken är ca 44 miljoner kr per år exklusive övriga kostnader så som
kostnader för beställningscentral och kundsupportärenden. Kostnaden per år per typ
av närtrafik har varierat mellan 2011-2013, se figur 37.
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Servicelinjer *
2011

Anropsstyrd **
2012

2013

Figur 336 Kostnad för närtrafiken 2011-2013.
* Röda större bussar
** Specialfordon

9.2.4 Kompletteringstrafik med taxibåt i skärgården
Det finns inte något avtal för taxibåt i skärgården utan dessa resor ersätts efter
genomförande. Desamma gäller även Ö-taxi, det vill säga de taxibolag som trafikerar
öarna som inte har fast bro eller färja.
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10

Kundnöjdhet

Kundnöjdheten hos färdtjänst- och sjukresenärer följs upp löpande genom ANBARO.
Ett antal resenärer rings upp och får svara på frågor kring sin upplevelse av sin senaste
färdtjänst- eller sjukresa. Frågorna handlar om beställning och bemötande samt intryck
av resan.
Enligt trafikförvaltningens årsberättelse 2013 uppnådde färdtjänstverksamheten målet
om förbättrad tillförlitlighet. Resultatet för ”Kunder i tid” var 94 procent vilket är en
förbättring jämfört med 2012 då resultatet var 93 procent. Övriga mål, som handläggning av reseansökningar, uppnåddes inte. Målet om en ekonomi i balans uppnåddes
inte främst till följd av högre resevolymer. Trafiknämnden som helhet uppnådde dock
fullmäktiges beslutade resultatkrav
Färdtjänst- och sjukresenärerna har generellt en mycket hög kundnöjdhet i Sverige,
den ligger på ca 90 %. Även i Stockholms län är den hög men något lägre än i riket.
Inom färdtjänsten i Stockholms län är 86 % av resenärerna nöjda med sin resa som
helhet och 4 % är missnöjda. Framförallt är det resor med specialfordon som
färdtjänstresenärerna är mycket nöjda med. Sjukresor har en kundnöjdhet på 83 %
med 5 % som är missnöjda.

Färdtjänst

Sjukresor

Total länet

Rikets
färdtjänst

Rikets
sjukresor

86

83

85

91

90

-4

-5

-4

-3

-3

100%
80%
60%

Nöjda

40%

Missnöjda

20%
0%
-20%
Figur 347 Nöjdkundindex 2013

10.1 Synpunkter och klagomål
En liten andel av färdtjänst- och sjukreseresenärerna lämnar klagomål på sina resor.
Under 2013 inkom klagomål på 2,7 ‰ av alla resor i Stockholms län. Det är en
minskning med 1,2 ‰ från år 2012. De vanligaste klagomålen visas i figur 36.
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Det är både resenärer och anhöriga som hör av sig med klagomål. Ofta gäller samtalen

Felreg.
Utebl. Ford.
Bemötande

Figur 38 De vanligaste klagomålskategorierna inom färdtjänsten 2013 – detta är ett representativt
diagram.

klagomål på olika händelser. Beroende på hur inkomna klagomål registreras kan
antalet variera. Sammanställningen i figur 37 baseras på inkomna klagomål per
klagomålskategori. Här ingår även generella klagomål som inte handlar om en specifik
händelse utan kan vara av allmän karaktär.
Huvuddelen av färdtjänstresenärernas klagomål handlar om bristande bemötande, i
övervägande del gällande resan/föraren. Då handlar klagomålen om bemötande ,
kunskap eller service hos föraren men även uteblivna fordon och bristande information
om detta. Andra synpunkter gäller bristande geografikunskap, försenade fordon samt
säkerheten i form av körsätt eller tal i mobil med mera.
Exempel ur verkligheten:
1. ”Hela tiden medan jag åkte så pratade föraren i mobiltelefon”, säger en färdtjänst-kund.
”Förutom att telefonsamtalen var störande, så var jag livrädd, eftersom jag tyckte att han inte hade
tillräcklig uppmärksamhet på trafiken.”
2.”De satte av min son utanför fel port, sedan körde föraren
bara sin väg”, berättar fadern till en utvecklingsstörd man.
”Enligt hans färdtjänsttillstånd så ska han följas till dörren, men nu var föraren jäktad och frågade om
han kunde släppa Sven på gatan. Sven säger ja till det mesta. Efter det mådde jag dåligt under en lång
tid, när min son skulle åka färdtjänst.”
3. En hörselskadad man, som verkligen tyckte att han möttes med respekt, berättar om en förare som
höll upp en skylt med hans namn på när han kom, talade långsamt och tydligt och dessutom skrev ned
resrutten åt honom.
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Figur 39 Antal klagomål första kvartalet 2013 och 2014.
Källa: Färdtjänstservice

De klagomål rörande call-center handlar främst om
felregistreringar i datasystemen. Vid intervju med
Färdtjänstservice framkom att felbokningarna kan
vara en följd av missförstånd i språk eller bristande
lokalkännedom hos call-center.
Avdelningen buss och färdtjänst på
trafikförvaltningen följer upp vissa
kvalitetsnyckeltal se tabell nedan.

En rullstolsburen man berättar:
”Chauffören rullade ombord
rullstolen men klarade inte att
spänna fast den på rätt sätt. Jag
fick själv hålla mig så gott det gick
och var genomsvett innan resan
var slut!”

Tabell 22 Kvalitetsnyckeltal i färdtjänsten
Bokslut 2012

Bokslut 2013

Kundsynpunkter
Antal synpunkter på transportörernas utförande av uppdrag

10 129

10 997

26

27

Antal ärenden per 10 000 färdtjänst- och sjukresor

Tillgängligheten till beställningscentral för specialfordon
Genomsnittlig kötid i telefon (sek)

24

27

95 %

98 %

Uppdrag enligt överenskommen hämttid (inom 10 min)

93 %

94 %

Uppdrag >20 min efter överenskommen hämttid

1,6%

1,1%

51

44

17 855

16 901

60

59,9

88 %

87 %

Tillgänglighet till resebeställningen för taxi
Telefonsamtal besvarade inom 1 minut
Tidspassning vid taxiresa

Tillgänglighet till resegarantin
Genomsnittlig väntetid i telefon (sek)
Resegarantiärenden 1)
Antal resegarantiärenden
Antal ärenden per 10 000 färdtjänst- och sjukresor med taxi
Nöjd kund
(Svar på fråga 17. Alla resenärer. Antal intervjuer)
(Fråga 17 innebär om resenären är nöjd med själva resan)
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10.2

Felaktigt registrerade resor och/eller felaktigt nyttjande av
färdtjänstkort
Till trafikförvaltningen inkomna kundklagomål har påtalat misstanke om att det
förekommit medvetet felaktigt registrerade resor. Det handlar om resor som är
registrerade som en resa och utbetalda till taxibolaget trots att resenärerna aldrig har
gjort den resan. Fråga följs mycket noggrant upp av affärsförvaltarna på
trafikförvaltningen.
Följande typer av misstänkt medvetet eller omedvetet felregistrerade resor har bland
annat förekommit:
• Att resenären bokar utan kundval och bilen inte kommer. Resenären ringer och
meddelar att bil inte kommit. Resenären får ett ersättningsfordon och då är den
beställningen registrerad med kundval och det högre priset uppnås.
• Att färdtjänstkortnummer knappas in manuellt i bilen. Det kan göras utan att
resenären eller kortet är närvarande. Resenären kan vara omedveten om att så
sker för om resenären har uppnått högkostnadsskyddet kommer denna resa inte
ge resenären någon extra kostnad.
• Att färdtjänstkortnummer knappas in manuellt i bilen men uppgifter till
trafikförvaltningen ser det ut som kortet har dragits på rätt sätt i bilen.
• Att resenären har en bra relation till föraren och valt att lämna sitt färdtjänstkort
i bilen eftersom de oftast åker med samma bil. Då kan föraren beställa en resa och
dra kortet utan att resenären är närvarande. Resenären kanske inte är medveten
om att detta sker om han/hon har nått upp till högkostnadsskyddet.
• Avtalen om specialfordon bygger på fast ersättning vilket gör att
trafikförvaltningen betalar ut fullt pris även om resan inte har gått hela sträckan.
Resenär kan ha ändrat sig längst vägen även om detta inte är tillåtet. Om en
resenär beställer en resa på 3 mil, drar sitt kort i fordonet och efter några minuter
(1-2 km) kommer på att han/hon har glömt något hemma. Fordonet vänder,
bokar en ny resa på 3 mil (samma som tidigare) resenären drar sitt kort på nytt
och resan fortsätter. Då får föraren betalt för två resor á 3 mil.
Resor med rullstolstaxi med kundval och utan kundval bokas på två olika nummer men
ett bolag (Samtrans) har båda avtalen. Det innebär att resenären kommer till samma
beställningscentral. Vid utdrag av antal inkomna samtal och antal bokningar under en
månad så visade det sig att det var fler samtal i förhållande till bokningar på avtalet
utan kundval, se figur 23. Att ett bolag har två avtal och att resor förs över på det avtal
med högre ersättning är svårt att komma tillrätta med.
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Figur 40 Antal samtal och beställningar under april månad år 2014. Källa: Trafikförvaltningen Figur 40

På trafikförvaltningen genomförs regelbundna automatiska kontrollpunkter för varje
resa vilket gör det svårt för leverantörerna att ”fuska”. Detta beskrivs i kapitel 6.1.8.
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11 Geografiska trafik(kvot)områden
I färdtjänstupphandlingen för taxi har Stockholms län under längre period delats in 75
geografiska kvotområden, se figur 22, varje område har utvärderats och trafikkvoter
har delats ut till olika taxientreprenörer. Gränserna för kvotområdena är satta utifrån
leverantörers bedömning av lämpliga områden och följer inte kommungränser eller
andra statistiska gränser, så som
nyckelkodsområden. Kvotområdena är i sin tur
uppdelade 702 namngivna hämtkvotsområden,
se figur 30. Färdtjänstområdena är i sin tur
indelade i ett antal mindre mätområden som
har en position som används i planeringsverktyget Samplan för att räkna ut en teoretisk
sträcka vid beställningen av en resa. Den
teoretiska sträckan är mellan två stjärnor i
exemplet i figur 29. Systemet med kvotområden
och kvotområden har planerats utifrån ett
taxientreprenörsperspektiv samt ITsystemperspektiv.

Figur 42Hämtkvotsområde
Figur 41 Illustrativ bild över kvotområden
och hämtkvotområden

Planeringsprinciperna i Samplan är komplicerade. Stora leverantörer har möjlighet att
avtala större områden än de mindre leverantörerna och får på det sättet en fördel vid
planering av fordonen per köruppdrag i mer än en riktning. För att möjliggöra även för
små leverantörer och bidra till en taxiförsörjning i ytterområdena beslutades att skapa
returresor som senare döptes om till rabattresor. I ett kvotområde kan maximalt 18 %
av den upphandlade transportkapaciteten sökas som rabattresor.
För en enskild leverantör finns det även ett tak på att maximalt 50 % av resorna får
vara rabattresor.
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För närvarande har Taxi Kurir och Taxi 020, båda ägda av Fågelviksgruppen, 98 % av
marknaden. De tog över
färdtjänsttrafiken med taxi på Ekerö,
ett område som idag har ett lokalt
Innan Planeringssystemet Samplan
taxibolag och som därmed förlorade
infördes hade taxibolagen sina respektive
en viktig volym för sin verksamhet.
områden som de försörjde. Priserna för
Efter förra upphandlingen fick det
färdtjänstresor var förhållandevis mycket
lokala taxibolaget minska sin
högre i ytterområdena jämfört med de
centrala delarna. Det medförde
verksamhet betydligt.
köruppdrag i bägge riktningar var av störst
värde fastän det kunde innebära en
väntetid på kanske 1-2 timmar. I
ytterområdena är taxibolagen mer
beroende av samhällsbetalda körningar än
i de centrala delarna.

Vid färdtjänsttaxiupphandlingen
utvärderades de 75 geografiska
områden och varje område
utvärderades för sig. Medianstatistik
redovisades vid upphandlingen. Ett
maximalt behov per område avtalades
för olika dagtyper och timmar under
dygnet. Volym som upphandladades var högre än medianvolymen. Utvärdering skedde
enligt lägsta pris. Leverantörerna garanterades inga minimivolymer. Leverantörerna
förband sig att utföra en viss maximal transportvolym inom avtalat område. Fördelning
av transportuppdrag sker per timme i enlighet med den rangordning som leverantören
erhåller i utvärderingen. På detta sätt tilldelas leverantörerna transporter upp till
avtalad transportkapacitet. Leverantörerna har därutöver under avtalsperioden
möjlighet att öronmärka en del transporter till rabatterat ersättning och får då bästa
rangordning på den transport som är rabattmarkerad.
Systemet med kvotområden och hämtkvotområden illustreras med följande
exempel:
Taxibolag 1 har efter upphandling tilldelats 50% av färdtjänsttrafiken med taxi från
Nynäshamn. Taxibolaget får i detta exempel uppdrag at köra en färdtjänstresenär från
centrala Nynäshamn till Södersjukhuset. Taxibolag 1 önskar därefter att bil och förare
snarast möjligt återvänder till Nynäshamn. Via Samplan kan då Taxibolag 1 söka en
returresa från Södersjukhuset med måladress i resans färdriktning (Nynäshamn).
Taxibolag 1 är nu inne på Taxibolag 2 och 3 områden enligt upphandlad volym.
Taxibolag 1 kan eventuellt få en färdtjänstresenär som skall åka del av returresan. För
sådan resa erhåller Taxibolag 1 ett reducerat ersättning.
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Figur 353 Karta över färdtjänstens 75 kvotområden
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12

Taxinäringen

Stockholm är Sveriges i särklass största taximarknad med drygt en tredjedel av
samtliga taxibilar och en uppskattad omsättning omkring 4-5 miljarder kronor. I
Stockholms län finns det omkring 5 900 registrerade taxibilar. Den fria etableringen på
taximarknaden har lett till att antalet taxibilar, justerat för befolkningsmängden, har
ökat med 22 procent. De största taxibolagen (beställningscentraler) i Stockholm är Taxi
Stockholm, Taxi 020, Taxi Kurir och Sverige Taxi som tillsammans förfogar över
närmare 4 000 bilar.
Stockholmsregionen har under en lång tid haft en stor potentiell marknad, men på
senare tid har stora förändringar skett. Dagens marknad har visat en tendens att
lönsamheten i branschen ständigt minskar och branschen är på väg till en mättad fas
då efterfrågan inte motsvarar utbudet. Trots detta syns en positiv trend gällande
omsättning hos stora delar av taxiföretagen 27.
Rörelsemarginalen i hela taxibranschen under hela 2000-talet har legat på 2,3 procent
i genomsnitt. Taxinäringen har förändrats mycket de senaste åren. Två mycket tydliga
trender är att bolagen blir allt större och att andelen aktiebolag ökar. Samtidigt är
ekonomin ansträngd, vilket medför att företagen tvingas arbeta under mycket pressade
marginaler. Rörelsemarginalen under hela 2000-talet har legat på 2,3 procent i
genomsnitt. År 2013 var den nere på 1,6 procent. Till detta ska läggas att taxi är en
högskattebransch i meningen att stora delar av kostnadsmassan består av skatter och
avgifter.
Överetableringen i Stockholm har lett till att väntetiderna har blivit kortare, men
samtidigt har taxipriserna ökat betydligt mer än konsumentprisindex. Under åren
1990–2007 ökade taxipriserna med i snitt fyra procent om året, vilket kan jämföras
med att konsumentprisindex ökade med i snitt 2 procent om året.
Antal taxiföretag på Stockholmsmarknaden.
Tabell 23 Antal taxiföretag fördelat på företagsform inom Stockholms län.

Länsnamn

Antal
tillstånd

Fysisk
person

AB

HB/KB

Ekonomisk Landsting/
förening
Kommun

Utländskt
företag

Stockholms län

2 921

2 219

636

64

2

0

0

Följande taxibolag har idag egna beställningscentraler i Stockholms län:
• Ekerö Bilarna AB
• Kerstins Taxi & Buss AB
• Norrtälje Taxi
• Södertälje Taxi
• Taxi 020 AB Taxi
• Kurir i Stockholm AB
• Taxi Stockholm 150000 AB
27 En branschanalys av Taximarknaden i Stockholm, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och
företagande.
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Figur 364 Andel företagsformer, Stockholms län (Källa: Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013).
Tabell 24 Antal taxifordon, Stockholms län (Källa Vägtrafikregistret per den 31 mars 2013).

Antal fordon (Stockholm län)
År

Bensin

Diesel

Diesel/El

Gas

Bensin/El

E85/Etanol

Summa

2004

1 637

3 603

0

0

0

0

5 240

2005

1 218

3 900

0

12

0

0

5 130

2006

978

4 041

0

137

6

104

5 266

2007

723

3 999

0

257

40

324

5 343

2008

500

3 929

0

285

174

549

5 437

2009

371

3 329

0

393

452

1 014

5 559

2010

299

2 857

0

929

681

847

5 613

2011

242

2 362

0

1 897

772

625

5 898

2012

184

2 046

0

2 801

761

350

6 142

2013

135

1 951

37

3 014

774

231

6 142

Färdtjänsttrafiken bedrivs i huvudsak med vanlig taxi eller specialfordon. Antalet
specialfordon tillgängliga i befintliga avtal är 834 st.
Transportstyrelsen har i intervjuundersökning kommit fram till att andelen
taxiresenärer som känner sig lurade på priset är lågt, i storleksordningen ca 2 procent.
Genom att antalet taxiresor är högt kan det ändå i absoluta tal vara ett stort antal
resenärer som känner sig lurade 28. I Rapport Taxinäringen i Stockholm, 2012 görs
bedömningen att omkring en miljon taxiresor, oberoende av kundkategori, genomförs
årligen i Stockholm, Göteborg och Malmö där kunden känner sig lurad. De flesta av
dessa resor genomförs i Stockholm 29.

Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg,
Transportstyrelsen, TSV 2013-2006, 2014.
29 Taxinäringen i Stockholms län 2012, insynsverige.se.
28

64(65)
Strategisk utveckling
Affärsutveckling

PM
2016-04-22
Version 1.0

Diarienummer
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Bara ungefär var femte taxichaufför är medlem i Transport. Stora delar av
taxibranschen är avtalslös. Sveriges största rikstäckande taxiorganisation
Fågelviksgruppen, med Taxi Kurir och Taxi 020 som mest kända varumärken, har inget
krav på de anslutna åkerierna att de ska teckna kollektivavtal.
Samtidigt sätter offentliga upphandlingar till lägsta pris press på lönerna. Och det blir
allt vanligare att förarnas löner till stor del betalas med bidrag från
Arbetsförmedlingen. Den åkare som får mest bidrag till förarnas löner kan lägga det
lägsta anbudet.
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Källförteckning

13.1

Muntliga källor (skall kompletteras)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Angerman – Juridik
Martin Jägerbert – Trafikavdelningen, Produktionsservice, Färdtjänsttillstånd
Anna Pontusson – Trafikförsörjningsprogrammet, SU
Jan Eklund – Samhällsplanerare, SU
Per Ekberg – Kundombudsman TRAFIKFÖRVALTNINGEN
Johanna Erver – Omvärldsanalytiker, SU`
Sara Nordenström - Samhällsplanerare SU
Ditte Kahlström Jansson - Tillgänglighet SU
Isac Rubensson - Samhällsekonomiska kalkyler SU
Maria Övergård - Fordonsstrateg SU
Kenneth Swärd – Affärsområdesansvarig Färdtjänst TABF
Inger Bäcker - Affärsförvaltare TABF
Hamid Raoufi - Affärsförvaltare TABF
Hans Adeby - Affärsförvaltare TABF
Sven-Erik Blomqvist - Affärsförvaltare TABF
Göran Carlmark – Affärsförvaltare TABF
Carina Strömberg - AffärsförvaltareTABF
Mona Tallberg – Kundtjänst sjukresor
Friedrike Thorstensson –Upphandlare PU
Aija Kronbladh – Utredare, produktionsservice, kundservice för Färdtjänst och
Sjukresor
Per Englund – Bitr sektionschef TABF
Stefan Åberg- Kravställande specialist Färdtjänst TABF

13.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skriftliga källor

Fakta om SL och länet 2012
Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram, 2012
Statistik kundsynpunkter från SL Kundtjänst
Resandestatistik etc. från QlickView
Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS 2010)
Kommuners hemsidor
Statistik SL Access
Trafikanalys, statistik
SKL, rapporter
SCB, statistik fordon

Bilaga 2 – Synpunkter från intresseorganisationerna Referensgrupp Resenär
I tabellen nedan har Referensgruppens synpunkter sorterats och grupperats i ärendegrupper. I kolumnen till höger har kommentarer till
varje synpunkt noterats. Synpunkterna är kategoriserade i fyra kategorier:
Synpunkten kommer att hanteras i utredning Framtida inriktning för färdtjänsten
Synpunkten kommer att granskas och diskuteras om den är relevant i utredning Framtida inriktning för färdtjänsten.
Synpunkten ligger inte inom gällande uppdrag och kommer därför inte att hanteras inom ramen för utredning Framtida
inriktning för färdtjänsten
Synpunkten bedöms som en personlig värdering som kommer att hanteras som relevant åsikt i kommande utredningsarbete.

Synpunkter om resmöjligheter

Kommentar 2015-08-15

Vore bra att kunna resa i hela landet eftersom alla inte får riksfärdtjänst.

Utredning Framtida1… gäller inriktning för färdtjänstresor i Stockholms
län.

För rullstolstaxi = obegränsat antal resor.

Översyn av resetilldelning ingår i utredning Framtida…

Varför är det inte fritt resande på taxi om man ej är ung eller allergisk. Det
går inte alltid att åka i den allmänna kollektivtrafiken hur bra den än är.

Översyn av resetilldelning ingår i utredning Framtida… Målet är ”lika
för alla”

Negativt att någon annan bestämmer över hur många resor man behöver.
Det är ingrepp på den personliga integriteten när man måste be om fler
resor och det ifrågasätts.

Översyn av resetilldelning ingår i utredning Framtida…
Färdtjänstlagen reglerar krav gällande väsentliga resor (arbetsresor,
resor till studier och resor till sjuka anhöriga).

Svårt att besöka en studiecirkel eller träning utanför landstingets
verksamheter. Det är jobbigt att behöva prioritera sina resor och välja bort
aktiviteter pga rädsla att tilldelade resor inte ska räcka.

I Färdtjänstlagen står att personer med färdtjänst har rätt till väsentliga
resor. Övrigt regleras i separata riktlinjer för varje
kollektivtrafikmyndighet.

Vid obegränsat antal resor för alla skulle många troligen inte resa så
mycket mer än idag.

Statistik på antal resande bifogas.

Rättvisetanken. Att alla är lika värda. Oberoende liv ska ej begränsas.
Eventuellt skulle det bli många resor i början och sedan inte så många fler
än tidigare på det stora hela.

De förslag som kommer att studeras i utredning Framtida … utgår från
målet ”lika för alla”.

1

Utredning ”Framtida inriktning för färdtjänsten förkortas i denna sammanställning som ”Framtida…”
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Ökad resetilldelning behöver inte innebära ökade kostnader.

Beräkningar pågår.

Resenären får ingen information om när tidsbegränsningen för
färdtjänstkortet håller på att löpa ut. Färdtjänsttillståndet går inte att
förlänga utan ny ansökan måste göras.

Frågan studeras vidare. Systemet ses över och förslag på nya rutiner
kommer att läggas i utredning Framtida…

Att kunna resa självständigt, kunna boka en taxi och komma fram till dit
man ska utan att behöva belasta en bekant som ska hjälpa till i den
allmänna kollektivtrafiken.

Färdtjänst är kollektivtrafik och bygger på samma grunder som den
allmänna kollektivtrafiken men med hänsyn till färdtjänstresenärernas
särskilda behov.

Ojämn färdtjänst med två olika system.

De förslag som kommer att studeras i utredning Framtida … utgår från
målet ”lika för alla”.

Svårt att resa med hela familjen med färdtjänst. Endast en medresenär får
följa med.

Färdtjänsttillståndet gäller de behov av väsentliga resor som den
färdtjänstberättigade har. Med väsentliga resor menas resor till
arbete/studier och resor till nära anhörig.

Att färdtjänst finns är en rättighet.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiksystemet och ett komplement till
den allmänna kollektivtrafiken. Kollektivtrafik innebär både rättigheter
och skyldigheter för resenären. Färdtjänstlagen hanterar rättighet för
väsentliga resor.

Förstör inte för rullstolstaxi. De får inte få det sämre för att någon annan
ska få det bättre.

Koncept rullstolstaxi kommer att studeras vidare. Vissa ingående
parametrar kan komma att justeras för att jämställa resor med
specialfordon med övriga färstjänstresor med taxi. Valfriheten kommer
att finnas kvar i lite annan form.

Synpunkter på kundval

Kommentar

För rullstolstaxi = Att kunna boka bolag.

Översyn av reseplanering ingår i utredning Framtida… Tid för
förbokning ingår i denna översyn.

Om det händer något vet man vilket bolag man kan ringa.

I framtiden studeras i första hand att all beställning gå via
beställningscentral. Möjlighet att BC ska kunna se vad varje bil
befinner sig, att kommunicera med varje fordon och omförfela
uppdrag för att se till att fordon kommer på utsatt tid samt att eliminera
risken för bomkörning studeras.
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Synpunkter på tillstånd

Kommentar 2015-08-15

Det blir allt svårare att få tillstånd för färdtjänst. Politiker tolkar att
kollektivtrafiken är så bra.

I utredning Framtida.. kommer det att betonas att färdtjänsten är ett
komplement till den allmänna kollektivtrafiken för dem som inte
alltid/aldrig kan åka med den allmänna kollektivtrafiken.

Väntetiderna för tillstånd är långa idag. Något måste göras. De gör onödiga
saker idag. Man använder inte resurserna effektivt. Det kan innebära
felaktiga beslut.

I Framtida … studeras möjliga förenklingar av ansökningsprocessen att
läggas.

Beslut och handläggningen av ärenden är idag uppdelat mellan trafikförvaltningen och kommunen. Det borde hanteras centralt. Det blir i orättvisa
bedömningar. HSO - hanteringen på kommunen ska tas bort. Varierande
kvalitet beroende på var man bor. SRF- de sökande ska träffa den som
sedan fattar beslutet om färdtjänst.

I Framtida … studeras möjliga förenklingar av ansökningsprocessen att
läggas.

Tveksamhet kring om kommunernas tillståndshandläggare prioriterar
handläggning av ansökningsärenden. Tar lång tid beroende på många
ärenden och misstänkt okunskap om färdtjänstfrågor hos handläggarna.
PRO – biståndshandläggningen på Värmdö är snabb men det är på
Färdtjänstservice som det tar tid.

I Framtida … studeras möjliga förenklingar av ansökningsprocessen att
läggas.

I glesbygden är det viktigt med lokalkännedom i kommunen.

Noterat

Det finns ingen samlad information om hur du söker tillstånd.

I Framtida … studeras behovet av uppdaterad och tillgänglig
information i olika media.

Information om varför beslutet avslogs skulle behöva finnas på ett enklare
språk.

Noterat

Den sökande måste kunna få en kopia av utredningen.

Ny rutin vid avslag har införts där beslut och handlingar skickas ut till
den sökande).

Information till den kommunala handläggaren om den sökande fick tillstånd
eller avslag saknas idag.

I det digitala systemet får den kommunala handläggaren information om
beviljande eller avslag. Alla kommuner använder inte det digitala
systemet).

Handläggarna måste vara utbildade och ha kunskap om olika
funktionsnedsättningar.

Kommer att kommenteras i Utredning Framtida inriktning för
färdtjänsten.
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Max gångavstånd på 200 meter kan inte vara en grund för avslag av
ansökan.

Kontrolleras om så är fallet.

Tilldelning av resor efter den enskildes behov.

I Färdtjänstlagen står att personer med färdtjänst har rätt till väsentliga
resor. Övrigt regleras i separata riktlinjer för varje
kollektivtrafikmyndighet. Hänsyn tas redan idag.

När man har färdtjänst är det förnedrande att någon över överprövar ditt
behov.

I Färdtjänstlagen står att personer med färdtjänst har rätt till väsentliga
resor. Övrigt regleras i separata riktlinjer för varje
kollektivtrafikmyndighet.

Det är långa väntetider på handläggning av tillstånd, förlängning eller
ändringar av tillstånd.

I Framtida … studeras möjliga förenklingar av ansökningsprocessen.

Synpunkter på ansökningsblanketterna

Kommentar

På blanketten finns en ruta att kryssa i om man klarar att åka med den
allmänna kollektivtrafiken. Synpunkten är att ikryssad ruta leder till att
färdtjänsttillstånd nekas. Denna fråga borde tas bort.

I rapporten gällande utredningen om Framtida … kommer behovet av
översyn av blanketten tas med.

Referensgruppen har delade meningar om det ska finnas olika blanketter
beroende på funktionshinder. Vissa förespråkar fler andra färre.

Noterat

Öppet ställda frågor på blanketten kan vara ok men det får inte missgynna
grupper.

I rapporten gällande utredning om Framtida … kommer behovet av
översyn av blanketten tas med.

Synpunkter på planering av resa

Kommentar

Kan boka resan nära inpå. Slippa boka två dagar innan resan.

Översyn av reseplanering ingår i utredning Framtida ... Tid för
förbokning ingår i denna översyn.

Det går att resa spontant.

Översyn av reseplanering ingår i utredning Framtida ... Tid för
förbokning ingår i denna översyn.

Samplanering mellan sjukresor och färdtjänst är inte bra ur
hälsoperspektiv.

Samplanering kommer enligt avtal mellan SLL och TF att fortsätta.

Samplaneringen är dålig. Exempelvis en resa mellan Nynäshamn,
Gustavsberg en resa på nästan 10 mil tog 2,5 timmar efter en omväg förbi
bl a Frescati. Hemresan var 7 mil och tog ca 50 min.

Översyn av reseplanering ingår i utredning Framtida ... Samplanering
och ruttläggning är två frågor som ingår i översynen.
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Fastighetsdatabasen borde vara kopplad till SL-reseplaneraren så att det
går att få information direkt i reseplaneraren om hiss och rulltrappa
funderar. Idag måste man ringa för att få information om det

Förslag som kommer att studeras.

Många har svårt att hantera datorer. Informationen måste ta hänsyn till
olika funktionsnedsättningar.

Noterat.

Synpunkter på taxesystem och egenavgifter.

Kommentar 2015-08-15

Samma taxa som kollektivtrafiken. Att det är samma pris för färdtjänst och
den allmänna kollektivtrafiken i och med högkostnadskortet.

I Framtida … kommer olika taxemodeller att studeras.

Synpunkter på bemötande

Kommentar 2015-08-15

Trevliga taxichaufförer som pratar och berättar saker.

I utredning Framtida … kommer förslag på åtgärder för bättre
bemötande mellan resenär och förare att studeras.

Det är bättre bemötande om man ringer och bokar vanlig taxi jämfört med då
man ringer call center och bokar färdtjänst. Förarna är sämre mot
färdtjänstresenärer än mot övriga taxiresenärer.

Noterat. Kommer att kommenteras.

Skulle vilja slippa diskussioner med taxiförare när man reser med ledarhund.

I utredning Framtida … kommer förslag på ökade krav gällande
förarnas kunskap om färdtjänstresenärernas behov att studeras.

Föraren går ej ut ur bilen.

I utredning Framtida … kommer förslag på nya och bättre rutiner för
uppföljning av avtal att studeras.

Blir avlämnad på andra sidan gatan och förväntas gå över gatan själv som
blind.

I utredning Framtida … kommer behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.

Unga flickor blir sextrakasserade (finns en skrivelse om detta till nämnden)

Noterat.

Förare ifrågasätter om man verkligen behöver färdtjänst.

I utredning Framtida … kommer behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.

Snorkig förare (otrevliga),

I utredning Framtida … kommer behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.
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Ett fåtal förare som kan läsa en karta, utbildning bemötande (nonchalans
mot funktionshindrade), förare utrycker att det är eländigt att köra färdtjänst.
Förarnas bemötande med sina kunder är viktigt för kravspecifikationer som
används i trafikupphandlingar.

I utredning Framtida … kommer förslag på nya och bättre rutiner för
uppföljning av avtal att studeras behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.

Att färdtjänstresenären får tillbaks färdtjänstkortet, inte assistenten.

Noterat.

Förarna behöver gå utbildning i bemötande och lokalkännedom.

I utredning Framtida … kommer förslag på nya och bättre rutiner för
uppföljning av avtal att studeras behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.

Synpunkter allmänt om kvalitet

Kommentar 2015-08-15

Under pågående avtal har kvaliteten blivit mycket sämre. Tror inte på att
det fungerar att ha så låga priser i upphandlingen. Priserna ligger 20-30%
lägre jämfört med taxi på vardagar och omkring 40-50% lägre på kvällar
och helger.

Noterat.

När det är mycket människor i den allmänna kollektivtrafiken är det mycket
svårt att resa med den.

I utredning Framtida … kommer hänsyn att tas till synpunkter gällande
resenärernas behov av ett flexibelt färdtjänsttillstånd där resenärerna
enklare kan växla mellan allmän och särskild kollektivtrafik.

Neddragning/indragning av busshållplatser för att snabba på bussen.
Exempelvis Lignagatan för den blå bussen vid ett äldreboende.

Utredning Framtida … kommer att studera behovet av och formen för
flexlinjer/servicelinjer för att bättre tillgodose äldre och
färdtjänstresenärers behov.

Att det idag finns en uppfattning om att den allmänna kollektivtrafiken är
tillgänglig.

Noterat.

Det finns skillnad mellan leverantörernas utbildning exempelvis mellan
Samtrans och 020.

Noterat.

Önskar kunna sätta betyg på varje resa.

I utredning Framtida … kommer frågan gällande möjligheter att lämna
synpunkter på olika sätt att hanteras tillsammans med Programstudie
för IT-stöd.

Vill ha en app för att kunna bedöma resorna och ge synpunkter direkt.
Utvärdering för varje resa direkt på SMS.

I utredning Framtida … kommer frågan en färdtjänst APP att hanteras
tillsammans med Programstudie för IT-stöd. Avdelning
Kommunikation har påbörjat ett arbete med utveckling av en
mobilanpassad hemsida för färdtjänsten.
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För att färdtjänstresenärer ska kunna använda den allmänna kollektivtrafiken krävs att tillgängligheten är anpassad för hela resan och att resenärerna kan få information om detta för att i god tid kunna planera sin resa.
Det behövs en riktig bild över vad tillgänglig kollektivtrafiken egentligen är.
Gällande fordon stämmer det kanske men inte då det gäller ”hela resan”.

I utredning Framtida … kommer frågan gällande möjligheter att få
information ur ett hela resan-perspektiv studeras tillsammans med
Programstudie för IT-stöd och gruppen ”Hållbar utveckling” på
trafikförvaltningen.

Viktigt att personer på beställningscentraler förstår adresser.

Utredning Framtida… kommer att ta upp behov av utökade krav på
kvalitet i kommande upphandlingar.

Saknar återkoppling från kundtjänst att synpunkten har tagits om hand.

I samverkan med Programstudie för IT-stöd kommer nya möjligheter
till uppföljning att studeras i och med nytt ärendehanteringssystem.

Kvalitet framför pris.

Noterat.

Beroende på var och när på dagen man åker kan det vara olika lätt/svårt
att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

I utredning Framtida.. kommer frågan gällande flexibla
färdtjänsttillstånd att studeras.

Synpunkter på förare

Kommentar

Förarna behöver öka sin kunskap om olika funktionsnedsättningar, även
de som är dolda.

I utredning Framtida … kommer behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.

Få hjälp att ta på bälte. En funktionsnedsättning i en arm kanske inte syns,
men har stor påverkan om man själv kan ta på sig bältet eller ej.

I utredning Framtida … kommer behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.

Att föraren kör tryggt och säkert (körstil och bemötande) samt har en ren
bil. Det händer att förare hänger ut genom sidorutan, pratar i mobilen, äter
apelsiner, bältet sätts fast på fel sätt.

I utredning Framtida … kommer behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras. Vidare kommer en systematisk uppföljning att
studeras.

Utbildning av förare, även av leverantörer av fordon behöver utbildning för
att underlätta fastspänning respektive att förhindra att stolar lossnar.
Utbildning, gärna i samarbete med SRF.

Frågan diskuteras vidare.

På senare tid har nya förare svårt att veta var stora vägar och sjukhus
ligger. Även sämre kunskap i svenska har upplevts bland de nyare förarna.

I utredning Framtida … kommer behovet av utbildningar för förare att
studeras.

Allt vanligare att förare kör i vanliga kläder, ej uniform eller att det är flera
förare i bilen och att förarna tjatar om fortsättningsresor (rundresor).
Åkarna behöver bli mer uppmärksammade och involverade kring detta.

Noterat.

Förare tycker att det är jobbigt att kliva ur fordonen och med nycklar öppna
låsta bommar.

Noterat.
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Förare kan stå på andra sidan vägen och ringa resenären och säga att
han/hon ser resenären och frågar om resenären kan gå över gatan. Förare
kan även ställa sådana frågor till synskadade.

I utredning Framtida … kommer behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.

Förare kan inte läsa sina displayer om att exempelvis ledarhund är med.
Förare nekar kund med ledarhund att åka med.

Utredning Framitda... kommer tillsammans med Programstudie för ITstöd studera möjligheten till tydligare display med mer info av vad som
ingått i beställning av färdtjänstresa.

Förarna vet inte var de ska åka. Lokalkännedomen är mycket bristfällig.

I utredning Framtida … kommer behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.

Att föraren kliver ut ur fordonet och talar om vem han ska köra.

I utredning Framtida … kommer behovet av serviceutbildningar för
förare att studeras.

Brist är även när förare frågar synskadade om de kan beskriva var de ska
åka någonstans.

Noterat.

Anställningsförhållanden, trötta, stressade förare som jobbar 14 timmar om
dagen, 7 dagar i veckan kan inte ge bra kvalitet. Detta är något som man
behöver ställa mer krav på leverantörerna.

Noterat.

Det borde löna sig för förare att vara trevliga. Kraven finns i avtalen, men
verkar bara finnas på pappret.

Utredning Framtida.. kommer att studera behovet av utökade krav på
utbildning och service i kommande upphandlingar. Även förslag på
systematiserad uppföljning kommer att föreslås.

Bättre bemötande genom bl a förare pratar med resenären och inte via
ledsagare eller medresenär.

Utredning Framtida.. kommer att studera behovet av utökade krav på
utbildning och service i kommande upphandlingar

Att förare inte snokar i privatlivet.

Noterat.

Synpunkter kvalitet allmänt

Kommentar

Kunna resa likvärdigt med kollektivtrafiken oberoende av fordonstyp.
Barnen lika som de andra – inte fria resor.

Noterat.

Rättighetsperspektivet och ekonomiskt perspektiv behövs.

Ingår som förutsättningar för förslagen som kommer att presenteras.

Resenärer känner inte till sina rättigheter, informationsbroschyrer saknas.

I utredning Framtida … kommer behovet av information i olika former
och tillfällen att studeras.

SL:s tillgänglighet – hela resan-perspektiv. Satsa på attraktiv kollektivtrafik.
Men måste även acceptera att det alltid kommer att behövas färdtjänst.

Ingår i SLs arbete med tillgänglighet och kommer endast att beröras
som viktigt område för färdtjänsten.
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Hela resan perspektivet. Vissa resor går att resa med kollektivtrafik. Det
kan gå att kombinera kollektivtrafik och taxi.

Utredning Framtida… kommer att studera nya möjligheter för
kopplade resor samt åtgärder för att få detta att fungera.

Det måste vara tryggt och säkert för färdtjänstresenärer att resa inom
kollektivtrafiken utan många byten.

Noterat. Ingår som förutsättningar för förslagen som kommer att
presenteras.

Synpunkter på fordon

Kommentar

GPS utrustningen i fordonen kan man inte lita på. De är antagligen gamla.

Noterat.

Dålig kvalitet i fordonen, smala baksäten, låga insteg.

Svenska Kollektivtrafik har tagit fram krav för standard för
specialfordon och taxi inom färdtjänsten, Specialfordon 2014.
Trafikförvaltningen följer dessa krav i sina upphandlingar.

Caddy-bilarna för rullstolstaxi är en fantastisk uppfinning. Bör inte förväxlas
med de större fordonen.

Noterat.

Rullstolstaxi bussen är bra, lätt att ta sig ut ur om det skulle ske en olycka.

Noterat.

Synpunkter på själva resan

Kommentar

Kvalitet är att få hjälp att öppna dörren.

Noterat.

Resa när jag vill, dit jag vill, kommer i tid och att fysiskt få plats i bilen är
bra kvalitet. Omväg via Gustafsberg önskas ej vid resa till Södertälje.

Noterat.

Att fordonet kommer till den tid när den är beställd. Det händer ofta att
rullstolstaxi kommer för tidigt och låter fordonet vara på (tomgångsköring).

Noterat.

Att resan utförs enligt utlovade tider.

Regleras av krav i upphandling samt införande av en systematisk
uppföljning. Detta kommer att studeras i utredning Framtida…

Vid samåkning händer det att förare inte anstränger sig för att hämta
ytterligare resenär och snabbt anmäler bomresa innan fortsatt färd.

Noterat.

Svårt att ordna samåkning för två barn (med färdtjänst). Det borde vara
särskilda regler för barn med färdtjänst. Att de aldrig ska samplaneras med
andra resenärer. Det kan exempelvis hända att barnet sitter i bilen och
skriker hela resen.

Målet är en färdtjänst som är lika för alla. Ett enkelt och tydligt system.

Synpunkter på uppföljning

Kommentar
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Tips är att följa upp vad som händer och sker vid transporterna.
Exempelvis ställer äldreomsorgen i Haninge kommun krav på att 5%
avvikelserapporter redovisas.

Noterat.

Kvalitetsbrister i rullstolstaxi upplevs i mer än varannan resa.

Noterat.

IPSOS (tidigare ANBARO) är värdelösa frågor. Resenären får inte tala fritt
och frågorna säger ingenting. När resenär blir uppringd presenterar sig
interv-juaren som kommande från IPSOS. Detta gör resenärerna
förvirrade. Resenärerna har inte fått någon info om att IPSOS har tagit
över efter ANBARO.

Översyn av uppföljning av synpunkter kommer att studeras i Framtida
…

Återbetalning av utlägg i samband med resegaranti behöver förbättras.
Många resenärer har svårt att ligga ute med pengar. Exempel är ett ärende
som omfattar knappt 2000 kr som skickades in den 28 mars har inte
handlagts eller utbetalats ännu. Ingen information eller återkoppling har
skett till resenären. Resenären skickade påminnelse förra veckan.

I och med införandet av nytt ekonomisystem och uppföljningssystem
bedöms handläggningstiden att kortas betydligt.

Referensgruppen påtalade att de inte vill ringa och sitta 40-50 minuter i
telefonkö för att framföra klagomål.

Utredning Framtida.. kommer att studera utökade möjligheter att
lämna synpunkter i olika former av media.

Fusk förekommer – bland annat att föraren uppmanar färdtjänstresenären
att resa flera resor.

Noterat.

Förbättra kanaler att kunna lämna synpunkter, bl a via sms.

Utredning Framtida.. kommer att studera nya möjligheter att lämna
synpunkter i olika former av media.

Återkoppling av lämnade synpunkter är dålig eller till och med saknas. I
vissa fall återkopplas endast med något standardsvar utan att beröra det
aktuella ärendet.

Refererar till positiv upplevelse vid resa med UBER. Kan i mobilen se
när bilen är på väg för att hämta, se bild på föraren samt betygs-sätta
resan efter att den är slutförd. Detta är enligt referenten ett exempel
på fantastisk bra resa.

Synpunkter om kostnadseffektivitet

Kommentar

Att få enstaka överutnyttjar systemet är inte anledning till att minska antalet
resor för alla.

Utredning Framtida kommer att utgå från målet ”lika regler för alla”.

Vore intressant att på fakturan se de faktiska kostnaderna för resan.

Svårt att genomföra. Ligger utanför uppdraget.

Tidigare inom taxibranschen var en färdtjänstresenär lika mycket värd som
en vanlig taxiresenär. Men nu med de pressade priserna är det inte så

Noterat.
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längre. Men det är fortfarande mycket bättre än på många andra ställen i
landet.

Synpunkter på beställningscentral

Kommentar

”Manualsvenska” är inte tillräckligt för att förstå eller prata svenska. Grundkrav måste vara att förstå och tala svenska. Det är lurendrejeri när
telefonisten svarar på bruten svenska och uppger att de heter ”vanliga”
svenska förnamn. Här krävs ett rejält omtag.

Utredning Framtida.. kommer att studera behovet av utökade krav på
språkutbildning och service i kommande upphandlingar.

Språkförbistringar gör att det är svårt att höra eller uppfatta adresser eller
kan resultera i bokningar till felaktiga adresser.

Utredning Framtida.. kommer att studera behovet av utökade krav på
språkutbildning och service i kommande upphandlingar.

Synpunkter lokalkännedom

Kommentar

Osäkerhet om förarna hittar, eller är det så att förarna kör en omväg för att
få bättre nota?

Noterat.

Det är dåligt att kravet på att hitta togs bort, GPS enheter i fordonen
uppgraderas inte. En adress (huset som är 4 år) finns inte i förarnas
GPSer.

Noterat.
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1 Inverkan på kundernas resor
Processen att resa kollektivt består av två huvudsakliga steg: att välja transportmedel
och att resa kollektivt. Utformning av trafiken, i detta fall färdtjänsten, påverkar
kundernas val. Resonemanget nedan bygger på trafikförvaltningens etablerade fyra
behovsgrupper och till dem har för färdtjänsten ett antal typresenärer kopplats.
1.1

De fyra behovsgrupperna
Rutinåkaren behöver inte tänka på hur man ska göra i kollektivtrafiken och har idag
inga större problem så länge resan går som den ska. Denna behovsgrupp består till
största delen av pendlare och personer med månadskort.
Rutinåkaren har inget större behov av stöd under resan utan vill helst bara att allt ska
flyta på. Rutinåkaren har däremot ett stort behov av att få information vid störningar.
Planeraren har koll på hur man använder kollektivtrafiken i stort men kan behöva
stöd vid en specifik resa. Det kan vara en resa till en ny destination, en viktig tid att
passa, ett nytt transportmedel eller ett nytt byte. En planerare kan till exempel vara en
pendlare som ska resa kollektivt för att hälsa på en bekant. Planeraren behöver stöd i
att hantera specifika resor så att resan fortlöper så smidigt som möjligt. Detta innebär
både stöd i att planera resan och att hitta fram till målet.
Undantagsåkaren är ovan att utnyttja kollektivtrafiken men har däremot koll på
sin specifika resa, dvs destinationen man ska till. Undantagsåkaren har ofta ett
alternativ till att åka kollektivt. En undantagsåkare kan till exempel vara en
Stockholmsbilist som tar tunnelbanan in till stan på helgen. Undantagsåkaren har ett
behov av ”låga trösklar” för att välja kollektivtrafik genom att enkelt förstå systemet
och smidigt kunna genomföra sin resa.
Nybörjaren har både svårt att förstå systemet och den specifika resan. Detta leder
ofta till osäkerhet och förvirring vilket i sin tur leder till att man väljer andra
transportmedel. Turister och nyinflyttade befinner sig ofta i denna behovsgrupp.
Nybörjaren är den behovsgrupp som behöver mest stöd för att utnyttja
kollektivtrafiken.
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1.2

Typresenärer
I ett antal kollektivtrafikmyndigheter exemplifieras ändringar i trafikutbudet genom
ett antal typresenärer. I något fall har metodiken vid urval följt modellen för
framtagning av personas 1. Vilken metod vi brukar välja är beroende på vilken
ambitionsnivå projektet har. Ett i ett ambitiöst projekt byggs personerna utifrån
djupintervjuer med personer ur målgruppen. I ett mindre projekt kan det räcka med
en eller ett par eftermiddagsworkshops med deltagare från målgrupperna eller
personer som har en klar bild över målgrupperna. Men, ju mer noggrann genomgång
man gör av målgrupperna, desto mer trovärdiga blir de slutliga personerna. Och desto
närmare den riktiga målgruppen kommer beskrivningen att vara. I den bästa av
världar bör personas grundas på kvalitativa och kvantitativa användarstudier samt
webbanalys.
Vad ska en persona innehålla:
• Trovärdig beskrivning av en person, och inte bara en lista med vad målgruppen
behöver av organisationen.
• Personbeskrivning: Stina bor i ett villaområde i norra Uppsala tillsammans med
sin man …
• Beskriva personens arbetssituation.
• Beskriv personens behov och förväntningar på webbplatsen och organisationen.
• Ge en tydlig bild av förväntningar och hur villiga hen är att använda webbplatsen.

1

En persona är en fiktiv karaktär som tas fram för att beskriva målgrupperna utifrån deras beteende,
attityder, kunskaper, datorvana med mera. Det är ett sätt att ge målgrupperna mer kött och blod. Varje
persona har ett namn, ett ansikte och en bakgrundshistoria för att de ska bli lättare att minnas och
relatera till. Det är viktigt att gör dem realistiska, relevanta och seriösa. Syftet är att skapa en realistisk
beskrivning av en person som går att använda som referens genom hela projektet.
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Innan vi släpper lös personerna i projektet brukar vi dessutom alltid prioritera dem.
Helst ska ett system byggas för en primär persona, men ofta hamnar vi i både
sekundära och kompletterande personer som är prioriterade i en viss ordning.
Och till sist är det viktigt att verifiera dina personer med hjälp av någon eller några ur
målgruppen. I den enklaste formen låter du en eller flera ur målgruppen läsa igenom
dina personer och helt enkelt säga vad de tycker om dem.
I denna rapport har tidigare typresenärer vägts samman till tre för färdtjänsten
relevanta typresenärer. Typresenärerna är i här endast definierade utifrån, ålder,
personlighetsbeskrivning, funktionsnedsättning samt adress. Varje typresenär
kommer därefter att beskrivas inom varje behovsgrupp (se ovan).
2 Grupp6
Typresenär 1: Pelle
Pelle är 31 år gammal och rullstolsburen. Han bor på Södermalm. Pelle
lever för konsten, musiken, och människorna. Ganska ofta vill han närvara vid
kulturella aktiviteter i närområdet. Pelle jobbar deltid som telefonsäljare.
Typresenär 2: Javier
Javier kommer från El Salvador är 63 år gammal och har svårt att vara på platser med
mycket folk. Javier bor på i Södertälje. Javier kom till Sverige för två månader sedan
och går nu på SFI.
Typresenär 3: Ester
Ester är 82 år och bor ensam i en tvåa (lägenhet) med sin underlat Egon i
Västerhaninge. Är intresserad av att läsa böcker samt titta på olika samhällsreportage
på tv. Ester går med rollator och är rädd för att komma i kontakt med yngre
människor då hon anser att de är farliga och våldsamma. Ester har ingen dator, hon
vill prata med den hon beställer sin resa av.
Typresenär 4: Axel
Axel är 57 år och har en grav synnedsättning sedan barnsben. Han arbetar som
kontorsassistent på kommun i Täby. Axel bor med sin familj i en villa i Lindholmen i
Vallentuna.
Typresenär 5: Malva
Malva är 14 år och är allergisk och överkänslig mot parfym och andra starka dofter.
Malva är mycket social, hon försöker vara med på så många aktiviteter hon kan.
Malva bor i Bromma och behöver för det mesta inte använda tåg eller buss. Hon
cyklar till skolan och till sina kompisar, eller så blir hon körd av sina föräldrar.
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1 Bakgrund
Inom ramen för utredning Framtida inriktning för färdtjänsten ingår uppdraget att
göra översyn av taxesystem och egenavgifter i färdtjänsten. Detta PM har tagits fram
för att ge en kunskapsbas inför i utredningen gjord analys.
1.1

Begreppsförklaring IT-system

Nedan förklaras kort de IT-system som nämns i rapporten.
IT-System
Samplan

Förklaring

Sekund

System för tillståndsärenden. I Sekund lagras information
från Samplan om antal resor varje färdtjänstresenär bokar.
System för registrering av sjuktillstånd. Ger underlag för
genomförda sjukresor från RIOR och sammanställer
underlag för kundens egenavgifter. SRS sammanställer ett
underlag som skickas till RES och sedan vidare till
ekonomisystemet Agresso som bokföringsfil.
Trafikförvaltningens ekonomisystem. Systemet hanterar
fakturering av egenavgifter för färdtjänst- och sjukresor.
Sammanställer och skickar fakturor till kunderna. Systemet
får underlag från RIOR och RES.
System som får en sammanställning från SRS av
genomförda sjukresor och egenavgifter som ska faktureras
till kund. Skapar en bokföringsfil som läses in i
ekonomisystemet Agresso.
Ett IT-system för körhistoriken det vill säga taxameterdata
på utförda resor läses in i systemet för att sedan validera och
matcha det med beställda resor från Samplan.

SRS

Agresso

RES

RIOR

System för resebokning och samplanering av taxiresor och
manuell samplanering av specialfordon. Uträkning av teoretisk
sträcka för specialfordon, ett underlag för beräkning av resans
kostnad.
Idag hämtar Samplan in koordinat för start- och slutpunkt för
köruppdragen samt koordinat för var fordonet befann sig när
köruppdraget togs emot från leverantörerna.
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2 Egenavgift för färdtjänstresor
2.1

Kostnader för resenären
En resa på 30 kilometer kostar 70 kronor. Om resan är längre än 30 kilometer
tillkommer 70 kronor för varje 30 kilometer. Det är inte den faktiska sträckan som
föraren kör som resenären betalat för utan den teoretiska sträckan mellan två områden
som räknas ut i beställningssystemet (Samplan).
Vissa faktorer gör att resan kostar mer än 70 kr per 30 kilometer. Följande kostnader
gäller:
Resa
En resa per 30 km
En resa med
Arlanda Express
1 medresenär
Resa med fler personer än
vad tillståndet medger
Bil på gatan
Bil för eget bruk
Resa där djur tas med

Kostnad
70 kr
70 kr per 30 km fram till Cityterminalen +
70 kr per enkelbiljett med Arlanda
Express.
20 kr
Särskild avgift: 50 % av taxameterbeloppet
Särskild avgift: 50 % av taxameterbeloppet
Särskild avgift: 50 % av taxameterbeloppet
Särskild avgift: 50 % av taxameterbeloppet
Resenär som har tillstånd för
assistanshundar och servicehundar betalar
inget extra.

För den som betalar särskild avgift, det vill säga 50 % av taxameterbeloppet, är den
lägsta avgiften 50 kronor. För taxiresenärer ska denna avgift betalas direkt till föraren.
På fakturan för övriga resor som gjorts finns resan bara med som information. För
specialfordon (rullstolstaxi) faktureras avgiften.
Egenavgifterna faktureras månadsvis till resenären (förutom för de resor för
taxiresenärer där kostnaden är 50 % av taxameterbeloppet).
2.2

Högkostnadsskydd
Det finns två typer av högkostnadsskydd: ett för färdtjänstresenärernas resor och ett för
medresenärer. Resorna kostar högst 790 kronor per månad för helt pris och 490 kronor
per månad för reducerat pris. Priserna följer priset för SL-månadskort.
Den särskilda avgiften, det vill säga 50 % av taxameterbeloppet, ingår inte i
högkostnadsskyddet.
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2.3

Fakturering
RIOR är ett system på trafikförvaltningen har underlag från flera olika system, bland
annat resebokningar från Samplan och från systemet Sekund som lagrar information
om resenärens färdtjänsttillstånd. I RIOR räknas egenavgifterna ut för alla resor upp
till högkostnadsskyddet för varje resenär. När resenären nått högkostnadsskyddet den
månaden kommer resterande egenavgifter ligga på 0 kronor.
Varje månad hämtar ekonomi-avdelningen ut underlag från RIOR på bokade resor.
Filerna är i textformat och läses in i fakturaprogrammet RES. I RES finns det inga som
helst möjligheter att göra ändringar på resor eller kostnader utan all data hämtas från
RIOR. Ekonomiavdelningen granskar resorna och underlaget för fakturan och
godkänner detta. Därefter tillverkas en faktura i fakturaprogrammet (RES) som sedan
skrivs ut och skickas per post till resenären.
Om resenären inte betalar fakturan i tid skickar systemet (RES) automatiskt en
påminnelse till resenären. Om denne fortfarande inte betalt resan går fakturan vidare
till Inkasso som skickar ut krav.
I dagsläget tas ingen påminnelseavgift ut på färdtjänstens egenavgifter men detta
kommer att göras i framtiden. Det kommer framöver att tas ut en påminnelseavgift på
60 kronor om den första fakturan inte betalats i tid.
En gång per månad skickas en bokföringsfil automatiskt ut från RES och importeras
manuellt in till ekonomisystemet Agresso. Detta görs som underlag för den årliga
bokföringen.

2.3.1

2.4

Fakturering av utomlänsresor
Idag sker ingen fakturering av egenavgift till resenärer som rest utomlänsresor. Hela
taxameterkostnaden för genomförd resa tar trafikförvaltningen.
Fakturan
Resenären faktureras månadsvis för resor som har bokats i resenärens namn.
Resenären får en sammanställning av bokade resor som inte har avbokats samt en
summering av vad han/hon ska betala. Resenären betalar för alla resor upp till
högkostnadsskyddet.

Resenären kan välja att betala med autogiro, då skickas fortfarande en faktura till
resenären på alla resor som har registrerats men det står att resorna betalas med
autogiro.
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3 Egenavgift för sjukresor
3.1

Kostnader för resenären
Kostnaden för en sjukresa är inte lika som den för resor med färdtjänsten. En sjukresa
kostar upp till 140 kronor per resa. Resorna faktureras månadsvis till resenären i
efterhand.
Kostnaden för sjukresan baseras på taxameterbeloppet vilket betyder att om resan
kostar mindre än 140 kronor så betalar resenären hela resan själv. Om resenären blir
samplanerad med andra resenärer betalar resenären en egenavgift som baseras på den
teoretiska sträckan.

3.2

Högkostnadsskydd
Det finns även ett högkostnadsskydd för sjukresor. Detta har inget samband med
högkostnadsskyddet för färdtjänsten. För sjukresor finns ett högkostnadsskydd vid
1400 kronor per 12 månader från första resan.

3.3

Fakturering
RIOR är ett system på trafikförvaltningen har underlag från flera olika system, bland
annat resebokningar från Samplan och från systemet SRS som lagrar information om
resenären har tillstånd för sjukresa. SRS räknar även ut när resenärens
högkostnadsskydd träder in.
Varje månad hämtar ekonomiavdelningen ut underlag från RIOR på genomförda
sjukresor. Det består av två stycken textfiler en för taxi och en för rullstolstaxi.
Ekonomiavdelningen kontrollerar att resenären har giltigt tillstånd via den
webbaserade SRS (ibland följer inte rätt tillståndsuppgifter med från RIOR för
sjukresor och därför måste dessa resenärers tillstånd dubbelkollas manuellt). Efter
kontrollen godkänner ekonomiavdelningen textfilerna.
De godkända textfilerna läses därefter in i fakturaprogrammet RES. I RES finns det
inga som helst möjligheter att göra ändringar på resor eller kostnader.
Fakturaprogrammet (RES) tillverkar fakturorna som sedan skrivs ut och skickas per
post till resenären.
Om resenären inte betalar fakturan i tid skickar systemet (RES) automatiskt en
påminnelse till resenären. Om denne fortfarande inte betalt resan går fakturan vidare
till Inkasso som skickar ut krav.
Om resenären inte betalar sin faktura i tid tillkommer en påminnelseavgift på 60
kronor när påminnelsefakturan skickas ut.
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En gång per månad skickas en bokföringsfil automatiskt ut från RES och importeras
manuellt in till ekonomisystemet Agresso. Detta görs som underlag för den årliga
bokföringen.
3.3.1

Fakturering av utomlänsresor
Om en resenär från Stockholms län har gjort en sjukresa i ett annat län får
ekonomiavdelningen på trafikförvaltningen faktura för den resan. Resenären betalar
sin egenavgift direkt i fordonet då resan görs. Nivån på egenavgiften kan variera mellan
olika län och är beroende på vilket län resan görs i.
Ekonomiavdelningen på trafikförvaltningen betalar fakturan till övriga län manuellt
och gör ingenting med egenavgiften eftersom den redan är betald av resenären.

3.3.2

Fakturering av resenärer bosatta utanför Stockholms län
Om en person som är bosatt i ett annat län än Stockholm och reser en sjukresa i
Stockholm görs en manuell fakturering av egenavgift till resenären samt kostnaden för
resan till respektive lansting. Denna fakturering görs i Agresso.
Sjukvården kan inte själva lägga in en resenär som bor utanför länet i SRS utan det
måste göras av trafikförvaltningen för att säkerställa att betalning kan göras.
Vårdhavaren i Stockholms län måste då kontakta färdtjänstservice så lägger de in
resenären i SRS och godkänner sjukresa.

3.3.3

Fakturering av asylsökande
Om en asylsökande behöver resa en sjukresa betalas egenavgiften och resan av
migrationsverket. Sjukvården lägger in resenären i SRS och resenären registreras utan
svenskt personnummer.
Ekonomiavdelningen på trafikförvaltningen fakturerar migrationsverket för dessa
resor.
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3.4

Fakturan
Resenären faktureras månadsvis för resor som har genomförts i resenärens namn.
Resenären får en sammanställning av genomförda resor samt en summering av vad
han/hon ska betala. Resenären betalar för alla resor upp till högkostnadsskyddet.
Resenären kan välja att betala med autogiro, då skickas fortfarande en faktura till
resenären på alla resor som har registrerats men det står att resorna betalas med
autogiro.

3.5

Kostnaden för sjukresor
Kostnaden för sjukresor i Stockholms läns betalas av Stockholms läns landsting (SLL)
och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSN). Varje år räknas en schablonmässig
summa fram som baseras på förra årets resor. Kostnaderna delas upp mellan SLL och
HSN och betalas månadsvis till trafikförvaltningen. På decemberfakturan som
trafikförvaltningen skickar ut justeras kostnaden så att den stämmer med antalet
faktiska resor som gjorts under året.

4 Källor
Muntliga källor:
Claudia Sandoval
Inga-Lisa Rickebo
Christina Holm
Lena Östlund

- Verksamhetssyrning & ekonomi
- Verksamhetssyrning & ekonomi
- Verksamhetssyrning & ekonomi
- Verksamhetscontroller, Verksamhetsstyrning och
uppföljning
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Sammanfattning
Valfrihetsreformer av olika slag har genomförts under de senaste två decennierna med en
intensifiering under de senaste åren. Det finns säkert flera orsaker till det, men det går att
konstatera att det både finns ett politiskt intresse för valfrihetsreformer– samtidigt som
lagar och regler kan bli tydligare.
I ett antal gjorda undersökningar som studerats i denna underlagsrapport sammanfattas
kundval som modell för i huvudsak hemtjänst. Där har inte kollektivtrafikens förutsättningar studerats utan rapporterna utgår från andra former av samhällsservice. I studie
gjord av VTI ”Marknadsöppning – och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik” 2013 på uppdrag av Trafikanalys görs en ansats till
analys av kundvalets effekter på kollektivtrafiken, men studien gör en ytlig betraktelse av
linjelagd trafik och jämställer i huvudsak kundval med marknadsöppning för kommersiella aktörer. Det är endast i SLLs färdtjänstverksamhet som det idag finns en utformad
version av kundval inom kollektivtrafiken samt i Uppsala län där färdtjänstresenärerna
kan välja mellan ensamåkning eller samåkning där dessa har olika egenavgifter (kostnad
för resenären).
I uppdraget ”Framtida inriktning för färdtjänst” ingår som deluppdrag att studera förutsättningarna för kundval inom färdtjänsten. Syftet med denna underlagsrapport är att
beskriva kundval som modell, idé eller koncept å ena sidan och praktisk användning å
andra sidan.
Målet är att genom erfarenhetsinhämtning via positiva och negativa effekter samt analyser
av möjliga kundvalsmodeller kunna ge underlag inför trafikförvaltningens beslut om
införande av generellt kundval i färdtjänstverksamheten.
Utgångspunkterna är att kundvalsmodellen ska ge kunden bästa möjliga förutsättning för
valfrihet samtidigt som trafiken utförs till hög kvalitet. Införande av kundval kan beskrivas
som en frihetsreform för den grupp färdtjänstresenärer som har förmåga att utnyttja
valfriheten. Samtidigt innebär det en överflyttning av beslutanderätt från landstinget till
resenärer och transportföretag. Kunden maximerar sin nytta, taxiföretagen maximerar sin
vinst och landstinget som tredje part står för kostnaderna. Ett system som av både kunder
och leverantörer bedöms kunna vara kostnadsdrivande, bl a på grund av minskat samåkande. Kundval i dagens utformning innebär att få resenärers själv väljer samåkning eller
ej vilket ökar samhällets kostnader för färdtjänstresor. Ruttplanering och samplanering
ger de största effekterna på kostnaderna. Med en restidsgaranti försäkras att restiden inte
får bli längre än med allmän kollektivtrafik på samma sträcka.
Kundval är en variabel tillsammans med andra politiska beslut gällande riktlinjer för hur
resande i färdtjänsten ska fungera, t ex antal resor. Från införande av koncept
”Rullstolstaxi” år 2008 fram till 2011 ökade antalet resor med specialfordon med 200%.
Koncept ”Rullstolstaxi” består av flera variabler, val av leverantör, obegränsat resande,
ensamåkning, bokning utan krav på vissa avgångstider mm). Ökningen kan inte förklaras
enbart med kundval, utan i samverkan med övriga variabler som ingår i koncept
”Rullstolstaxi”.
I bilden nedan beskrivs beståndsdelarna i koncept ”Rullstolstaxi”.
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Politiska beslut utöver beslut om färdtjänstens riktlinjer
Beslut om
färdtjänsttillstånd för
resa i
specialfordon

Kundval –
val av
leverantör

Obegränsat
resande

Ingen
förbeställningstid

Resa hela
dygnet

Koncept
Rullstolstaxi

Ingen
samåkning

Figur 1: Koncept Rullstolstaxi

Varken kunderna eller leverantörerna är odelat positiva till kundval inom färdtjänsten.
Båda parter har vid intervjuundersökning gjord 20081 visat farhågor om att det kan bli
dyrare med kundval.
Såväl kunder som leverantörer ser både fördelar och nackdelar vad gäller verksamhetens
kvalitet och dess utveckling i ett kundval. Koncept ”Rullstolstaxi” har lett till färre klagomål till Färdtjänstservice på trafikförvaltningen. Klagomål går i första hand för de som
reser med koncept ”Rullstolstaxi” direkt till leverantörerna. Det har i många studier visat
att kundval inte direkt kan kopplas till bra kvalitet. Kunderna/resenärernas uppfattning
om bra kvalitet bygger på en sammanvägd bedömning av samtliga i konceptet ingående
variablerna. God kvalitet kan uppnås via kundval men kan även erhållas genom tydliga
och uppföljningsbara skallkrav i anbudsförfrågan. Största effekten på kontroll över att god
kvalitet levereras är ett väldefinierat uppföljningssystem samt rutinmässig uppföljning
mot uppsatta mätbara nyckeltal.
En blick bakåt i tiden visar att kundvalsmodellen som idé brukar tillskrivas den amerikanske nationalekonomen Milton Friedman, som även 1976 fick Nobelpriset för teoretiserande kring stabilitetspolitikens komplexitet. Sedan 1950-talet har kundvalsmodeller
lanserats som alternativ till att organisera offentlig verksamhet i olika sammanhang.
Forskare menar att kundvalsmodeller bygger på att det finns tre aktörer, eller
aktörsgrupper, som var och en fyller sin funktion2:
1. Kunderna som ska göra aktiva val och tydligt konkretisera sina önskemål.
2. Leverantörerna - Kundvalsmodellen förutsätter att det finns flera leverantörer.
Konkurrensen skall i kundvalsmodellen inte handla om priset som är fast utan
leverantörerna ska konkurrera med varandra genom att erbjuda bättre kvalitet.
3. Politikerna, som beslutar om nivån för den fasta ersättningen samt beslutar om
vilka leverantörer som ska få tillträde till marknaden.
Tre centrala principer för en kundvalsmodell:
1. Bejakande av medborgarens egenintresse
2. Det skapas fristående aktörer som konkurrerar med varandra
3. Autonom administration (mindre styrande)
Syftet med kundvalsmodellen är enligt Socialstyrelsen3 att stärka kommunmedborgarnas
möjlighet att välja, genom att införa en valmöjlighet mellan leverantörer av äldreomsorg i
1

En kostnadseffektiv kundvalsmodell för resor med färdtjänst, BDO Consulting Group AB, 2011
Kundval i hemtjänsten, Caroline Andersson, rapport 2001 och Kundvalsmodeller. En studie av
marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting. Gustav Kastberg, rapport 2005
2
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kommunal eller privat regi. Tanken med kundvalet är att de privata och kommunala
utförarna skall konkurrera om kunderna med och om kvalitet - sett ur den äldres
perspektiv. Kundval kan ses ur tre perspektiv och kriterier:






Beställarens perspektiv - forskare menar att det finns ideologiskt grundade
argument när man talar om vilka effekter man vill få genom kundvalsmodellen. Kan
sätta priset och grundnivån för tjänsten samt kan säkerställa att grundnivån och
samhällskraven uppnås. Att få högsta nivå på service och kvalitet till en given kostnad.
Nyttjarens perspektiv – Kundvalsmodellen har bland annat lett till ökat
kvalitetsarbete och en ökad ekonomisk medvetenhet i verksamheterna. Att det finns
tillräcklig och tillgänglig information och kunskap för att kunna göra ett klokt val.
Kundval upplevs som något positivt även om valfriheten inte utnyttjas.
Leverantörerans perspektiv - Att det finns en överkapacitet på marknaden samt
att det finns flera leverantörer att välja mellan.

Många forskare har i sina studier funnit att det är svårt att jämföra utfallet av kundvalsmodellen mellan olika länder men även mellan olika kommuner i samma land. Detta
beror på att kundvalsmodellen är utformad på olika vis i de undersökta kommunerna och
det är därför svårt att dra slutsatser av resultaten.
Ett studieresultat är att kundvalsmodeller i hög utsträckning påverkas av de lokala
förutsättningarna och att modellernas funktionalitet i hög utsträckning hänger samman
med hur de förvaltas.
I färdtjänsten fungerar uppsatta kriterier för kundvalsmodellen inte som för verksamheter
inom vård och hemtjänst. Kostnadskontroll är svår då pris per km är fast men storleken på
kostnaderna beror på hur mycket och hur långt resenärerna själva väljer att resa.
Det står mer att läsa om kundvalsmodeller i avhandlingen "Kundvalsmodeller. En studie
av marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting."/Gustaf
Kastberg fil dr offentlig förvaltning.
Politiska beslut om kundval och riktlinjer utgör grunden för färdtjänstresenärernas
möjlighet att resa. Kundval i färdtjänsten är en variabel kopplad till huvudprocesserna
tillstånd och taxesystem/egenavgifter samt planeringssystem. Kundval kan alltså kopplas
till olika politiska beslut om tillåtet antal resor, ruttplanering eller ensamåkning. Dessa
beslut om kundval, obegränsat antal resande och ensamåkning är separata beslut som
kopplats ihop till ett koncept beskrivet i Figur 1.
Koncept för färdtjänsten som inkluderar kundval kan beroende på övriga variabler vara
både positivt för färdtjänstresenärerna men samtidigt komplext. Systemet kräver tydlighet
och enkelhet för val av leverantör. Idag finns ett antal nummer att ringa för att boka resa.
Fler avtalade leverantörer på marknaden medför ökat antal telefonnummer resenären ska
hålla reda på. En gemensam beställningscentral, dvs ett enda telefonnummer kan råda bot
på detta problem. En återkommande kritik från nyttjare av kundvalssystem är bristande
information. Ett väl fungerande kundvalssystem kräver tydlig och enkel information till
färdtjänst-resenärerna i både skriftlig form som digitalt.

3

Att välja hemtjänst, Socialstyrelsen, rapport 2004
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Inledning

I den särskilda kollektivtrafiken i vilken
färdtjänsten ingår är god kvalitet i utförandet
Kvalitet i färdtjänsten kan vara:
av avgörande betydelse. Kvalitet är ett
1. Att bilar kommer på beställd tid eller
omfattande begrepp som av olika personer kan
att beställda bilar verkligen kommer
stå för olika saker. Kvalitet kan vara upplevd
2.
Att färdtjänstresenärerna verkligen blir
och/eller mätbar. All upplevd kvalitet är inte
avsläppta på rätt plats.
mätbar. När det gäller färdtjänst är det allra
3. Relevant Handläggningstid.
viktigaste är att kunderna får ett bra
4. Bra bemötandeet.
bemötande från förarna.
Färdtjänsten bör präglas av hög kvalitet och
5. Bra lokalkännedom.
god service för resenärerna vilket har varit en
6. Bra och fungerande samverkan med
viktig utgångspunkt i upphandling av
brukarnas organisationer.
färdtjänsten. Där finns tydliga krav på
7. Rena bilar.
leverantörerna gällande policydokument för
8. Korta svarstider.
trafiksäkerhet, alkohol och droger, personalens
lämplighet såsom språkkunskaper, bemötande,
klädsel, behörighetskrav såsom rätt körkort, utbildning i bland annat trafik,
lokalkännedom och första hjälpen.
SKL menar att det måste ställas vissa krav på färdtjänstverksamheten för att god kvalitet
ska uppnås i färdtjänsten. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete är därför viktigt för att se vad
som i nuläget måste förbättras/ändras.
Viss kvalitet går att mäta såsom nöjd kundindex. Genom ANBARO ges möjligheter till
jämförelser mellan resenärernas nöjdhet med olika transportörer men även med övriga
färdtjänst- och sjukreseansvariga i Sverige. Årligen genomförs drygt 37 000 intervjuer om
färdtjänst och sjukresor. ANBARO drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Från
2011 till 2014 minskade den sammanfattande nöjdheten från 95 till 90 procent.
Det finns ingen signifikant skillnad i nöjdhet mellan resenärer i vanligt fordon och i
specialfordon.
Ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån innebär en långsiktig, medveten och gemensam
strävan att förbättra processer och resultat. En ofta lyft synpunkt är att kundval är nyckeln
till att uppnå hög kvalitet i färdtjänsten. Det finns som beskrivs i flera rapporter som
denna rapport hänvisar till flera sätt att uppnå god kvalitet där kundval är en parameter.
Denna rapport belyser olika erfarenheter av kundval/valfrihet, ger förslag på eventuell
kundvalsmodell för färdtjänsten samt belyser effekter på kvalitet. God kvalitet kan bestå
av resenärernas frihet att välja leverantör.
Valfrihetsreformer av olika slag har genomförts under de senaste två decennierna med en
intensifiering under de senaste åren. Det finns säkert flera orsaker till det, men det går att
konstatera att det både finns ett politiskt intresse för valfrihetsreformer– samtidigt som
lagar och regler blivit tydligare.
Valfrihetssystem av olika slag förknippas ofta med den bredare trenden inom offentlig
sektor: att anamma principer som påminner om mer marknadsorienterade system i bl a
företagsvärlden. Ett samlingsbegrepp för denna trend har varit New Public Management
(NPM)4 . Se avsnitt 2.8. En av grundidéerna i NPM går ut på att ersätta de traditionella
4

A Public Management for all seas , Christopher Hood, rapport 1991
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reglerna för hur saker och ting ska utföras i offentlig sektor med ett mer managementliknande ledarskap som innefattar klara mål och visioner samt noggrann måluppföljning.
Kundvalsmodeller är en del av NPM modellen. Offentliga verksamheter har genom tiderna
fått uppleva flera olika styrmodeller inom ekonomistyrning. Valet av ekonomistyrningsmodell påverkar verksamhetens utformning och olika styrmodeller leder till olika effekter.
Kundval tydliggör en konflikt mellan kundernas val och lämplig kostnadsnivå. För
politikerna kan kundval vara ett smidigt sätt att hålla kostnaderna nere och samtidigt
kunna peka på kundernas valfrihet och på att systemet som sådant bygger på
kvalitetskonkurrens.
I ett antal gjorda undersökningar som studerats i denna underlagsrapport sammanfattas
kundval som modell för i huvudsak hemtjänst. Där har inte kollektivtrafikens förutsättningar studerats utan rapporterna utgår från andra former av samhällsservice. I studie
gjord av VTI ”Marknadsöppning – och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik” 2013 på uppdrag av Trafikanalys görs en ansats för
analys av kundvalets effekter på kollektivtrafiken, men studien gör en ytlig betraktelse av
linjelagd trafik och jämställer i huvudsak kundval med marknadsöppning för
kommersiella aktörer.

2

Uppdraget

I uppdraget ”Framtida inriktning för färdtjänst” ingår som deluppdrag att studera
förutsättningarna för kundval inom färdtjänsten. I landstingets budget 2015 och plan för
åren 2016-2017 framgår att utredningen Framtida inriktning för färdtjänst även ska
studera möjligheten för ett friare resande för att i högre grad än i dag ge den enskilde
resenären möjlighet att resa utifrån sina behov och förutsättningar. Kundval kan vara en
möjlighet att skapa ett friare resande. Ett annat sätt kan vara generösare och eller flexibla
regelverk för nyttjande av färdtjänsten.

2.1

Syfte och mål

Syftet med denna underlagsrapport är att beskriva kundval som modell, idé eller koncept
å ena sidan och praktisk användning å andra sidan. I studien ingår även att bedöma
kostnadseffekter av olika kundvalsmodeller för färdtjänsten.
Målet är att genom erfarenhetsinhämtning via positiva och negativa effekter samt analyser
av möjliga kundvalsmodeller kunna ge underlag inför trafikförvaltningens beslut om
införande av generellt kundval i färdtjänstverksamheten.
Utgångspunkterna är att kundvalsmodellen ska kunden bästa möjliga förutsättning för
valfrihet samtidigt som trafiken utförs till hög kvalitet.
Den i rapporten rekommenderade kundvalsmodellen innebär INTE att det är givet att
denna modell eller kundval ska utgöra grunden för planeringen av färdtjänsttrafiken i
framtiden.

2.2

Beskrivning av arbetsprocessen

Arbetet har utförts först som en deskriptiv studie av genomförda kundvalsmodeller. I
litteraturen finns många rapporter, analyser och undersökningar att ta del av.
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Utifrån tidigare dragna erfarenheter har ett antal kundvalsmodeller ställts mot varandra.
Urval och diskussioner har genomförts i en arbetsgrupp och i workshops. Det slutliga
resultatet är en sammanfattning av inkomna synpunkter och idéer från arbetsgruppens
arbete och genomförda workshops.

2.3

Bakgrund

En blick bakåt i tiden visar att kundvalsmodellen som idé brukar tillskrivas den
amerikanske nationalekonomen Milton Friedman, som för övrigt också fick Nobelpriset
1976. Nobelpriset fick han inte för idéerna om kundval, däremot för teoretiserande kring
stabilitetspolitikens komplexitet.
Sedan 1950-talet har kundvalsmodeller lanserats som alternativ till att organisera
offentlig verksamhet i olika sammanhang 5 . Enligt Lars Norén, Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet som studerat kundvalsmodeller
ur svenskt perspektiv, menar att ytterst handlar kundval om att politikerna utnyttjar
medborgarnas aktiva val för att organisera offentlig verksamhet. Det innebär ett avsteg
från idén om en hierarkisk, planeringsorienterad organisering.
Kartan över hur produktionen organiseras är idag omritad på ett dramatiskt sätt jämfört
med hur det såg ut drygt tio år tillbaka i tiden. Utvecklingen avspeglas också i lagar och
regelverk som förändrats med tillkomsten av lagen om offentlig upphandling (SFS, 2007:1
091) och lagen om valfrihetssystem (SFS, 2008:962).

Figur 2 Bakgrund till tillkomst av kundvalsmodellen, Milton Friedman

Lars Norén pekar på tre centrala principer som politisk styrning med hjälp av valfrihet
bygger på:
Tre centrala principer:
1. Bejakande av medborgarens egenintresse
2. Det skapas fristående aktörer som konkurrerarmed varandra
3. Autonom administration (mindre styrande)
Andra forskare har mer konkret beskrivit vad etablerandet av kundval handlar om och
pekar på att kundvalsmodeller bygger på att det finns tre aktörer, eller aktörsgrupper, som
var och en fyller sin funktion6:
1. Kunderna som ska göra aktiva val och tydligt konkretisera sina önskemål.
2. Leverantörerna som tillhandahåller varan eller tjänsten i konkurrens.

Från patient till kund: intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen av patientens position,
Lars Nordgren, rapport 2003
6 Kundval i hemtjänsten, Caroline Andersson, rapport 2001 och Kundvalsmodeller. En studie av
marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting. Gustav Kastberg, rapport 2005
5
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3. Kundvalsmodellen förutsätter att det finns flera leverantörer. Konkurrensen skall i
kundvalsmodellen inte handla om priset som är fast och bestämt i form av det som
ofta kallas peng eller check. I stället skall leverantörer konkurrera med varandra
genom att erbjuda bättre kvalitet.
4. Politikerna, som i modellen skall prioritera mellan olika verksamhetsområden, slå fast
nivån på ersättningen samt bestämma vilka leverantörer som ska få tillträde till den
skapade marknaden.
Lars Norén pekar på hur framväxten av valfrihet för funktionshindrade varit ett resultat av
de funktionshindrades ansträngningar. Målet var att skapa ett ökat oberoende. Flera
studier pekar på att äldreomsorgens framväxt av valfrihet mer har karaktären av ett
politiskt projekt med politiker som drivit frågan. Vid granskning av litteraturen som
beskriver valfrihet, kan konstateras att mycket handlar om effektivitet. En tydlig skillnad
görs ofta mellan det som benämns inre och yttre effektivitet.
Yttre effektivitet handlar om att den verksamhet som bedrivs är ändamålsenlig och att
det som produceras är det som efterfrågas. Måluppfyllelse av intressenters mål och som
uppfyller mottagarnas behov (att göra rätt saker).
Inre effektivitet handlar i stället om att produktivitet, att resurserna nyttjas på ett
optimalt sätt. Ett förhållande mellan tillförda resurser och det som produceras att göra
saker rätt). I kommuner har detta jämförts medbehov av ökad insikt respektive kontroll av
kostnaderna i samband med överföring av verksamheter till externa leverantörer.
En granskning av argumentationen kring valfrihet inom olika områden, visar att ett
stärkande av den yttre effektiviteten varit central.

Resurser

Aktiviteter

Prestationer

Effekter

Resultatmål

Aktivitetsmål

Prestationsmål

Effektmål

Resursutnyttjand
e
Produktivitet/Inre
Figur 3 Effektivitetsbegreppet
ur ett resursomvandlingsperspektiv7
effektivitet

Yttre effektivitet

Den inre effektiviteten uttrycks i regel som att mer service skall erhållas för samma mängd
resurser. Det talas i sammanhanget om kvalitetskonkurrens snarare än priskonkurrens8
och att privata utförare är mer effektiva än de offentliga. Om begränsningar i antalet resor
i färdtjänsten bibehålls som idag handlar det i praktiken om att omfördela utförandet
mellan olika entreprenörer. Detta kan givetvis ge förbättringar till kunden (resenären).
Tillgängligheten kan öka, servicegraden under resan kan upplevas bättre etc.
Effekten kan dock bli att Trafikförvaltningen får betala mer för utförandet genom att
ersättningsnivån som sätts av beställaren gäller alla och kan överstiga nivåerna som
möjligen kan erhållas vid en priskonkurrens.
Effektivitet och styrning i statliga myndigheter, rapport Modell & Grönlund, 2006
Kundval i äldreomsorgen Stärks brukarens ställning i ett valfrihetssystem? Edebalk och Svensson, 2005 och
Kundvalsmodeller, Gustav Kastberg, 2005
7

8
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Genom att ge privata aktörer tillträde till verksamheter som tidigare varit ett offentligt
monopol, kommer de offentliga producenterna att utmanas till att leverera lika mycket på
samma villkor. Det skulle vidare enligt gjorda studier sätta press på undermåliga aktörer9.
I litteraturen finns det även argument mot valfrihet och kundvalsmodeller. Det argument
emot som förs fram både i svensk och inom internationell litteratur handlar om risken för
så kallad omvänd selektion (adverse selection)10. Fenomenet har också kallats på svenska
russinplockande. Fenomenet innebär att det i en valfri-hetsmodell finns en risk för att
leverantörerna endast kommer att vara intresserade av de kunder/resenärer som är lätta
att ha att göra med – och därmed möjliggör en högre vinst. Inom färdtjänsten kan det
innebära att resenärer som bor avlägset sållas bort eller att färdtjänstkunder sållas bort
vid fler bokningar. Frågan handlar om av vem och hur de som inte anses vara ”attraktiva
kunder” (personer som bor långt bort, funktionsnedsättning med behov av hjälpmedel
mm) skall tas om hand.
Problemet med omvänd selektion hänger också samman med en annan problematik som
har att göra med det regelverk som är knutet till den offentliga sektorn. Paula Blomqvist
och Bo Rothstein11 diskuterar i en rapport kundvalet utförligt utifrån den svenska grundlagen och författningen. De konstaterar att alla leverantörer som bedriver verksamhet
inom ramen för det offentliga, skall omfattas av samma krav på rättvisa som den offentliga
verksamheten – det vill säga att verksamheten präglas av saklighet, opartiskhet och allas
likhet inför lagen. De farhågor som lyfts fram är att genom fokus på valfrihet och
konkurrens kommer frågor om rättvisa till korta12. Argumentet har förts fram även i
internationell litteratur 13. Exempel kan vara:
 om att det är rimligt att skattemedel som reserverats för ett visst ändamål sedan
även går till vinster i privata bolag.
 att valfriheten skall leda till segregation; socialt, etniskt men också gällande
prestationer 14.
Den av beställaren bestämda ersättningsnivån (peng/check) påverkar i stor utsträckning
möjligheten till vinster i privata bolag. EN generös ersättningsnivå kan bidra till debatter
om vinster i välfärden. Man ska då inte glömma att ersättningsnivå ursprungligen är satt
av beställare inom den offentliga sektorn. För låg ersättningsnivå kan ju få motverkande
effekter i form av dålig konkurrens samt brister i genomförandet.
I en kundvalsmodell betonas kundens val15. Många forskare pekar på att marknader i
offentlig sektor är starkt politiserade. De politiska mål som uttrycks i anslutning till
kundvalsmodellen inom vården är en vård anpassad till medborgarnas behov till en lägre
kostnad. Det innebär att kunden och valet blir viktiga delar i den politiska styrningen och

En studie av marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting. G Kastberg, 2005
Equity in the Delivery and Finance of Health Care in Britain, Carol Propper, 1993 och Välfärdsstatens nya
ansikte - demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn Paula Blomqvist /Bo Rothstein,
2000
11 Välfärdsstatens nya ansikte Paula Blomqvist och Bo Rothstein sid 22.(2000)
12 A Public Management for all seasons?, Christopher Hood, 1991
13 Equity in the Delivery and Finance of Health Care in Britain, Carol Propper, 1993
14 Valfrihet – fiktion och verklighet Göran Arnman Martin Järnek Erik Lindskog, Uppsala Universitet 2004
15 Valfrihet till varje pris - om design av kundvalsmarknader inom skola och omsorg , Lars Norén, Göteborgs
Universitet rapport 2003 och och Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och skapade
marknader i kommuner och landsting. Gustav Kastberg, 2005
9

10
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därmed arbetet med rationalisering. Kundvalsmodellernas utformning styr vad kunden
kan välja. Kundens val kan vara val av leverantör, val av tjänster, val av tidpunkt mm.
I Stockholm påbörjades diskussionerna om kundval 2006. Då infördes en patientvalsmodell och den uttalade ambitionen var att skapa förutsättningar för fler privata alternativ
inom primärvården. I landstingets tjänsteutlåtande »Ökad mångfald av driftsformer inom
hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom primärvården«
(LS 0703-0289) började en del av patientvalsmodellens konturer bli synliga. Landstingets
förvaltning valde att kalla modellen kundvalsmodell istället för sjukvårdens förslag
patientvalsmodell.

2.4

New Public Management(NPM)

En av grundidéerna i NPM, som tidigare nämnts, går ut på att ersätta de traditionella
reglerna för hur saker och ting ska utföras i offentlig sektor med ett mer managementliknande ledarskap som innefattar klara mål och visioner samt noggrann måluppföljning.
För att kunna göra en sådan uppföljning behöver målen formuleras så att de är mätbara
och jämförbara. Att göra en komplex verksamhet som t ex hemtjänst mätbart är mycket
problematiskt. Tendenserna visar att man fokuserar verksamheten mot det som faktiskt är
mätbart, även om man i en verbal beskrivning av verksamheten, inte anser att det som
faktiskt är mätbara är de viktigaste kvalitetsmåtten16. NPM kännetecknas bland annat av
kvalitetsstyrning, målstyrning, konkurrensutsättning, decentralisering och uppföljning.
Kundvalsmodellen som är en form av NPM började införas redan på sent 80-tal.
Vision
Mätbara mål
Jämförbara mål
Målstyrning (ej resursstyrning)
Noggrann uppföljning
Produktivitet
Ledningssystem för kvalitetsuppföljning hos varje utförare
Effektivitet

Figur 4 Sammanfattning av NPM

I organisationer som arbetar efter NPM har fokus flyttats från processtyrning till
målstyrning, d.v.s. man har gått från styrning utifrån ett resursperspektiv till att rikta in
sig på det man ska och vill åstadkomma med verksamheten. Vid övergång är det av stor
vikt att stor hänsyn tas till kontinuitet över tid. Speciellt inom färdtjänsten då dessa
resenärer har extra stort behov av kontinuitet som skapar trygghet.
Verksamheter konkurrensutsätts för att öka dess produktivitet, kvalitet och effektivitet.
Förespråkarna menar att konkurrens är ett bra sätt att försäkra sig om att resurserna
används mer effektivt och därmed generar mer pengar. Utbud och efterfrågan blir även
mer balanserad då fördelningen av resurser styrs av behoven och efterfrågesidan får styra
utbudet 17.
Det som är utmärkande för målstyrning är inte bara att organisationen har och vill uppnå
16

Townley, 2001

17

New Public Management-om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Roland Almqvist 2006
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vissa mål, det handlar också om att målen används aktivt som ett redskap för att uppfylla
sig själva.
Kvalitén regleras av olika riktlinjer och skallkrav i avtal. Grundstenen i kvalitetsarbetet är
ett ledningssystem för kvalité som ska finnas hos varje enskild leverantör beroende på
vilka kvalitetskrav leverantören utlovat i sitt anbud. Kvalitén regleras i skrivna avtal med
varje kund där man formulerar hur just deras omsorg ska utföras. Detta arbetssätt med
ökade krav på kvalitet har inneburit att nya tjänster som behandlar just dessa uppstår, t ex
tjänsten ”kvalitetsstrategi” för Nacka kommun. De åtgärderna enligt NPM som var tänkta
att effektivisera offentlig verksamhet har i många fall fått motsatt resultat: den
administrativa bördan har ökat och yrkesprofessionernas roll har försvagats.

3

Kundvalsmodellen
Kundvalsmodellen är ett sätt att organisera verksamheten på inom offentlig sektor där
valfrihet mellan olika producenter av offentlig service betonas.

Kundvalsmodellen utvecklades för vård och omsorgsverksamheter i kommunal regi.
Beskrivningen som följer utgår från det kommunala perspektivet.

Figur 4 Kundvalsmodellens grunder

Kundvalsmodellen skiljer sig från den mer traditionella förvaltningsformen för produktion
av offentlig service genom att beslut om var och när, och i viss mån hur något skall
produceras inte fattas av politiker eller tjänstemän.
Med kundval inom hemtjänsten menas att kunden själv väljer vilken utförare, kommunal
eller privat, som kommer att verkställa den beviljade vården och omsorgen. Enligt
socialstyrelsen är syftet med kundvalsmodellen inom vården: ”att ge kunderna möjlighet
att välja mellan olika utförare av de tjänster, som biståndsbeslutet berättigar till.
Kundvalsmodellen skall vara så konstruerad att den ger förutsättningar för att ett flertal
av utförare skall kunna etablera sig och ge förutsättningar för konkurrens och kvalitet
inom området” 18.
Kundvalet innebär som beskrivits tidigare i denna rapport att det finns minst två utförare
som kan genomföra tjänsten. En viktig del av kundvalsmodellskonceptet att resurserna
fördelas via kundernas aktiva val. Detta sker genom en så kallad "peng" som tillfaller den
leverantör om en kund väljer som leverantör. Se vidare 7.3.5.
I Edebalk och Svenssons utredning Kundval i äldreomsorgen19 framgår att det är ett
vanligt missförstånd att kundvalet innebär ett ökat kundinflytande. Bara för att de privata
18
19

Konkurrensutsättning inom äldreomsorgen och Att välja hemtjänst, Socialstyrelsen, 2004
Kundval i äldreomsorgen, Stärks brukarens ställning i ett valfrihetssystem? ,Edebalk och Svensson, 2005
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utförarna ökar i antal så innebär detta inte att kunden får mer inflytande över tjänsterna.
Det är därför viktigt att särskilja begreppen kundval och kundinflytande menar
författarna. De motiv det talas om för att införa kundval är att öka valfriheten för kunden,
att skapa kvalitetskonkurrens mellan utförare samt skapa ett system för långsiktig
kontinuitet bland leverantörerna för att på det viset skapa en högre kvalitet samt en
effektivare omsorg.
Kundval

Högre kvalitet

Effektivare omsorg

Figur 5 Motiv för kundval i hemtjänsten

I rapporten beskrivs senare att det inte finns något starkt enskilt samband mellan kundval
och högre kvalitet. Kundval är ett sätt att höja kvaliteten men det finns många andra sätt
att nå samma resultat.

3.1

Kriterier för kundval

Kundvalsmodeller introduceras i olika verksamhetsområden och utgör ett alternativ till
det traditionella sättet att organisera offentlig verksamhet på. Politiker, kunder och
tjänstemän tilldelas nya roller och relationen dem emellan förändras.
De avgörande kriterierna för att kundvalsmodellen ska få tänkt effekt och fungera är att
följande kriterier uppfylls.
1. Kunden/resenären – Att det finns tillräcklig och tillgänglig information och
kunskap för att kunna göra ett klokt val.
2. Leverantör – Att det finns en överkapacitet på marknaden samt att det finns flera
leverantörer att välja mellan.
3. Beställare/Myndighet – Kan sätta priset och grundnivån för tjänsten samt kan
säkerställa att grundnivån och samhällskraven uppnås. Att få högsta nivå på service
och kvalitet till en given kostnad.
Lägsta pris i kombination med väl valda minimikrav är en relativt enkel metod som är
lämplig att använda när kvalitén är mätbar, när upphandlaren har goda kunskaper om
kostnaden för olika kvalitetsnivåer och när flera leverantörer har möjlighet att tillhandahålla ungefär den önskade kvalitetsnivån, liksom när det är kritiskt att uppnå en viss
kvalitetsnivå, i stort sett oberoende av kostnad. För trafikförvaltningen kan dock bedömning av lämplig kvalitet i förhållande till pris vara en svår bedömningsfråga. En fast
ersättning i kombination med ren kvalitetskonkurrens bör framför allt användas av
myndigheter som har en budget öronmärkt för ett visst ändamål. Det kan för färdtjänstens
del innebära begränsningar i regelverk för bedömning och tilldelning av färdtjänstresor.
Ur myndighetens eget perspektiv är värdet av att få budgetmedel över litet, samtidigt som
möjligheten att hantera kostnader utöver budget är liten. Ur en vidare samhällsekonomisk
synpunkt torde ren kvalitetskonkurrens sällan vara en ändamålsenlig metod, i varje fall
inte så länge kvalitet är mätbar. Metoden är generellt sett ganska ovanlig men den
används något mer ofta just för äldrevård. En negativtolkning av detta är att metoden
tillåter att kostnaden låses fast på en låg nivå samtidigt som ansvariga beslutsfattare lyfter
fram att de helt och hållet låter kvalitén avgöra vem som vinner upphandlingen. En mer
positiv tolkning är att ren kvalitetskonkurrens i kombination med en fast ersättning ger
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stort utrymme för att ta hänsyn till kvalitets-aspekter som är svåra att mäta, samtidigt som
kostnadssituationen för välfärdstjänster är så pass väl känd att beställaren kan göra en bra
avvägning mellan kvalitet och kostnad redan innan anbuden kommit in. I sammanhanget
bör nämnas att det i praktiken är denna metod som används vid kundval.20 Skolpengen är
ju lika för alla utförare och kunderna gör sitt val utifrån olika kvalitetsaspekter, inklusive
lokalisering.21
Forskningen menar att det finns en inbyggd konflikt i kundvalsmodellen då man å ena
sidan vill kvalitetssäkra organisationer och å andra sidan göra påtryckningar för
effektiviseringar. Många av reformidéerna beskrivs i termer av att ”alla ska med”,
personalen ska ha samma mål som ledningen och kvalitetstänket ska stå för en modern
ledarsyn där man istället för att fokusera på arbetsprocesser försöker lyfta upp allas
kompetenser och intressen i strävandet mot gemensamma mål.

3.2

Syfte med kundval

Syftet med kundval har i fler studier beskrivits utifrån 4 olika argument:
1. Kvalitetsargumentet - Att få högsta nivå på service och kvalitet till en given
kostnad.
2. Effektivitetsargumentet - Det kan bidra till en samhällsekonomiskt effektiv
resursanvändning även om kostnaderna i början kan bli högre än utan kundval
3. Valfrihetsargumentet - Kundval upplevs som något positivt även om valfriheten
inte utnyttjas.
4. Rättighetsargumentet – Kundens rätt att välja. En stärkning av individens roll i
förhållande till den offentliga.
3.2.1
En modell, många uttryck
Sammantaget går det att konstatera att kundvalsmodellen som idé kan ta sig en mängd
olika uttryck i praktiken. För den som arbetar med att utveckla en kundvalsmodell,
handlar det om att skapa en organisation som kan förväntas bidra till ett förverkligande av
de mål och ambitioner som finns med modellen. Politikernas fokus flytta från den inre
effektiviteten till den yttre effektiviteten och effektmål. Resultat-, aktivitets- och
prestationsmål blir mer leverantörernas ansvar. För att kundval ska fungera krävs en vilja
bland resenärerna att byta leverantör om de inte är nöjda. I många situationer har en
tröghets i viljan att byta leverantör registrerats, tex vid byte av bank, bolån, elbolag och
mobilabonnemang. Skillnaden mellan dessa och färdtjänsten är att färdtjänstresenären
väljer leverantör vi varje bokning. Något kontrakt skrivs inte mellan leverantör och
resenär vilket sker både vid exemplen ovan och i hemtjänsten.
Är det i stället en ökad grad av inflytande som står i fokus kanske antalet leverantörer är
av mindre betydelse, men utformningen av specificeringen av ”pengen” desto viktigare.
Valfriheten och inflytandet kan inskränka sig till val av producent och möjligheten att välja
och välja bort leverantören av servicen.
Kundvalsmodellen förknippas ofta med ökat inslag av brukarinflytande, dvs. att kundvalet
i sig innebär att den enskildes inflytande över vem som ska producera tjänsten och
innehållet i tjänsten stärks genom kundvalet. Så är dock inte alltid fallet. Ett ökat inslag av
20
21

Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund, Mats Bergman, 2013
I praktiken förekommer en differentiering av ersättningen per kund utifrån exempelvis socioekonomiska
faktorer (för skolor) eller utifrån omsorgsbehov (äldrevård).
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privat konsumtion behöver nämligen inte innebära att kunden får mer inflytande över
tjänsternas innehåll jämfört med en traditionell äldre- och handikappomsorg där både
produktion och konsumtion är offentlig. På samma sätt behöver inte nödvändigtvis ett
ökat inslag av privat produktion innebära att den enskildes inflytande stärks vad gäller
vem som utför tjänsterna.22
3.2.2
Motiv till kundval
Motiven för införande av kundval är många. Nedan listas de som anges oftast i
litteraturen:
 Att öka valfriheten för kunderna genom att låta de leverantörer som uppfyller
kommunens kvalitetsmål vara verksamma i kommunen.
 Att skapa en kvalitetskonkurrens mellan leverantörer.
 Att skapa ett system som värnar om långsiktig kontinuitet på leverantörssidan för
att därigenom stärka kvaliteten och effektiviteten.
 Att utveckla inte minst servicetjänsterna genom att tillåta alternativa utförare i
kommunen.
 Att ett system som tillåter små företag att driva verksamhet i kommunen kan ge en
positiv stimulans på arbetsmarknaden och då i synnerhet för kvinnor.
I diskussionen kring motiven till introduktionen av kundvalsmodeller, framgår att ofta har
kundval betraktats som ett sätt att öppna det offentliga monopolet för alternativa
leverantörer.
Motiven bakom utvecklingen av kundval i äldre- och handikappomsorgerna skiljer sig
framför allt i två avseenden. För det första har kundvalet (gäller personliga assistenter) för
personer med funktionshinder utvecklats till stor del bland de funktionshindrade själva i
deras strävan att kunna leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt, medan de
politiska förtecknen har varit tydligare när det gäller utvecklingen av kundval i äldreomsorgen. Det andra är att intresset av att själv kunna välja sin personliga assistent har
länge varit starkt i handikappomsorgen, medan det är först under de senaste.
Kundvalsmodeller introduceras ofta med motivationen att inflytandet skall öka för den
som brukar eller nyttjar servicen. Ett intressant exempel är emellertid den så kallade
Askimsmodellen. Där tilläts vårdnadstagarna inte att välja mellan olika leverantörer, utan
valet stod i stället mellan olika serviceerbjudanden.
Kundvalsmodellen bygger på en separation av finansiering och produktion/konsumtion.
Finansieringen av det som produceras sker inte av konsumenterna direkt utan av det
offentliga. Däremot kan produktionen ske privat eller offentligt. Kundvalsmodeller
handlar mer om introduktion av flera alternativ att välja mellan, än om introduktionen av
alternativa privata producenter – eller att en större andel av konsumtionen skall betalas av
den som nyttjar tjänsterna.
3.2.3
Val av leverantör
Enligt taxibolagen är kundval kvalitetsdrivande förutsatt att priset är attraktivt. Under
förutsättning att ersättningsnivån är rimlig anser de att servicenivån blir minst lika bra
som för taxiföretagens övriga kunder.23 Vid godkännandeprövningen kan olika krav ställas
Kundval för äldre och funktionshindrade − konsumentperspektivet Per Gunnar Edebalk och Marianne
Svensson, 2005
23 En kostnadseffektiv kundvalsmodell för resor med färdtjänst, BDO Consulting Group AB, 2011
22

Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Telefon: 08–686 16 00
Lindhagensgatan 100
Fax: 08-686 16 06
Godsmottagningen
E-post: registrator.tf@sll.se
112 51 Stockholm
Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

16(57)
Strategisk utveckling
Planering

PM
2015-05-21
Version 1

på leverantörerna. Kraven kan röra exempelvis kvalitet, omfattning av service, utbildning
på personal eller uppföljning. När kraven specificeras skall det ske med hänsyn till EGrättsliga principer om icke-diskriminering, öppenhet, förutsägbarhet, ömsesidigt
erkännande samt proportionalitet (SOU 2008:15 sida 16).
Kundval är inget åtagande för leverantörerna utan det går enligt vissa bolag inte att tvinga
åkare att åta sig en körning. De stora bolagen ser med en sådan lösning fördelar för de små
bolagen i den meningen att de kan ha ”chaufförsval” vilket inte fungerar hos de stora
bolagen beroende på att de helt enkelt har för många chaufförer som rör sig över för stora
områden.
Det har framförts att kundval kan inbjuda till oönskade effekter beroende på hur relationer mellan chaufför och resenär utvecklas. Utvecklas den i en för systemet positiv
riktning kommer det att innebära ett stabilt system med större trygghet för kunden.
Utvecklas den åt andra hållet kan det innebära en relation där den ena eller båda partnern
skor sig på den tredjes partnerns (skattebetalarnas) bekostnad.
Några av de stora taxibolagen har i intervjuer i utredning ”En kostnadseffektiv kundvalsmodell för resor med färdtjänst” påpekat att de har svårigheter att klara ett vitesförfarande som utgår från vite vid upptäckt fusk hos åkarna. För att detta ska fungera
bättre krävs ett bra kontrollsystem hos beställare eller leverantören. I dagsläget är det
svårt att ha kontroll på alla förare. Risk finns därför att kreativiteten d hos vissa förare
kommer att blomma när det gäller möjligheten att öka på inkomsterna.
3.2.4
Utformning på ersättningsmodell
I en kundvalsmodell kan det vara både dyrt och svårt att låta kundernas val ske helt fritt.
En möjlig mellanväg är att öppna för ett visst mått av val. Möjligen kan detta vara inom
områden där det är lämpligt att styra med bonus och viten. Eftersom det inte är kunderna
som utnyttjar en service som själva finansierar konsumtionen, måste de offentliga medlen
som anslås kanaliseras på något sätt. En sak som forskningen visar tydligt, är att konstruktionen av ersättningsmodeller får effekter och har en styrande effekt.
Ersättningsmodellerna måste då inkludera klara och tydliga rutiner för uppföljning.
Den vanligaste ersättningsmodellen bygger på ett system med en ”peng”=check.
Hur modellen utformas påverkar friheten:
 Peng = check
den största graden av frihet (ex socialbidrag)
 Peng = tid/servicekategori något mindre grad av frihet (ex servicetjänster )

 Peng = specifik service

minst grad av frihet (ex städning)

Ett exempel är Nacka kommuns kundval inom hemtjänsten. Nacka kommun tydliggör att
de är konkurrensneutrala, d.v.s. alla verksamheter ska konkurrera på lika villkor, den
kommunala verksamheten ska inte få några konkurrensfördelar. Det politiska argumentet
för detta system är att medborgaren styr, man menar att det skapas en självreglerad fri
marknad där undermåliga anordnare kommer självdö då medborgaren förväntas utifrån
sitt eget bästa byta till en bättre anordnare. I vidare resonemang i denna rapport framgår
att denna självsanering inte fungerar då byte av leverantör är sällsynt. Det har också visat
sig att Västra Götalandsregionens ersättningssystem har incitament som leder till att vissa
patienter prioriteras medan andra prioriteras bort. Det strider mot kundvalsmodellens
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grundtanke som är att stärka alla patienters rätt genom valfrihet.24
Uppföljning via målstyrning är en förutsättning för att systemet med ”Peng” ska fungera.

3.3

Kundval i den kommunala hemtjänsten

I flera svenska kommuner har olika varianter av kundvalsmodellen införts på olika
områden. Nacka kommun har mycket konsekvent infört konceptet. De har varit bland de
första med att privatisera exempelvis skolor, vård, omsorg och här senast även bibliotek. I
Nacka har man starkt etablerat resultat och
Kundval i hemtjänsten.
målstyrning. Nacka kommun är en av föregångarna
Så här går det till:
med kundval inom nästan all individuellt riktad
Då en kund ansöker om
service.
hemtjänstinsatser, och får detta
Kundvalsmodellen inom hemtjänsten tog sin början
beviljat av en biståndshandläggare,
i Stockholms län i Nacka kommun år 1994. Totalt
får denne också möjligheten att
har Nacka kommun 17 olika kundvalsmodeller.
välja utförare av insatserna. Detta
gäller oavsett om kunden önskar en
Genom att konkurrensutsätta verksamheter som
kommunal eller privat utförare.
traditionellt sett bedrivits i kommunal regi vill man
kvalitetssäkra dessa och låta marknaden (kunden/ resenären) sporra leverantörerna. Det
nya styrsättet har lett till att den kommunala verksamheten har behövt se över sina
arbetssätt på flera plan. Från att tidigare ha arbetat med anslagsfinansiering har man
numera kontinuerlig kostnadsuppföljning. Kontroll av verksamheterna sker via
kundundersökningar och verksamhetsberättelser som skickas in till kommunen en gång
per år.
Tanken med kundvalet är att utveckla tjänsterna inom hemtjänsten så att de blir efterfrågade av kunden och därmed skapa konkurrens och kvalitet. De privata leverantörerna
har sedan slutet av 1990-talet kraftigt ökat i antal. År 2006 utgjorde andelen hemtjänstkunder i privat regi 11 % av marknaden25 (mer aktuella siffror har inte varit möjliga att
uppbringa). I och med detta har omsorgen om de äldre blivit konkurrensutsatt.
De skillnader som finns mellan en kommunal och en privat verksamhet är att de privata
kan tillhandahålla tilläggstjänster i anslutning till hemtjänst eller som servicetjänster utan
behovsprövning. Hemtjänst utan tilläggstjänster innebär vanligtvis att kunden kan få
hjälp med uppgifter av servicekaraktär och personlig omvårdnad26. Tilläggstjänsterna
omfattas av bestämmelser angående hushållstjänster med skattereduktion och innebär att
verksamheten som tillhandahåller dessa tjänster måste inneha F-skattsedel27.
Tilläggstjänsterna kan bestå av städning, fönsterputsning, tvätt, diskning, matlagning,
snöskottning och enklare former av trädgårdsarbete. Tilläggstjänsterna kan även bestå av
omsorg och tillsyn som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, promenader,
bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande ärenden.
3.3.1
Skillnader mellan kommunal och offentlig verksamhet
Kvalitativa telefonintervjuer med beställare och kunder inom hemtjänsten har genomförts
i fler studier. I en studie gjordes intervjuer med åtta verksamhetschefer inom hemtjänsten
med blandade erfarenheter av kundvalsmodellen. Fem av åtta chefer arbetar i en verksamhet där man infört kundval och tre av cheferna arbetar i en verksamhet där man ännu
inte har infört kundvalsmodellen. Fyra av dessa chefer arbetar i en kommunal verksamhet
Patientens val?- En studie om kundvalsmodellens effekter inom primärvården, Kandidatuppsats i offentlig
förvaltning VT 2012Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet, Julia Dang, Kornelia Elowson
25 Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (RiR (Riksrevisionen) 2008:21)
26 Kundval inom äldreomsorgen, Socialstyrelsen, rapport 2007
27 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. Proposition 2006/07:94
24
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och fyra i privat regi. Skillnader kunde urskiljas beroende på om verksamhetschefen
arbetade i privat eller kommunal verksamhet och även beroende på dennes erfarenhet av
kundvalsmodellen. Resultatet visar att omsorgskvaliteten ökar med konkurrens eftersom
verksamheterna blir tvingade att arbeta med kvalitetsutveckling. Några större skillnader i
uppfattning om kundvalsmodellen mellan privata och kommunala utförare kunde inte
noteras. Det som avgör om kundvalsmodellen införs i en kommun eller ej, är det
ideologiska synsättet i kommunen.

3.4

”Kundval i kollektivtrafiken”

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har studerat möjligheterna att övergå
från dagens offentliga subventionering av trafiken efter upphandling till att istället
tillämpa en kundvalsmodell, där ersättning utgår per resenär till den operatör som
bedriver trafik. Enligt VTI:s studie ”Marknadsöppning – och sen? Samhällsekonomisk
analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik” (2013) finns det skäl att anta
resandet kan öka med en sådan kundvalsmodell. Då får entreprenören full frihet att
utforma trafiken, vilket kan leda till lägre kostnader och en högre lönsamhet för kollektivtrafiken. Vidare blir det tydligt för marknaden om vad som är viktigt för samhället, dvs. att
fler reser kollektivt. VTI föreslår därför vidare studier och genomförandet av kontrollerade
försök, att pröva en kundvalsmodell i någon del av landet, för att utvärdera de praktiska
erfarenheterna av en sådan kundvalsmodell”.
VTI:s användande av begreppet kundval avviker från gällande definition av kundvals
-modell på två av tre kriterier. Här jämställs felaktigt marknadsöppning med kundval. Det
kan till viss del jämställas med marknadsöppning inom primärvården och skolan.
Skillnaden mellan kollektivtrafik och vårdcentraler/skola är kostnaden för kunden. I
vården/skolan (skolpeng) gäller enhetlig taxa medan kollektivtrafiken med kommersiella
linjer är det fri prissättning av taxan.
VTI:s rapport har bla lett till en motion enligt nedan. Det som föreslås är i egentlig mening
inte kundval utan fortsatt utveckling av kommersiell trafik utifrån de nya förutsättningarna som öppnades i och med den nya kollektivtrafiklagen.
Lotta Finstorp inlämnade motion (2014/15:356, nov 2014) om Utredning av kundvalsmodeller i kollektivtrafiken. Motion:
”Med Kollektivtrafiklagen den 1 januari 2012 öppnades marknaden för kollektivtrafik. Denna
marknadsöppning gör det möjligt att bedriva buss- och järnvägstrafik på kommersiella villkor.
Sedan denna lag trädde i kraft har emellertid endast några få kommersiella nyetableringar
tillkommit, vilka endast utgjort ett komplement för en avgränsad resenärsgrupp. Orsaken till
denna högst begränsade effekt av marknadsöppningen är att huvuddelen av kollektivtrafiken
upphandlas och skattesubventioneras till drygt hälften av kostnaderna, vilket utestänger
kommersiella operatörer från marknaden”.

Kundval inom kollektivtrafiken kan tolkas som en öppnare marknadsplats där kunden har
fler val. Ett exempel skulle kunna vara en resa mellan Stockholm Central och Arlanda.
Kunden har för denna resa flera val, Pendeltåg med SL-taxa, Arlanda Express med egen
taxa, Flygbussarna med egen taxa, regionaltåg med SJ-taxa samt olika taxibolag med dess
taxa (enhetstaxa för vissa bolag).
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Kundval i färdtjänsten förutsätter att det finns flera aktörer på marknaden. Idag är antalet
leverantörer få, en form av oligopol.28 Detta kan medföra att det är svårt för nya aktörer att
etablera sig. Det är i fortsatt resonemang viktigt att se att kundval är en funktion som inte
är direkt kopplad till friare resande, riktlinjer, samplanering eller ej, bokning av resa eller
kvalitet i utförda tjänster etc. Samtliga dessa delar kan fungera och regleras med eller utan
kundval. Kundval är ytterligare en dimension på färdtjänsten som kan vara olika
kostnadsdrivande beroende på hur riktlinjerna utformas. Dagens kundval i färdtjänsten
ingår i ett koncept som kallas ”Rullstolstaxi” i vilket val av leverantör (kundval) kopplas
samman med beslut om obegränsat resande utan samåkning, beställning av resa kan göras
till tid som passar resenären. Ett kostnadsdrivande koncept mer kan jämställas med
privata taxiresor än den allmänna kollektivtrafiken.
Ersättningsmodellen med fast pris på tjänst får inte samma kostnadseffektiviseringseffekter som i hemtjänsten. Regler för tillstånd, dvs hur många resor som respektive
tillståndshavare får åka är en mer styrande faktor för kostnaderna vilket innebär att det
vid fritt resande är svårt att budgetera en kostnad för resande med färdtjänsten.
I Uppsala län finns idag en annan variant av kundval där färdtjänstresenärer har möjlighet
att välja att samåka eller att åka ensam. Valet är förknippat med olika taxor där ensamåkning är 50% dyrare än att samåka.
Som beskrivits ovan är målstyrning och kvalitetsuppföljning grunden för ett väl fungerande kundvalssystem. Med nuvarande system är denna form av uppföljning svår att
genomföra. Vid val av kommande system är möjlighet till bra kvalitetsuppföljning en
viktig förutsättning.

3.5

Vad är inte kundval?

Minimikravet att kunden åtminstone ska kunna välja leverantörer eller servicegrad för att
vi ska kunna säga att ett kundval existerar. I äldre- och handikappomsorgen innebär det
att det finns vissa valsituationer som inte kan betraktas som kundval. Detta gäller t.ex. en
situation där kunden är hänvisad till en viss leverantör och tillsammans med denna
bestämmer innehållet i tjänsten. En sådan situation förekommer t.ex. i Sverige och kallas
för Linköpingsmodellen. Detta är inte kundval enligt gängse definition.

3.6

Kunderna och deras sätt att välja

3.6.1
Kundens val av kvalitet
I rena kundvalsmodeller är priset låst och tanken är att kvalitén ska utgöra utgångspunkten för konkurrensen mellan leverantörerna i likhet med upphandling där
urval sker genom ”högsta kvalitet”. Men leverantörerna konkurrerar om kvalitet
i de dimensioner som kunderna är uppmärksamma på, vilket av två skäl kan leda till
avvikelser från den kvalitet samhället eftersträvar:
 Viss kvalitet är inte så lätt observerbar.
 Viss ”kvalitet” är bra för kunden – t.ex. oförtjänt höga betyg – men inte för
samhället.
Kunder kan reagera på kvalitet som inte är mätbar – men observerbar.
Upphandlingsreglerna gör det svårt för en upphandlande myndighet att ta hänsyn till
rykten och varumärken och att använda ”magkänsla”. Däremot finns det inget som
hindrar att kunderna baserar sina val på just sådana aspekter.
28

Ett oligopol är en marknadsform som uppstår på marknaden när det bara finns ett fåtal säljare (företag).
Marknader med oligopol karakteriseras ibland av hög produktdifferentiering eller låg dito
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Studien som gjorts visar dock inte på någon skillnad i nöjdheten med hemtjänsten bland
de som har provat att byta utförare och de som inte har gjort det29.
I färdtjänsten skulle kundval kunna bestå av annan variabel än val av leverantör, t ex val
av tid eller kvalitet. Kundval kan också bestå av flexibla färdtjänsttillstånd eller
differentierade egenavgifter.
Färdtjänstresenärerna anser att val av leverantör är viktigt. Valet bygger på egna
erfarenheter, inte på leverans av beställaren kvalitetskrav. Färdtjänstresenärerna menar
att tryggheten att veta vem man ska ringa om taxi inte kommer är av stort värde.
3.6.2
Vem gör valen?
Levenius och Wolf30 har i sina studier funnit att av de äldre som skall göra sitt val av
hemtjänstutförare är det knappt någon som har gjort valet själv. Kunderna har då
antingen låtit bli att välja alls, fått hjälp av sina barn eller valt det alternativ som
biståndshandläggare föreslagit. Studien visar även att det finns önskemål om bättre
information om de olika företagen man har att välja mellan. Kunderna har uttryckt att
man vill ha mer objektiv information om de olika leverantörerna istället för, som det är
nu, broschyrer som mer är reklam för företaget än information till kunderna. Kunden har
svårt att ta till sig information om själva kundvalssystemet och de leverantörer som
kunderna har att välja mellan.
Möjligheter att ta till sig information påverkas av kundens hälsa och den situation som
kunden befinner sig i. Studier ger olika indikationer på hur aktiva de äldre är att välja
leverantörer. Vad som framgår är att en del kunder (mellan 20 och 30 procent) inte hade
klarat av att välja utan biståndsbedömarens hjälp och delaktighet. Samtidigt är det oklart
vilka möjligheter biståndsbedömaren har att hjälpa den enskilde i valsituationen. Det är
främst nytillkommande kunder som väljer privata leverantörer.
Andelen kunder som väljer en privat leverantörer är relativt få när kundvalet är nytt, men
ökar efterhand. Någon utveckling av nya typer tjänster har dock inte kunnat skönjas inom
hemtjänsten. Att kunna välja leverantörer upplevs ha ett större värde för personer med
funktionshinder än för äldre med äldreomsorg.
Vet inte vem som gjort kundvalet
Fått hjälp att välja
Valt utförare själv
Vet att det finns möjlighet att byta
Bytt utförare
Informationen varit tillräcklig
Möjlighet att påverka innehållet i hjälpen
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Figur 6 Intervjuundersökning med 611 personer med hemtjänst i Stockholm. Diagrammet visar de
intervjuades svar om dels hur val av leverantör gått till och vad de anser viktigt. Resultat i %.

29
30

Socialstyrelsen, 2004
Ger Kundvalssystemet de äldre utökade valmöjligheter? En fallstudie från Nacka kommun
Anne Levenius & Åsa Wolf, 2004
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Förutsättningar för kundval och kundens valmöjlighet varierar mellan olika kommuner.
Bor kunden utanför tätorten tenderar deras valmöjligheter att minska på grund av att
färre leverantörer etablerar sig om de geografiska avstånden är för stora. Hur säkerställs i
detta fall medborgarnas likabehandling enligt kommunlagen. Biståndsbedömarens
förutsättningar att få tid till uppföljning tycks minska när kundval införs och kundvalet i
sig innebär en ökad administration för biståndsbedömaren. Informationen tar längre tid
samtidigt som biståndsbedömaren har kontakt med fler leverantörer. Det går inte utläsa
om kvaliteten i omsorgen förbättras när kommunerna infört kundval i äldreomsorgen.
För att studera kundvalsmöjligheter genomförde USK31 (utrednings och statistikkontoret)
en enkätundersökning bland äldreomsorgskunder år 2003.
I denna studie deltog 611 personer boende i Stockholms stad. Resultatet av
undersökningen visar att:
 84 % av de äldre anser det är viktigt att ha möjlighet att påverka innehållet i hjälpen.
 ca 40 % av kunderna, anser att informationen angående kundvalsmodellen varit
tillräcklig.
 8 % har bytt utförare sedan de först valde utförare,
 40 % anser att de fått information om möjligheten att byta utförare när helst de
önskar. Något kunderna anser vara viktigt.
 38 % har valt utförare själva.
 35 % i sitt val av leverantör har fått hjälp av biståndshandläggare.
 14 % av kunderna vet dock inte vem som har valt utförare till dem.
Det är få kunder i hemtjänsten som byter leverantörer, cirka tio procent. Även om
kundvalssystemet i sin konstruktion underlättar byte av leverantörer pekar studier på
svårigheter. Bytet innebär en kraftansträngning och osäkerhet. Kundens beroendeställning till personalen kan innebära att man inte vill klaga i onödan. Kundernas agerande
och kund begreppet är centralt i förverkligandet av en kundvalsmodell. En första fråga
handlar om val görs och om inte, varför? Här pekar studierna i lite olika riktning.
Blomqvist och Rothstein (2000) rapporterar att i Storbritannien utövade patienterna i
liten utsträckning sin valfrihet. En liknande iakttagelse gör Winblad Spångberg med flera
(2009) i sin studie av svensk hemtjänst (se också Socialstyrelsen, 2007). Även om
valfriheten inte utnyttjas eller återspeglas i aktiva val, slås det fast i flera studier att
möjligheten att välja är något som uppfattas som positivt.
Ofta, men inte alltid, sammanfaller samhällets och kundens önskemål. Man är principiellt
ense om vad som är god kvalitet – men oense om vilken nivå som är lämplig. Men
kundernas definition av hög kvalitet kan ibland skilja sig från samhällets. Ett exempel har
redan nämnts: betygssättning.
Det är tveksamt om det är en bra valsituation att ge exempelvis äldre i behov av omsorg
möjlighet att studera ett trettiotal kvalitetsindikatorer som var och en kan vara
konstruerad genom en sammanvägning av underkriterier som i sin tur är rätt svåra att
förstå.

31

Att välja hemtjänst, Socialstyrelsen, rapport 2004
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Figur 7 Modell för uppföljning

Kvalitetsparametrar
Hårda, mätbara
kvalitestparametrar

• Kontroll av Kunden
• Kontroll av Beställaren

Styrkan i kundvalssystem och i det individuella valet är inte att väga samman tekniska
aspekter av omsorg, vård eller utbildning – utan att låta en sammantagen och intuitiv
uppfattning av mjuka kvalitetsaspekter, rykten och, i den mån det förekommer, varumärken vägas mot ett eller ett par hårdare resultatmått. I många fall skulle systematiska
och standardiserade kundnöjdhetsmätningar kunna vara ett bra komplement till den egna
spontana känslan.
I kundvalssystem där kunderna får värdera olika kvalitetsparametrar är det viktigt att det
är variabler som går att värdera. I litteraturen används ofta taximarknaden som exempel
för att beskriva detta. Det illustreras med skillnaden mellan brytpunktstariffer och summatariffer i taximarknaden. Brytpunktstariffer växlar mellan kilometer- och timdebitering
beroende på bilens fart vilket är omöjligt för kunden att bedöma rimligheten i taxan för
körd sträcka. Summatariff som enligt lag har ersatt brytpunktstaxan gör det i varje fall
teoretiskt möjligt för kunderna att kontrollera sina kvitton och i förväg räkna ut kostnaden
för en typisk resa. För att ytterligare underlätta jämförelsen är taxibolagen skyldiga att på
en tydlig dekal på bilen annonsera kostnaden för en typresa vid olika tidpunkter på
dygnet. Enligt lag är brytpunkttaxa inte tillåtet för privat taxitrafik, men färdtjänsten har
dispens.
Vissa studier har bidragit med att ringa in andra faktorer än de demografiska som
påverkar förmågan att agera som kund. Bland annat är utbildningsnivå och social
tillhörighet faktorer som lyfts fram. Överlag indikerar de studier som gjorts att det är de
som är bättre socialt situerade och med hög utbildning som är mest aktiva.
Samtidigt väljer man mer aktivt inom skolans område än inom exempelvis hemtjänsten.
Idealtypiskt är det således en ung, välutbildad förälder som med god socioekonomisk
ställning kommer att vara mest aktiv.
Åsa Wolf och Anne Levenius har i en studie ”Ger kundvalssystemet de äldre utökade
valmöjligheter” undersökt hur valet egentligen går till för de äldre. Här diskuteras vem
som verkligen gör det slutliga valet, är det den äldre, dennes anhöriga eller biståndshandläggaren? Denna studie tillsammans med andra menar att kundvalet är ett system före sin
tid eftersom de gamla som introducerades för systemet inte är vana vid att välja och ställa
krav. Det är istället deras barn (40-talisterna) som står för valet och som själva kommer
att utnyttja sin valmöjlighet i framtiden.
3.6.3
Val av finansiär
I andra länder handlar valet inte enbart om val av producent utan också/eller om valet av
finansiär. Exempelvis i Holland och Tyskland finns det i olika utsträckning möjlighet att
inom hälso- och sjukvårdsområdet välja sjukkassa eller försäkringskassan32 . I Holland har
det varit en uttalad ambition att möjligheten att välja sjukkassa skall leda till en
32

Bevan, G. och Van de Ven, W. (2010). Choice of providers and mutual healthcare purchasers: can the
English National Health Service learn from Dutch reforms? Health, Policy and Law, Vol. 5, No. 1, pp. 21
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konkurrens genom att sjukkassorna sedan i sin tur skall upphandla vård och kunna skapa
olika erbjudande till de försäkrade.

3.7

För och nackdelar med kundval

Vid granskning av litteraturen framgår att det finns en rad olika argument för och emot
kundvalssystem33. Studierna visar att kundvalsmodellen ger upphov till flertalet positiva
och negativa effekter. Ersättningssystemet som ligger till grund för styrningen av
verksamheterna är avgörande för vilka effekter som uppkommer.
Varken kunderna eller leverantörerna är odelat positiva till kundval inom färdtjänsten. I
utredning gjord av BDO Consulting Group AB34 har intervjuer gjorts med såväl enskilda
personer, företrädare för taxibolag som fokusgrupper. Både kunder och leverantörer ser
både fördelar och nackdelar gällande verksamhetens kvalitet och dess utveckling i ett
kundval. De intervjuade anser att ett kundvalssystem leder sannolikt till färre klagomål.
Det har vidare framförts att incitament förmodligen bör skapas för att styra leverantörer
och kunder så att färdtjänsten också fungerar under perioder av högtrafik om det skulle
visa sig att detta blir ett problem. De intervjuade menar vidare att det kan finnas en
inbyggd risk i själva kundvalet som är kostnadsdrivande. Det gäller t.ex. frågan om var
gränsen går mellan ett friare resande med spontana fritidsresor till t.ex. en biograf och det
som kan betraktas som ett överutnyttjande.
3.7.1
Fördelar med kundval
I de allra flesta studierna lyft valfriheten upp som den mest positiva effekten av kundvalsmodellen även om valfriheten inte utnyttjas. Att få hög nivå på service och kvalitet till en
given kostnad. Se exempel ”undersökning i Varbergs kommun35 . Kundvalet leder enligt
studierna till bra kvalitet och att dåliga leverantörer sållas bort i och med att kunderna
byter leverantörer. Kundval kan också bidra till:
 Högre kvalitet på välfärden. Genom kundval ökar kundernas konsumentmakt, och
därmed också pressen på leverantörerna.
 En samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning även om kostnaderna i början kan
bli högre än utan kundval.
 En bättre modell än traditionell upphandling. Kundval ger större möjlighet att väga in
de aspekter av kvalitet som är svåra att mäta objektivt.
 Lägre trösklar för små aktörer att komma in på marknaden och att individen kan
påverka sin situation.
 Ökad långsiktighet och skärpt fokus på kvalitet. System som baseras på auktorisation,
det vill säga godkännande, skapar stabila affärsvillkor, vilket är gynnsamt för
nyföretagande inom välfärdssektorn och därmed för de berörda medborgarna.
Tidigare studier har visat att införandet av vårdval, har bidragit till en ökad ekonomisk
medvetenhet.
3.7.2
Nackdelar och risker med kundval
Valfriheten som kundval erbjuder gäller tyvärr inte alla kommunens invånare då de inte
alls finns samma utbud av leverantörer att välja mellan beroende på var kommuninvånaren är bosatt, centralt eller på landsbygden. Kundvalsmodellen kan bidra till en
exkludering av många människor, och frågan är om man verkligen kan tala om valfrihet
Vad vet vi om kundval?– En forskningsöversikt, SKL
En kostnadseffektiv kundvalsmodell för resor med färdtjänst, BDO Consulting Group AB, 2011
35 Högskolan i Halmstad, Programmet för Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete Sociologi C, Vt -2010, C
33
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för kommuninvånarna när det endast gäller en utvald population av människor.
Kundvalsmodellen upplevs därför ofta negativt av boende på landsbygden, då de känner
sig orättvist behandlade. Kundval kan leda till att vissa personer prioriteras bort och
exkluderas från kundvalet. Rent principiellt finns en risk att kundvalssystem bidrar till en
ökad segregering.
Hur säkerställs att beställda färdtjänstresor inte prioriteras bort om andra beställningar
finns. Särskilt med tanke på om ersättningsnivåerna skiljer sig åt till nackdel för färdtjänstresenärer. Eller att framkörningssträckan till färdtjänstresenären är längre.
Val av ersättning, fast ersättning per tjänst eller utifrån leverantörens bud, per uppdrag
mm är svåra frågor och kan vara svåra att avgöra vilken variant som ger mest kvalitet och
kostnadseffektivitet. Ekonomistyrningen måste följa kundvalsmodellens principer
(resultatansvar eller balansräkningsansvar).
Det finns även en risk för att priset sätts på fel nivå. Ett generellt pris kan skapa problem i
perifera områden av länet. Beställningen kan av leverantören (föraren) betraktas som
olönsam och väljas bort. Hur säkerställs att varje beställd färdtjänstresa verkligen utförs i
rimlig tid. Även om resenärerna får möjlighet att välja transportör så finns det anledning
att ändå överväga SLL färdtjänsten har insyn i valet och produktionen. Om val och
produktion sker direkt mellan kund och transportör tappas värdefulla möjligheter att följa
upp kvaliteten samt ekonomisk ersättning. Kan SLL helt lämna ifrån sig ansvaret att
fullfölja färdtjänstlagen?
I en kundvalsmodell är det svårare att upphandla med kvoter - en viss mängd resor som
leverantörer garanterar i ett visst område. Överkapaciteten av fordon kan knappast vara så
stor att alla områden i Stockholms län täcks upp. Hur säkerställs att den beställda färdtjänstresan verkligen kommer att utföras? Detta kräver ett boknings- och planeringssystem som alla leverantörer jobbar via.
Kundval kräver en överkapacitet. Om verksamhetens kostnader är höga är det ineffektivt
och kostsamt att ha flera leverantörer på marknaden eftersom stordriftsfördelarna inte
kan nyttjas fullt ut. Det finns risk för att det blir för få leverantörer på marknaden. Att
upprätthålla överkapacitet är förstås kostsamt, i synnerhet om kostnaderna i stor
utsträckning är rörliga med antalet platser (som i äldrevård), vilket kan vara en nackdel
för kundvalssystem i förhållande till offentlig upphandling. Men verklig valfrihet
förutsätter att det finns luft i systemet. Om alla äldreboenden utom ett är fulla den dag
man behöver plats är rätten att välja inte mycket värd. En annan är att det fungerar
mindre bra om kunden och samhället har olika önskemål. Detta är mest uppenbart när det
gäller betyg där individen vill ha höga betyg, medan samhället vill ha rättvisa betyg.
I anbudskonkurrensen finns en inbyggd konflikt på så sätt att relativt korta avtalsperioder
är en förutsättning för att upprätthålla konkurrensen, samtidigt som man förlorar en del
av kontinuiteten på utförarsidan. Möjligen kan koncession ge utrymme till att nya
leverantörer kan göra intåg även under en traditionell avtalsperiod. Givetvis skulle detta
även kunna reglera hur leverantörer mister sin koncession under pågående avtalsperiod.
Att kunderna inte får tillräckligt med information för att kunna göra sina val.
En risk är att kvalitén, som kunderna inte själva har möjlighet att bedöma, blir åsidosatt.
Kommentar: Inom skolan lyftes det fram att kundvalsmodeller som tillåter valfrihet
och etablerande av nya producenter skulle öppna för ett prövande av nya pedagogiska
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metoder och en utveckling av skolan (Ds1994:72). På samma sätt har argumentationen
inom äldreomsorgen varit att en kvalitetskonkurrens skall stimuleras och att tjänsterna
skall utvecklas36.
För en del kunder är det oerhört svårt att välja. Kundvalsmodellen har en tendens att
skapa lite rädsla hos en del, många anser att det är moraliskt fel att göra vinst på människors sjukdom, denna aspekt lyfter en utav de privata verksamhetscheferna upp och
säger:
”Det finns någon form av inbyggd rädsla i folket att vi gör vinning på folks sjukdom och så,
men det behöver de inte vara rädda för, det är inte så det ser ut.
Många kunder som ställs inför ett val mellan olika leverantörer inom ett kundvalssystem
tillhör utsatta och svaga grupper och har därför svårt att göra ett rationellt och välinformerat val37. Det tar tid att sätta sig in i vilka verksamheter som finns och vad som är
skillnaderna dem emellan. Risken finns att kunden väljer den verksamhet som ligger
geografiskt närmast och nöjer sig med detta. Man menar då att företaget inte väljs utifrån
kundens kvalitativa krav då de inte vet vad de särskilt kan kräva av en leverantör.
Kundvalet kräver kunskap och/eller aktiva anhöriga.
Exempelvis tenderar många att fastna för icke-valsalternativet, även om det är väldigt
enkelt och kostnadsfritt att göra ett byte; ett förhållande som kan utnyttjas för att ge
individerna en mild knuff i riktning mot ett önskvärt beteende, såsom att spara till sin
pension eller att i förväg tillåta organdonation i händelse av dödsfall. Ett problem med
kundvalsmodellen är att det ofta finns inlåsningseffekter.

4

Målstyrning, upphandling och uppföljning

4.1

Målstyrning

Under de senaste årtiondena har det skett en mängd förändringar i den offentliga sektorns
organisationsstruktur. Huvudanledningen tror bero på 70- och 80- talets ekonomiska kris.
NPM (New Public Management) framkom då som en ny lämplig styrform. Kundvalsmodellen som är en del av NPM började införas redan på sent 80-tal. Det innebär att
kunden är den som styr tjänsternas utformning. NPM kännetecknas bland annat av
kvalitetsstyrning, målstyrning, konkurrensutsättning, decentralisering och uppföljning.
Sverige inledde precis som resten av västvärlden och USA olika organisatoriska förändringar i de offentliga verksamheterna. Målet var att öka effektiviteten och effektiviseringen i verksamheterna38 . Ett mycket viktigt redskap i NPM:s modell handlar om den
s.k. målstyrningen vilken ansågs leda till effektivitet och effektivisering39. Att definiera mål
och sedan uppfylla dem har visat sig vara svårt eftersom begreppet mål tolkas på olika sätt
då de ofta upplevs som generella och övergripande. Det som är utmärkande för målstyrning är inte bara att organisationen har och vill uppnå vissa mål och att målen
används aktivt som ett redskap för att uppfylla sig själva.
Kundval för äldre och funktionshindrade − konsumentperspektivet Per Gunnar Edebalk och Marianne
Svensson, 2005 och Theobald, H, Burau, V. och Blank, R,2007. Choice in homebased elder care
in different European countries: Conflicts and outcomes in combining different logics. In 5th ESPAnet
conference, Vienna
37 Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem – vad krävs? Uppdragsforskningsrapport 2012:3,
Karl Lundvall
38 Mastersuppsats i Offentlig Förvaltning, Förvaltningsekonomi Förvaltningshögskolan vid Göteborgs
Universitet 2014, Victorien Okouma
39 Bevan & Hood, 2006; Newberry & Pallot, 2004 efter Spekléa & Verbeeten, 2013
36
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Det vill säga att målstyrning i sig ses som en av många tekniker för att nå organisationens
mål. Avgörande för att målstyrning ska fungera är att alla medarbetare i organisationen
känner till de övergripande målen och strävar gemensamt med ledningen efter att uppnå
dem. Dessa mål ska också följas upp kontinuerligt. Det innebär att man inte granskar det
som händer här och nu, alltså processer, utan istället fokuserar på hur det gick, dvs.
efterkontroll40. Man flyttar fokus från processtyrning till målstyrning.
Avsaknaden av konkreta handlingsplaner får till följd att medarbetare inte alltid vet vilka
mål de arbetar mot, eller att det saknas verktyg som visualiserar måluppfyllnaden. En
tydlig förutsättning för en fungerande målstyrning i den offentliga sektorn ligger i att
de uppsatta målen bör vara tydliga, mätbara, nåbara och tidsatta41. Viktigt är även medarbetarnas delaktighet i målutformningen och beslutfattandet42 i målstyrningsprocessen.
4.1.1
Målstyrningsbarometern
Verksamheter inom offentlig sektor är duktiga på att ta fram mål. Men målen bryts sällan
ned till tydliga handlingsplaner. Det gör att många medarbetare tycker det är svårt att veta
om målen faktiskt nås. Det visar en färsk undersökning från Stratsys. I undersökningen
Målstyrningsbarometern från Stratsys har 292 kommuner, myndigheter och landsting
medverkat.
98 procent av de landstingsanställda i landet upplever att det sätts tydliga mål för verksamheten. 87 procent av myndigheternas och 86 procent av kommunernas anställda
som deltagit i undersökningen tycker att det sätts tydliga mål. Men när det kommer till
nedbrytning av mål i handlingsplaner så ser det sämre ut. Bara 16 procent av de
myndighetsanställda uppger att mål som regel bryts ner i konkreta handlingsplaner. På
landstingen och kommunerna är resultaten något bättre. Där upplever 40 respektive 30
procent att målen konkretiseras.
4.1.2
Målstyrnings i färdtjänstverksamheten i Göteborgs stad
Måluppfyllelse genom att målstyrningskedjan förhåller sig ganska nära verksamhetens
vision.
Färdtjänstförvaltningen har enligt Victorien Okoumas Mastersuppsats i Offentlig
Förvaltning på fakulteten för Förvaltningsekonomi vid Göteborgs Universitet 2014 lyckats
anpassa målstyrningen under åren för mer effektivitet och effektivisering genom att ta
hänsyn till teoretiska förutsättningar och teoretisk kritik.
Vidare har Förvaltningen sett effektivitet och effektivisering utifrån ett helaförvaltningenperspektiv genom att kombinera målstyrningen med styrmodeller och teorier som handlar
om organisations-struktur och organisationskultur.
För färdtjänstverksamheten i Göteborg ser målen ut på följande sätt:

Almqvist, 2006.
Verbeetens, 2007; Rangan, 2004
42 Lindvall, 2001
40
41
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Göteborg kommunfullmäktige
Övergripande mål
Färdtjänstnämnden
Konkreta tydliga målsättningar
Förvalningsnivå
Kvantivativa och kvalitativa målsättningar som är kortsiktiga och
långsiktiga i förhållande till de övergripande målen

Målsättningar för effektivitet

Målsättningar för effektivitet

Figur 7 Målstyrning av färdtjänsten i Göteborgs stad

Förvaltningsnivån nedbrutna mål utifrån de övergripande målen klargör även de specifika
målen för varje avdelning och medarbetare. Medarbetarna har också en tämligen stark
förankring i de uppdrag och mål som kommer uppifrån när de utför det dagliga arbetet.43
Uppföljning sker på förvaltningen genom diskussion och mätningar av nyckeltal som både
är kvantitativa och kvalitativa samt kortsiktiga och långsiktiga. Nyckeltal utformas i
enlighet med färdtjänstens vision och mål. Exempel på nyckeltal:
Tabell 1 Måltal för färdtjänsten i Göteborg

Ekonomi/Ägare

Utfall 2013

Resultat efter finansiella poster
Nettokostnad
Bruttokostnad
Eget kapital
De vi är till för
NKI – resa
Andel besvarade samtal inom 60 sekunder
Färdtjänstresenärernas resande totalt, tusental
– varav färdtjänstresor, tusental
– varav flexlinjeresor, tusental
Andel resor i flexlinje
Medarbetare
NMI
Sjukfrånvaro
Verksamhet
Antal tillstånd
Antal olyckor/tillbud
Antal besvarade samtal, snitt/arbetsdag
Snittkostnad kr/färdtjänstresa

7890
0,91
0,94
25 390
Utfall 2013
86 %
67 %
773
536
237
30,7 %
Utfall 2013
5,9 %
Utfall 2013
18 784
38/193
2755
184

Sämre än mål (nyckeltal)

43

Mål 2013 Nyckeltal
5000
0,93
0,95
18 400
Mål 2013
95 %
65 %
762
542
240
31,5 %
Mål 2013
5%
Mål 2013
18500
0/0
199

Utfall 2012
10 993
1,01
0,99
28 493
Utfall 2012
87 %
62 %
763
527
236
31 %
Utfall 2012
50
6%
Utfall 2012
18974
36/171
2870
195

Bättre än mål (nyckeltal)

Mastersuppsats i Offentlig Förvaltning, Förvaltningsekonomi Förvaltningshögskolan vid Göteborgs
Universitet Vårterminen 2014, 30hp Victorien Okouma
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Målsättningar har utformats SMART modellen dvs. målen är specifika, mätbara,
accepterade, realistiska och tidsatta.
Mål- och beteendestyrning bidrar enligt studien till ökad effektivitet samt effektivisering i
färdtjänstförvaltningen. Kombinationen är mycket fördelaktig. Målstyrning är främst
kvantitativ och baseras bl.a. på relevanta produktivitet- och effektivitets ex post-mått (t.ex.
lönsamhet och effektivitet genom fler resor på flexlinjerna vilka är billigare, kostnader för
ny teknik som möjliggör bättre planering för samåkning eller resebeställning eller om
konsulter ersätts med egna anställda för att säkra kompetens och sänka kostnaderna).
Modellen om ”Effektivitetsbegreppet ur ett resursomvandlingsperspektiv” är en bra
modell vad gäller sådana resultatmått.
Tabell 2 Resultatmatris med yttre och inre effektivitet (Jackson, 2011).

Efficient

Inefficient

Effective

Ineffective

1
Doing the right thing well
Producing the right output at
least cost
3
Doing the right thing well badly
Producing the right output at too
high a cost

2
Doing the wrong thing well
Producing the wrong output at least cost
4
Doing the wrong thing badly
Producing the wrong output at too high a
cost

Beteendestyrning är kvalitativ i sin natur och framåtriktad. Regler och rutiner i
Färdtjänstförvaltningen avser styra kvalitén på bemötandet, trevnaden av resan,
kundnöjdhet och rättssäkerheten på tillståndsavdelningen. Kvalitativa och kvantitativa
aspekter följs upp med hjälp av en anpassad modell av det balanserade styrkortet (vilken
understryker kunden och lyft fram medarbetarna) i kombination med målstyrningen
vilken möjliggör både resultatstyrning och beteendestyrning.
Beteendestyrning dvs. regler och rutiner kan också utgöra hinder för förändringar44
Vidare är problemet att sätta värde på den kvalitativa mätningen. I Nacka har man starkt
etablerat resultat och målstyrning.

4.2

Upphandling

Kundval kan användas för att höja kvaliteten i välfärdstjänsterna. Det framgår av den
första rapporten från Uppdrag Välfärd. Detta tvååriga forskningsprogram har initierats av
de tre tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, Fores och Stiftelsen Leading Healthcare.
“Upphandling och kundval av välfärdstjänster”, en rapport om kundval och upphandling
har skrivits av Mats Bergman, professor vid Södertörns högskola. Studien går igenom i
vilka situationer det är lämpligt med kundval, upphandling och offentlig regi, hur kvalitet
och pris kan vägas samman på bästa sätt vid upphandlingar, hur risken för kvalitetssänkande besparingar kan minskas och mycket mer.
Sluta bedöma anbud genom olika krångliga och abstrakta poängsystem. Kvalitet bör i
första hand värderas direkt i pengar.
Det är en av slutsatserna från professor Mats Bergman vid Södertörns högskola som
studerat upphandling och kundval av välfärdstjänster för organisationen Uppdrag
Välfärd. Mats Bergman poängterar att alla välfärdstjänster inte passar för kundval. Det
gäller bland annat när skalfördelarna är så stora att kundval leder till monopol. Samma
sak när brukarna inte har möjlighet att göra genomtänkta val, exempelvis vid akut- och
44

Feldman & Pentland, 2003; Pentland m fl., 2012.
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ambulanssjukvård. En förutsättning för att kundvalet ska fungera är också att man förmår
skapa en enkel valsituation. Basinformationen ska bestå av några få standardiserade mått,
inte en mängd olika variabler att ta ställning till. Till fördelarna med kundval hör också att
det ger lägre trösklar för små aktörer och att individen kan påverka sin situation.
En annan slutsats är att kundval ofta är en bättre modell än traditionell upphandling.
Kundval ger större möjlighet att väga in de aspekter av kvalitet som är svåra att mäta
objektivt, som omsorg i vården och god pedagogisk kvalitet. Professor Mats Bergman –
menar att ” När svårmätbar kvalitet är viktig måste upphandlaren ha ett visst mått av
skön”.
Skön betyder ungefär gottfinnande/omdöme, vilket traditionell upphandling inte ger
mycket utrymme för. Däremot har strikt regeltillämpning andra fördelar som till exempel
förutsägbarhet och likabehandling, men risken är att kvaliteten får sitta emellan menar
Mats Bergman. Hans utgångspunkt är att systemet för upphandling av välfärdstjänster
måste vara utformat så att det blir lönsamt att leverera kvalitet.
Enligt Mats Bergman är ett sätt att väga in subjektiv kvalitet i upphandlingarna genom att
låta expertpaneler ge omdömen om anbuden.
Ett annat sätt kan vara att systematiskt mäta kundnöjdhet och ge de som har goda resultat
bonus och medan dåliga resultat leder till viten.
Mer beskrivning om lagstiftning gällande upphandling, se kapitel 8.1.

4.3

Uppföljning

Vissa kvalitetsaspekter kan vara viktiga och relativt enkla att följa upp andra är mycket
svårare att betygsätta/verifiera. Även för kunderna är vissa kvalitetsparametrar lättare att
bedöma och observera än andra. Konkurrensen mellan leverantörer och kunderbjudanden blir som bäst när kvaliteten är att lätt observera. Det är viktigt att inför upphandling
tydliggöra vilka kvalitetsparametrar som ska mätas bedömas utifrån nyckeltal och vilka
där bedömning inhämtas via kunderna.
Det behövs enligt flera studier behov av att diskutera hur effektiva incitament för god
kvalitet skapas i ett kundvalssystem. Vilken kvalitet stimuleras bäst genom kundval, vilken
kvalitet ska fastställas i förväg av beställaren och vilken kvalitet ska man stimulera
leverantörerna att tillhandahålla genom bonus eller viten?
De mjuka parametrarna som bedöms individuellt av varje kund är svåra att använda som
kriterier för bonus och viten.
För hårda och mätbara krav av en mer teknisk natur, bör beställaren ta ansvar för och kan
då ligga till grund för beslut om bonus och viten.

5

Bra service och bra bemötande

Från 2011 till 2014 har andelen färdtjänstresenärer i Sverige som är nöjda med förarnas
bemötande minskat från 98% till 89 %45 . I Stockholms län har denna förändring märkts
genom ökat antal klagomål. Trenden visar sig den samma i hela Sverige. Bra bemötande
likställs ofta med bra kvalitet, men utgör en av faktorerna som bra kvalitet består av. När
man talar om värdegrund brukar gott bemötande vara det första som nämns. Bemötandet
människor emellan lägger grunden till hur mötet kommer att fungera. Ofta sägs att man
45

ANBARO 2014.
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ska vara vänlig och tillmötesgående. Men frågan är vad innebörden av ett gott bemötande
är. Ett bra bemötande handlar om att visa respekt (mänsklig värme och omtanke).
Bemötande har många dimensioner. I mötet med personer med funktionsnedsättningar
kan det vara små detaljer som avgör om bemötandet blir bra. Det är en mänsklig rättighet
att få leva i ett tillgängligt samhälle och att inte bli diskriminerad. Grunden för ett gott
bemötande är att bli tagen på allvar och behandlad med respekt. Att bli tilltalad direkt och
att chauffören inte vänder sig till ledsagare, tolk eller personlig assistent eller annan medföljande. Men ett gott bemötande betyder inte att det blir ett gott möte. Bra service och
bemötande behöver nödvändigtvis inte heller vara samma sak för beställare, leverantör
och resenär. Viktigt är dock att betrakta frågan utifrån ett kund/resenärsperspektiv där
både bra service och bra bemötande tillsammans skapar högt nöjd kundindex. För att
förtydliga skillnaden mellan bra service och bra bemötande ka följande exempel ge en
vägledning.
Bra service
Tydlighet i vad kunden kan förvänta sig
Att ge realistiska besked om väntetider, belopp
för ersättningar etc
Snabba, enkla och förståeliga svar.
Språkkunskaper
Svarstider
Gemensam proaktiv problemlösning
Att ha en bra hemsida där det är lätt att hitta rätt
Kunnig, korrekt och vänlig
Tillgänglighet
Pedagogisk information
Arr kunden får den service och det be-mötande
som kunden förväntar sig eller MER.

Bra bemötande
Att möta en handläggare som bryr sig.
Att ta kunden på allvar
Att ha fokus på kunden
Personligt
Empatiskt
Snabb återkoppling
Det besked kunden får ska vara rätt.
Att ta sig tid att lyssna och tänka sig in i
kundens frågeställning.
Visa respekt.
Kunden ska känna sig välkommen och bli
bemött oavsett ärende eller fråga.
Upplevelse av ett bra bemötande sprids
mellan människor och sociala medier.

Figur 4 Skillnad på service och bemötande

6

Information

Information om utbudet har av flera forskare lyfts fram som en viktig del i en
välfungerande kundvalsmodell. Enligt LOV46 är det tydligt att det faller på beställaren
(kommunen eller landstinget) att tillhandahålla information till kunderna. Det
konstateras i Lagen om Valfrihet (SOU, 2008:15)att informationen skall vara;
 saklig
 relevant
 lättförståelig
 jämförbar när det gäller olika leverantörer
Vidare bör informationen finnas både i pappersform och på beställarens hemsida. Att
tydligt tillgänglighetsgöra informationen påverkar kvalitetsutvecklingen positivt.
Emma Tegeland47 fann i en studie att tillgängliggörande av information påverkar
kvalitetsutvecklingen positivt – men däremot inget stöd för att effektivitet, säkerhet och
kundfokusering skulle förbättrats genom bättre information.
46
47

Se kapitel 8, Förutsättningar, Lagar
Information om kundval, en förutsättning för valfriheten? : en studie av hur tre kommuner arbetar med
informationsspridning om kundval inom hemtjänsten, Emma Tegeland, 2007
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Emma Tegeland har vidare upptäckt att i kommuner(gäller hemtjänst) som infört
kundvalsmodellen har informationen om kundvalet till kunderna stora brister.
I litteraturen går det att hitta specificering av de krav som bör kunna ställas på
information för att den skall vara ett relevant stöd i en kundvalsmodell. Fem kriterier har
identifierats angående informationen till kunderna:
Winblad och Spångberg48 bland flera andra utredare/forskare menar att informationen
om leverantörerna och den service de tillhandahåller kan belysas ur tre perspektiv:
 Strukturkvalitet - handlar om de förutsättningar leverantören har i form av personal
och andra faciliteter.
 Process och resultatkvalitet -handlar om vilka arbetssätt och metoder som tillämpas.
Resultatkvalitet - handlar om verksamheternas resultat.

1

Information måste finnas om att det finns en valmöjlighet.

2

Information måste finnas kring vad som händer om inget val görs,
samt hur omval går till.

3

Information måste finnas kring utbudet beträffande vilka producenter
det finns och vad för slags tjänster de erbjuder.

4

Information måste finnas kring skillnader och likheter mellan
leverantörerna.

5

Informationen måste omfatta olika kvalitetsaspekter.

Figur 8 Fem kriterier för information till kunderna

I studien har också konstaterats att den tillgängliga informationen om leverantörerna
inom hemtjänsten ofta är bristfällig och av låg kvalitet. Ett problem är att det finns för lite
kunskap om vilken information som kunderna egentligen anser sig behöva för att kunna
fatta beslut49 . Om mottagarna tar del av informationen är det inte säkert att de väljer
de alternativ som är bäst, utan tvärt om kan även välinformerade val leda till att bygga på
helt andra grunder än den fakta de tagit del av. Även om mottagarna tar del av den riktade
informationen är det inte säkert att de väljer de alternativ som är bäst, utan tvärtom kan
även välinformerade val leda till exempelvis en ökad etnisk segregation eller geografiska
närhet.
En annan reflektion angående information är den att det inte alltid är fastlagt vem det är
som skall ta del av informationen eller vem det är den skall utformas för. Flera studier
visar att en viktig användargrupp är leverantörerna och beställarna som själva kan
använda informationen för att driva den interna utvecklingen.
Grundtanken är att kundval leder till bra kvalitet och att dåliga leverantörer sållas bort i
och med att kunderna byter utförare. Om man räknar med att kvaliteten skall säkerställas
i alla verksamheter eftersom kunderna kan byta utförare om de inte är nöjda så innebär
Winblad Spångberg, U., Andersson, C. och Isaksson, D. (2009). Kundval i hemtjänsten. Erfarenheter av
information och uppföljning, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.
49 Se fotnot 51.
48
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detta stora problem. Det är väldigt vanligt att de äldre väljer att inte klaga om de är
missnöjda på grund av olika anledningar (se 3.4). Man kan därför inte räkna med att
kunderna byter utförare om de ej är nöjda. På grund av detta finns det brister i en
kvalitetssäkring som grundas på kundens val. Information ska tydliggöra skillnaderna
mellan leverantörerna, deras olika alternativ. Informationen som ges kunden inför
kundvalet sker ofta i mötet med biståndshandläggaren. I studie gjord av Emma Tegeland
pekas på tydligt urskilja en obalans i makt mellan biståndshandläggaren i förhållande till
kunden. Biståndshandläggarna påverka omedvetet kundens val genom egna tyckanden
och erfarenheter.50
Det har i flera rapporter konstaterats att den tillgängliga informationen om leverantörerna
inom hemtjänsten ofta är bristfällig och av låg kvalitet. Ett problem som noterats är att det
finns för lite kunskap om vilken information som kunderna egentligen anser sig behöva
för att kunna fatta beslut51 . Se kapitel 3.7.

7

Omvärldsanalys

7.1

Kundval i Norden

Motiven bakom kundval i äldreomsorgen är och har varit flera i de nordiska länderna.
Vilka motiv som också är de mest framträdande varierar också.
Många kommuner har kundval i hemtjänsten. I vissa kommuner med kundval i
Sverige

Norge
Danmark

Finland

Island

äldreomsorgen att välja leverantörer. I några kommuner omfattar kundvalet även
särskilt boende.
Kommunerna har det ekonomiska ansvaret för personlig assistans.
Kommunerna har det ekonomiska ansvaret för personlig assistans.
Viktigt motiv för kundval var att utveckla en marknad för olika servicetjänster till de
äldre och funktionsnedsatta. Sedan tidigare finns subventionerad ”hjemmeservice”
(servicetjänster) för familjer och äldre. Beställning är separerad från utförandet och
är till stor del införd i kommunerna, vilket underlättade införandet av ”frit valg” i
Danmark år 200352. Kommunerna är skyldiga att erbjuda kundval inom varaktig
hjemmehjelp för äldre och funktionsnedsatta. Kommunerna har det ekonomiska
ansvaret för personlig assistans.
Det uttalade motivet bakom kundval har varit utveckling av nya servicetjänster som
komplement till den kommunala verksamheten. Lagen om sk servicesedel innebär
en reglering av kundval i kommuner som infört kundval. Lagstiftning finns om
kundval men valet är frivilligt för den enskilde kunden. Kommunerna har det
ekonomiska ansvaret för personlig assistans.
Ansvaret för verksamheten med personlig assistans delas mellan stat och kommun.

Att genom kundvalet skapa en konkurrenssituation mellan utförarna har inte varit ett
centralt motiv i vare sig Danmark eller Finland. Detta har däremot varit en målsättning i
den norska regeringspolitiken under 2000-talet 53 och i en del svenska kommuner under
1990-talet.
En likhet mellan de nordiska länderna är att kundval i äldreomsorgen omfattar hemtjänstinsatser. Även om systemet omfattar hemtjänst finns det samtidigt skillnader i om
hela hemtjänsten inkluderas eller enbart delar av den. Personlig assistans för personer
med funktionshinder finns i alla nordiska länder men skillnader i reglering, organisation
Information om kundval, en förutsättning för valfriheten? : en studie av hur tre kommuner arbetar med
informationsspridning om kundval inom hemtjänsten, Emma Tegeland, 2007
51 Winblad Spångberg, U., Andersson, C. och Isaksson, D. (2009). Kundval i hemtjänsten. Erfarenheter av
information och uppföljning, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.
52 Ankestyrelsen, 2004a; Eskelinen m.fl., 2004
53 Johnsen, m.fl. 2004
50
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och omfattning kan noteras. Till skillnad från övriga länder är assistansen en starkare
rättighet i Sverige och det ekonomiska ansvaret är delat mellan kommun och stat.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera motiv bakom införandet av
kundval i de nordiska länderna.
I sammanhanget kan system i andra länder lyftas fram där valet inte enbart handlar om
val av leverantör utan också/eller om valet av finansiär.
Exempelvis i Holland och Tyskland finns det i olika utsträckning möjlighet att inom hälsooch sjukvårdsområdet välja sjukkassa eller försäkringskassan54 I Holland har det varit en
uttalad ambition att möjligheten att välja sjukkassa skall leda till en konkurrens genom att
sjukkassorna sedan i sin tur skall upphandla vård och kunna skapa olika erbjudande till de
försäkrade.

7.2

Kundval i hemtjänsten

7.2.1
Kommuners erfarenheter av kundval
För att inhämta kommunernas synpunkter och erfarenheter av kundval genomfördes en
intervjuundersökning med åtta verksamhetschefer inom hemtjänsten med blandade
erfarenheter av kundvalsmodellen där fem chefer arbetar i en verksamhet som infört
kundval och tre chefer arbetar i en verksamhet som ännu inte infört kundvalsmodellen55.
Fyra av dessa chefer arbetar i en kommunal verksamhet och fyra i privat regi. Detta urval
användes för att få olika aspekter angående kundvalsmodellen och dess betydelse.
Resultatet visar att omsorgskvaliteten ökar med konkurrens då verksamheterna blir
tvingade att arbeta med kvalitetsutveckling. Eventuella skillnader i uppfattning om
kundvalsmodellen mellan privata och kommunala leverantörer har inte noterats, förutom
att de privata utförarna har större möjligheter till konkurrens. Det som avgör om kundvalsmodellen införs i en kommun eller ej, är den ideologiska tillhörigheten i kommunen.
En nackdel med kundvalsmodellen är att själva valet är svårt och att det inte finns
tillräcklig information om utförarna som underlättar kundens valmöjligheter.
Författaren menar att kommunerna många gånger inte prioriterar den äldres erfarenheter
av valet. Många gånger är erfarenheterna negativa på grund av otillräcklig information om
utförarna, och kommunerna har därför inte gjort något för att underlätta för kunden att
välja leverantörer av sin hemtjänst.

7.3

Kundval i primärvården

Kundvalsmodellen i primärvården i Stockholms läns landsting innebär att medborgaren
fritt får välja husläkare, barnavårdscentral, mödravårdscentral, fotsjukvård och logoped.
Modellen bygger på att patienter aktivt listar sig hos en läkare eller en mottagning. Någon
övre gräns för antalet listade patienter finns inte, och därmed inte heller något ekonomiskt
tak för en enskild mottagning. Inte heller får en läkare eller mottagning säga nej när en
patient, som inte är listad hos en namngiven läkare, vill söka vård. En modell som är svår
att jämföra med en kundvalsmodell i kollektivtrafiken.
Med kundvalsmodellen försvinner områdesansvaret. Patienter som inte listar sig aktivt
kommer fortsättningsvis inte listas passivt hos vare sig en namngiven husläkare eller
mottagning. Det för med sig problem för de patienter som är olistade eller listade hos en
54
55

Bevan och Van de Ven, 2010
Kundval i hemtjänsten – möjligheter och begränsningar ,Therese Göterfors Lichota & Anette Hedlund , CUppsats 2009, Högskolan i Gävle
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läkare långt från bostadsorten. Vem tar hand om dessa vid akuta sjukdomstillstånd, vid
behov av hembesök, vid förvirring och vårdintygsbedömning samt vid dödsfall i hemmet?
Det är exempel på frågor som behöver lösas i ett kundvalssystem. Liknande frågor bör
listas för kundval i kollektivtrafiken och färdtjänsten.

8

Förutsättningar för kundval i färdtjänsten

I kapitlet beskrivs vilka strategier, riktlinjer, lagar och andra förutsättningar som måste
tas hänsyn till i studien.
Trafiknämnden har det övergripande trafikansvaret för all kollektivtrafik i länet, vilket
också omfattar färdtjänsttrafiken. Trafiknämnden ska på uppdrag från landstingsfullmäktige fullgöra landstingets uppgifter enligt lag om färdtjänst, fastställt reglemente
och fastställt färdtjänstavtal. Detta ska ske inom ramen för de medel som landstingsfullmäktige beslutar om i budgeten för varje år.

8.1

Lagar

Det finns två ”huvudspår” för konkurrensutsättning
1. Upphandling enligt LOU (och LUF) lämpligt när det gäller tjänster av kollektiv
karaktär, som byggnationer, fastighetsunderhåll, renhållning etc.
Kan också användas för individuellt inriktade tjänster som t ex drift av särskilt
boende
2. Kundval, även benämnt pengsystem eller valfrihetssystem, som ej upphandlas enligt
LOU ofta lämpligt när det gäller individuellt inriktade tjänster, som
skolverksamhet, förskola, hemtjänst, särskilt boende, primärvård.
Kundval (pengsystem, valfrihetssystem) som inte upphandlas enligt LOU:
 Kund väljer leverantör
 Ersättning (peng) utgår från beställaren(kommunen) till leverantören.
Beställaren(kommunen) bestämmer nivån på pengen.
 Pengen kan differentieras efter kundens behov
 Pengen ska vara lika stor för alla leverantörer (som ska utföra samma prestation)
 Nya aktörer kan träda in kontinuerligt, andra kan lämna
 Konkurrens sker med kvalitet, ej med pris
 Den privata utföraren måste ”godkännas” av det offentliga
Fr o m 1 januari 2009 Lagen om valfrihetssystem (LOV); Kommunen tecknar avtal med
samtliga privata utförare som uppfyller de krav som kommunen specificerat (upphandling
enligt LOV, ej LOU) – gäller äldre- och handikappomsorg.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) (SFS 2008:962) trädde i kraft 2009. Riksdagen
beslutade om en obligatorisk användning av LOV inom primärvården i landsting och
regioner i Sverige (Regeringens proposition 2008/09:74) från och med 2010. I och med
LOV ändrades politikernas roll till att specificera vårdpengen, ställa minimikrav på
vårdcentralernas kvalitet och utforma systemen för utvärdering av servicens kvalitet. Ökad
tillgänglighet är ett mer uttalat mål med introduktionen av kundval56.
En ambition vid framtagandet av LOV var att alternativa leverantörer skulle kunna driva
på en utveckling av tilläggstjänster som kunde erbjudas utöver de tjänster som inkluderas
56

Vårdval i primärvården: jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i
sju landsting och regioner, Lund: KEFU, Lunds universitet, Anell, A. (2009).
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i den beviljade checken57 .
Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7, Trafikanalys
föreslår följande lydelse:

1 § :Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad
gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som omfattas av CPV-kod 79611000-0
(Jobbsökningstjänster) eller 85000000-9 (Hälso- och sjukvård samt socialvård) till 85323000-9
(Kommunal hälso- och sjukvård) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr
2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling.

Storstockholms Lokaltrafik huvudsakliga verksamhet lyder under lagen om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Verksamheterna inom
Färdtjänsten och Waxholmsbolaget lyder dock under lagen om offentlig upphandling,
LOU. Rent juridiskt gäller vissa förutsättningar för att ett kundval ska kunna användas.
Ett förfarande som innebär att en myndighet ingår kontrakt med leverantörer som inom
ramen för ett kundvalssystem ska erbjuda sina tjänster till en viss krets av kunder
upphandlas enligt LOU.
För kundvalssystem inom och utom LOV gäller att antalet leverantörer inte begränsas på
annat sätt än genom de krav som ställs för auktorisation. Antalet leverantörer kan i
princip bli mycket högt och att leverantörer kan ansluta sig successivt. Med ett kundvalssystem inom ett ramavtal enligt LOU skulle antalet konkurrenter begränsas, vilket
skulle minska risken för deltagande företag.
Se Förstudie inför upphandling av färdtjänstverksamheten E26, SU/AU, oktober 2014.
Med en kundvalsmodell måste avvägningen mellan pris och kvalitet göras i förväg eftersom ersättningen per kund sedan är låst. Den liknar kundvalsmodeller upphandling med
enbart kvalitet som kriterium. Den auktorisation som ofta krävs för att få delta som
leverantör syftar till att garantera en minimikvalitet och fyller därmed ungefär samma
funktion som minimikraven vid offentlig upphandling.
Vid offentlig upphandling är kontroll av svårmätbar kvalitet ett potentiellt mycket allvarligt problem58. Ett huvudskäl till att använda kundval enligt professor Mats Bergman är
att mildra just den typen av problem, men en kritisk förutsättning är förstås att kunderna
faktiskt kan observera kvalitén.
8.1.1
Personuppgiftslagen (PUL)
Personuppgiftslagen, ofta förkortad PUL eller PuL, är en svensk lag, en implementering
av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen trädde ikraft den 24 oktober 1998. Syftet
med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom
behandling av personuppgifter (1 § PuL).
Personuppgiftslagen tillämpas inte om det finns annan lagstiftning som bestämmer något
annat - personuppgiftslagen är alltså subsidiär andra författningar (3 § PuL). En
personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person. Med behandling av personuppgift avses "varje åtgärd som vidtas i fråga om
personuppgifter " (3 § PuL). Lagen gäller för personuppgiftsansvariga som är etablerade
i Sverige. Lagen tillämpas också när den personuppgiftsansvarige är etablerad i icke-EUland men för behandlingen av personuppgifter använder sig av utrustning som finns i
Sverige.
57
58

Vårdval i Sverige, SOU 2008:37
Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund, Mats Bergman

Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Telefon: 08–686 16 00
Lindhagensgatan 100
Fax: 08-686 16 06
Godsmottagningen
E-post: registrator.tf@sll.se
112 51 Stockholm
Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

36(57)
Strategisk utveckling
Planering

PM
2015-05-21
Version 1

Det är bland annat förbjudet att överföra personuppgifter till icke-EU-länder om sådana
länder inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna (33 § PuL). Det kan dock
vara tillåtet med tredjelandsöverföring om det finns samtycke från den personuppgiftsregistrerade eller om en sådan överföring krävs för att den personuppgiftsansvariga skall
kunna fullfölja ett avtal, en rättslig skyldighet eller för att skydda vitala intressen för den
registrerade (34 § PuL). Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som
avslöjar (13 § PuL) ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk

övertygelse, medlemskap i fackförening samt hälsa eller sexualliv. Sådana uppgifter får
dock behandlas i vissa situationer som uppräknas i 15 till 19 § (se 14 § PuL).
Nytt EU-direktiv väntas under 2015 för hantering av personuppgifter. Direktivet kommer
att ställa betydligt högre krav än dagens. Det innebär att 2017 kommer en ny PUL att träda
i kraft som betydligt hårdare reglerar integriteten av person uppgifter. Kommande krav i
färdtjänstens system för tillståndshantering, planering, statistik mm måste ta hänsyn till
krav i kommande lagstiftning. Vilken betydelse den nya lagstiftningen har för eventuella
kundvalsmodeller där information om resenärerna läggs ut till leverantörerna måste
utredas närmare.
8.1.2
Förändrade förutsättningar
Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att i en förstudie59 belysa lagstiftningen som
reglerar särskilda persontransporter. Med ”särskilda persontransporter” menas
persontransporter som regleras av följande lagar:
 Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
 Lag (1991:1 110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
 Lag (1997:736) om färdtjänst
 Skollag (2010:800)
Syftet med förstudien är att studera möjliga förändringar i lagstiftningen för en mer
sammanhållen och effektiv planering och drift av de särskilda transporterna. En
konsekvens av den heterogena lagstiftningen är att det förekommer mer eller mindre
parallell trafik som inte får lov att samordnas med andra typer av liknande transporter
Under en lång tid och i flera utredningar har behovet av samordning framförts.
Genom att samla ansvaret till en instans på regional nivå skulle förutsättningarna
förbättras för samordning av olika former av särskilda persontransporter, över kommungränser och med den allmänna kollektivtrafiken. Lagen om offentlig upphandling försvårar i dagsläget överlämning av uppgifter mellan huvudmännen, eftersom sådana
tjänster ska handlas upp på den öppna marknaden. Trafikanalys drar slutsatsen att det nu
är dags att påbörja en reell omreglering som skapar förutsättningar för en effektiv och
användaranpassad samordning av all kollektivtrafik, oavsett om den riktar sig till
allmänheten eller till resenärer med särskilda behov.
Inom ramen för den framtida färdtjänsten i Stockholms län har flera olika typer av
kundvalsmodeller utretts, se kapitel 11. Beroende på vilken modell som väljs finns det mer
eller mindre stora möjligheter till att förbättra samverkan och samordning mellan olika
typer av samhällsbetalda resor

59

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter, Trafikanalys, Rapport 2014:7
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Styrande dokument

Vid utformning av eventuell kundvalsmodell för färdtjänstverksamheten ligger gällande
trafikförvaltningens strategier och riktlinjer samt Landstinget ”Inte bara Trösklar” som
grund.
Färdtjänstens riktlinjer kompletterar och förklarar färdtjänstlagen, förarbetsuttalanden
och rättspraxis och därmed bidra till en rättvis och likställd behandling av färdtjänstärenden.
Landstingsfullmäktige tar beslut om antal resor som den färdtjänstberättigade har
möjlighet att utnyttja. Detta regleras i riktlinjerna.
8.2.1
Beslutade mål och inriktningar
Befintliga mål för kollektivt resande för personer med funktionsnedsättning finns
definierade i:
 Mål från TFP
 Mål framtagna i Landstingets ”Inte bara trösklar”.
 Politiska mål nationellt eller regionalt
 Budgetmål för SLL
En aspekt att beakta är vad som händer med “icke-väljarna”. Vad som är en lämplig
lösning beror på den aktuella tjänstens natur.
8.2.2
Budgetmål
Landstingets budgetmål för kollektivtrafiken är:
 En ekonomi i balans (kostnaderna för färdtjänst har ökat betydligt senaste åren).
 God ekonomisk hushållning
 Ett positivt resultat enligt balanskravet
 Ersättningsinvesteringar självfinansierad till 100 procent
Kollektivtrafiken ska vara det miljövänligaste sättet att resa och ambitionen är att
kollektivtrafiken på sikt ska bli helt utsläppsfri.
Särskilda mål för färdtjänsten har även egna mål i gällande budget. Utredningen Framtida
inriktning för färdtjänst ska studera möjligheten för ett friare resande för att i högre grad
än i dag ge den enskilde resenären möjlighet att resa utifrån sina behov och förutsättningar. Även samverkan mellan landstinget, kommunerna och pensionärs- och
funktionshinderorganisationerna bör förbättras vad gäller färdtjänst.
Ansökningsprocessen ska vara enkel, snabb och likvärdig i hela Stockholms län med den
enskilde i fokus. Trafiknämnden ges i uppdrag att i samarbete med länets kommuner se
över fördelar och konsekvenser av att överta ansvaret för hela tillstånds- och
ansökningsprocessen.
Resecoachningen och ledsagningen bör byggas ut till att omfatta samtliga trafikslag för att
ytterligare öka tillgängligheten för de resenärer som behöver extra hjälp eller på egen hand
inte kan genomföra en resa. Stora investeringar har gjorts men mycket arbete återstår för
att göra alla delar av kollektivtrafiken tillgängliga för alla resenärer.
Faktiska kostnader och intäkter finns redovisade i Förstudie inför upphandling av
färdtjänstverksamheten E26, SU/AU, oktober 2014.
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Uppfyllelse av dessa mål per kundvalsmodell som finns beskrivna i kapitel 11.2 finns
beskrivet i Bilaga 3.

8.3

Kundval i relation till tillstånd

I Stockholms län infördes som enda län i landet en form av kundval på specialfordon,
konceptet som kallas ”Rullstolstaxi” 2009.
I de NKI mätningar som görs går inte att urskilja vad resenärerna är mest nöjda med, det
fria resandet eller att de kan välja leverantör (två stycken plus två underleverantörer). Det
går idag inte att bedöma om NKI skulle fortsätta vara lika högt om antalet resor begränsades till samma nivå som övriga färdtjänstresenärer eller om kundval tas bort.
Färdtjänstresenärer som innehar tillstånd för resa med rullstolstaxi reser 860 000 resor
per år mot 2 300 000 för övriga färdtjänstresenärer som har ett begränsat resande till max
198 resor per år. Det fria resande i kombination med kundval har givit ett ca 40 % ökat
resande i genomsnitt per år bland de som färdtjänsttillstånd som möjliggör nyttjande av
konceptet ”Rullstolstaxi”.
8.3.1
Hållbarhet och Miljö
En tillgänglig och tillförlitlig kollektivtrafik spelar en allt viktigare roll i den snabbt
växande Stockholmsregionen. En kollektivtrafik som framgångsrikt utvecklas på ett sätt
som är försvarbart ur de tre hållbarhetsperspektiven: miljöhänsyn samt socialt och
ekonomiskt ansvarstagande.
Hållbarhetsarbetet utgår ifrån att skapa:
 Effektiva resor med låg hälso- och miljöpåverkan
 Högre andel förnybar energi i kollektivtrafiken
 Lägre kostnad per personkilometer
Beroende på vilken kundvalsmodell som väljs varierar påverkan på miljö, klimat och
hållbarhet.

9

Kvalitet i färdtjänsten

När kundval infördes för färdtjänsten inom Stockholms län var syftet att säkerställa en
bättre kvalitet inom färdtjänsten och motivera leverantörerna att ständigt upprätthålla
kvaliteten utan att Trafikförvaltningens administration och uppföljningsarbete skulle öka.
Systemet skulle vara marknadsstyrt så att de leverantörer som inte når upp till resenärens
krav får färre körningar och därmed tvingas bättra sig eller ge upp sin verksamhet.
Om kundvalet skulle medföra hög kvalitet både för resenär och beställare med hög grad av
kostnadseffektivitet skulle kundval vara det ultimata.
I flera studier har det framkommit att det inte räcker med kundval för att säkerställa en
god kvalitet utan det kräver en viss form av styrande hand. En funktion som bedöms
avgörande för ett positivt utfall av ett eventuellt framtida kundvalssystem i färdtjänsten.
En kontrollfunktion som säkerställer att olika funktioner i ett kundvalssystem fungerar, t
ex:
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Att det finns tillräckligt många aktörer på marknaden.
Att kunderna får tillräckligt med information för att kunna göra sina val.
Att funktioner utom resenärernas möjlig till bedömning eller kontroll följs upp av
beställaren, som till exempel att samhällsmål uppfylls och att lagar, regler och
riktlinjer följs.

I nuvarande avtal för färdtjänsten med taxi i Stockholms läns landsting har vissa
kvalitetsparametrar inkluderats. Till exempel ska chauffören där så är möjligt ringa till
resenären och meddela att bilen är på väg samt när bilen beräknas vara framme och alltid
meddela förseningar. Vid förbeställd bil ska chauffören också gå ur bilen och gå fram till
port alternativt entré för att kontrollera om resenären väntar innanför dörren om denne
inte står vid gatan. Detta för att skapa större trygghet för resenären. Vidare ska minst 10
procent av taxibilarna ha tillgång till bilbarnstol och samtliga taxibilar ska ha bilbälteskudde. I dagens system görs uppföljning efter kundklagomål. Det finns även en
osäkerhet hur väl dessa krav är kända hos förarna.
Färdtjänstsektionen inom trafikförvaltningen arbetar med ständig kvalitetsutveckling i
andra viktiga processer.
Om kundval införs är som beskrivits i denna rapport systematisk uppföljning av
färdtjänsten nödvändig. En förutsättning är att en definierad kvalitets- och uppföljningsmodell måste vara etablerad innan trafik utifrån kundval träder i kraft vid upphandling
2018/2020. Att där tydliggöra vilken kvalitet som ligger på entreprenörerna att följa upp
och vilka kvalitetsparametrar trafikförvaltningen systematiskt ska följa upp. För att
systematiskt arbeta med kvalitet kan ”Förbättringshjulet” vara en metod att arbeta utifrån.
Förbättringshjulet visar hur kvalitetsarbetet går till. Efter att man har planerat och
genomfört verksamheten följer man upp och åtgärdar brister. Kilen illustrerar att det är
viktigt att säkra kvaliteten, så att man inte gör samma fel igen. På så sätt skapas ständiga
förbättringar.
Hjulet visar hur arbetet med ständiga förbättringar går till.

Figur 5 Förbättringshjulet

9.1

Kvalitetskrav - grund för ny kundvalsmodell inom färdtjänsten

En utgångspunkt för kundval i färdtjänsten är att kundval omfattar hela färdtjänsten.
Nuvarande system där kundval endast gäller en fordonstyp och en färdtjänstkategori
skapar ojämlikhet och skillnader mellan färdtjänstresenärer utan egentlig orsak eller
tydliga skäl. I dagens system gäller kundvalet för koncept ”Rullstolstaxi” där färdtjänstresenären har rätt till obegränsat resande utan krav på samåkning. Färdtjänstresenärer
som i sina tillstånd endast kan resa med vanlig taxi (max 198 resor) kan ha större problem
i sitt resande än de som tilldelas tillstånd att rea med specialfordon(rullstolstaxi).
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Beslut om kundval fattas separat från regelverk om tillstånd/antal resor och egenavgifter.
Beslutet gäller endast möjlighet till val av leverantör, kvalitet och/eller tid beroende på hur
framtida regelverk för tillstånd utformas.
Eventuell kundvalsmodell bör vara anpassad för alla resenärer med färdtjänsttillstånd
inom Stockholms län. Resenären ska vara i fokus vid utformningen av modellen samtidigt
som ett kostnadseffektivt system måste utgöra grunden. I eventuell modell bör även regler
och rutiner för beställarens (trafikförvaltningens) roll som kvalitetsgranskare och ansvarig
för uppföljning av leverantörer och kundklagomål ingå.

9.2

Kundservicestrategins Servicelöften

För att säkerställa hög kvalitet i all kollektivtrafik har trafikförvaltningen beslutat använda
ett system med servicelöften som utgångpunkt för en gemensam intern målbild av kvalitet
i kundservicen vilken omfattar upplevelsen av alla produkter och tjänster.
Löftena ska belysa insikten om vad kundservice betyder och vara en vägledning i arbetet
som bör genomsyra allt trafikförvaltningen gör, hela tiden. Servicelöftena berättar hur
upplevelsen av tjänsterna skall utformas och är framtagna tillsammans med kunderna.
Servicelöftena är den gemensamma förväntningen som de olika behovsgrupperna har på
kollektivtrafiken. Servicelöftena som trafikförvaltningen förväntas stå för är:
”Vi tar ansvar för din helhetsupplevelse”
”Vi underlättar för dig från dörr till dörr”
”Vi ger dig ett mänskligt bemötande”
”Vi ger dig kontroll över din resa”
Servicelöften vägleder i arbetet att uppfylla de strategiska principerna i kundservicestrategin. De kan också ses som budskap som trafikförvaltningens trafikentreprenörer ska
förvalta och ta ansvar för genom hela resan.
Genom Servicelöften skapas en gemensam intern målbild för arbetet med kundservice,
med målet sikt att även kommuniceras dem externt. För att tydliggöra hur servicelöften
kan utformas har fyra behovsgrupper identifierats:

Figur 6 De fyra behovsgrupperna
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Beskrivning av behovsgrupper och servicelöften finns i Bilaga 2.

9.3

Inverkan på kundernas resor

Processen att resa kollektivt består av två huvudsakliga steg: att välja transportmedel och
att resa kollektivt. Utformning av trafiken, i detta fall färdtjänsten, påverkar kundernas
val. Resonemanget nedan bygger på trafikförvaltningens etablerade fyra behovsgrupper,
som har olika behov av stödsystem och information och till dem har för färdtjänsten ett
antal typresenärer kopplats. Dessa fyra behovsgrupperna har i detta arbete bearbetats
något för att bättre passa in på både allmän- och särskild kollektivtrafik. För att illustrera
Hur olika beslut om koncept, beslut om färdtjänsten har för resenärerna har ett antal
typsresenärer utifrån de fyra behovsgrupperna tagits fram.
9.3.1
Typresenärer
I ett antal kollektivtrafikmyndigheter exemplifieras ändringar i trafikutbudet genom ett
antal typresenärer personas60. Personas kan byggas utifrån djupintervjuer med personer
ur målgruppen. En noggrann genomgång av målgrupperna ger trovärdiga personer.
Och desto närmare den riktiga målgruppen kommer beskrivningen att vara.
Vad ska en persona innehålla:
 Trovärdig beskrivning av en person, och inte bara en lista med vad målgruppen.
 Personbeskrivning: Stina bor i ett villaområde i Stockholms län tillsammans med sin
man …
 Beskriva personens arbetssituation.
 Beskriv personens behov och en bild av förväntningar
I denna rapport har typresenärer vägts samman till fem för färdtjänsten relevanta
typresenärer. Typresenärerna är i här endast definierade utifrån, ålder,
personlighetsbeskrivning, funktionsnedsättning samt adress. Varje typresenär kommer
därefter att placeras inom varje behovsgrupp (se ovan) för färdtjänstresor och resor med
den allmänna kollektivtrafiken.
Typresenär 1: Pelle
Pelle är 60 år gammal och rullstolsburen. Han bor tillsammans med sin sambo Erika i en
trerumslägenhet på Hornsgatan på Södermalm. Pelle lever för konsten, musiken, och
människorna. Ganska ofta vill han närvara vid kulturella aktiviteter i närområdet. Pelle
jobbar deltid på en reklambyrå på Riddargatan på Östermalm. Pelle bor nära en tunnelbanestation men har ändå svårt att resa med allmän kollektivtrafik till sin arbetsplats
eftersom arbetet ligger långt ifrån en tillgänglig tunnelbanestation, därför har han tillstånd
att resa med färdtjänst. Däremot på sin fritid brukar Pelle resa med tunnelbana så ofta det
går. Pelle reser ca 460 färdtjänstresor per år med specialfordon.
Pelle tillhör behovsgrupp ”Rutinåkaren” för arbetsresor och 2Planeraren” för övrigt
resande.

60

En persona är en fiktiv karaktär som tas fram för att beskriva målgrupperna utifrån deras beteende,
attityder, kunskaper, datorvana med mera. Det är ett sätt att ge målgrupperna mer kött och blod. Varje
persona har ett namn, ett ansikte och en bakgrundshistoria för att de ska bli lättare att minnas och relatera till.
Det är viktigt att gör dem realistiska, relevanta och seriösa. Syftet är att skapa en realistisk beskrivning av en
person som går att använda som referens genom hela projektet.
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Typresenär 2: Mohammad
Mohammad kommer från Somalia är 63 år gammal och har svårt att vara på platser med
mycket folk. Mohammad bor i en lägenhet på Skogvaktarvägen i Södertälje. Mohammad
är aktiv i en somalisk förening i Botkyrka. Mohammad har färdtjänsttillstånd för taxi med
plats i framsätet. Mohammad reser ca 1-2 gånger per månad med färdtjänsten vilket
brukar bli omkring 50 resor per år.
Mohammad tillhör behovsgrupp ”Planeraren”.
Typresenär 3: Ester
Ester är 82 år och bor ensam i en tvåa (lägenhet) med sin undulat Egon i Åbylund i
Västerhaninge. Hon är intresserad av att läsa böcker samt titta på olika samhällsreportage
på tv. Ester går med rollator och är rädd för att komma i kontakt med yngre människor då
hon anser att de är farliga och våldsamma. Ester har ingen dator, hon vill prata med den
hon beställer sin resa av. Ester har tillstånd att resa med färdtjänsttaxi men reser mycket
sällan högst 10-12 resor per år.
Ester tillhör behovsgrupp ”Undantagsåkaren”
Typresenär 4: Axel
Axel är 57 år och har en grav synnedsättning sedan barnsben. Han arbetar som
kontorsassistent på kommun i Täby. Axel bor med sin familj i en villa i Lindholmen i
Vallentuna. Axel har färdtjänsttillstånd för taxi men reser även gärna med den allmänna
kollektivtrafiken så ofta det går. Axel kan resa med den allmänna kollektivtrafiken till och
från arbetet varje dag, men när han reser till nya resmål där han inte hittar beställer han
en färdtjänstresa. Axel reser ca 100 resor med färdtjänsttaxi per år.
Axel tillhör behovsgrupp ”Rutinåkaren” för arbetsresor och ”Planeraren” för övrigt
resande.
Typresenär 5: Anna
Anna är 14 år och är allergisk och överkänslig mot parfym och andra starka dofter. Anna
är mycket social, hon försöker vara med på så många aktiviteter hon kan. Anna bor på
Grönviksvägen i Bromma och behöver för det mesta inte använda tåg eller buss. Hon
cyklar till skolan och till sina kompisar, eller så blir hon körd av sina föräldrar. Anna har
färdtjänsttillstånd att resa ensam i taxi men har hittills aldrig rest med färdtjänst.
Anna tillhör behovsgrupp ”Nybörjaren”.
Effekten av olika kundvalsmodell för dessa resenärer illustreras i kapitel 11.3.1.

10

Framtida eventuella kundvalsmodell inom
Trafikförvaltningen

I färdtjänsten är kundval en parameter bland flera i beslut och riktlinjer för hur
färdtjänstresorna kan och får utföras. Färdtjänsten är en transportform som kännetecknas
av omfattande lagreglering, att den är huvudsakligen offentligt finansierad och att den är i
hög grad av politisk styrd. Villkoren för resenären bestäms av yttre villkor i form av
lagreglering och politiska beslut t ex riktlinjer och antal resor, tilldelningsbeslut som
innebär myndighetsutövning och tjänsteerbjudanden som väger samman den sökandes
behov med tagna beslut.
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Dagens kundvalsmodell för färdtjänstresenärer med tillstånd att resa med specialfordon
kallas för ”Rullstolstaxi”. Detta koncept ”Rullstolstaxi” är en kombination av resenärens
behov beslutat i ett tillstånd med rätt att åka med specialfordon samt politiskt beslutade
riktlinjer samt tilläggsbeslut om kundval. De ingående faktorerna i
färdtjänstverksamheten samt hur de samverkar i ett koncept som Rullstolstaxi kan
illustreras på följande sätt:

Politiskt
beslut



Politiskt
beslut



Färdtjänst
- lagen

Riktlinjer


Extra
förutsättningar
för
färdtjänstresor

t ex kundval
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Leverabler för
genomförande av resa, t
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Antal resor
Val av leverantör
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Resa utan fasta
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x kr för
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Figur 7 Process från tillstånd till genomförd resa

 Lag (1997:736) om färdtjänst.
 Stockholms läns riktlinjer för färdtjänstresor. Riktlinjerna reglerar tolkning av
färdtjänstlagen gällande tillstånd, ledsagning. Riktlinjerna är politiskt beslutade i
färdtjänstutskottet.
 Politiska beslut om antal resor och om extra variabler (spelregler)t ex kundval.
 Lista på variabler utifrån riktlinjer och extra politiska beslut som styr utformning
färdtjänstresorna. Dessa styr hur resorna planeras, utförs samt kostnader för resorna.
Kundval i någon form är en av de variabler som styr hur resorna genomförs.
 Idag söker person färdtjänsttillstånd hos kommunen. Bedömning görs utifrån
personens behov av resa, färdtjänstlagen och gällande riktlinjer.
 Beslut fattas om hur tillstånd ska utformas. Här finns idag möjligheten att få tillstånd
för taxi eller specialfordon, att få åka i framsäte, att få åka ensam och att få
differentierat tillstånd beroende på sjukdomstillstånd och fysiska förhållanden.
Tillstånd får enligt §9 i färdtjänstlagen i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar. Detta utgår från politiska beslut.
I färdtjänstlagens §8 regleras ledsagning i färdtjänsten ” Om den som söker tillstånd
till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även
ledsagaren. I framtida inriktning föreslås även ledsagning i den allmänna
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kollektivtrafiken vara en fråga som hanteras via tillstånd.
 Ett färdtjänstkort utformas efter beslut för varje enskild färdtjänstresenär.
Färdtjänstkortet inkluderar accesskort för gratis resande med den allmänna
kollektivtrafiken under kortets giltighetstid.
 Antal färdtjänstresor som färdtjänstresenärerna gör utifrån gällande riktlinjer och
politiska beslut.
 Samhällets (SLLs) kostnader för genomförda resor.

10.1

Val av eventuell kundvalsmodell

En kundvalsmodell är en parameter som ska kunna bidra till att uppsatta mätbara mål går
att nå/eftersträva inom det specifika området. Målen ska gå i linje med övergripande
långsiktiga mål för Trafikförvaltningen samt specifika mål för ämnet.
Beslut o kundvalsmodell bör kopplas till beslut om hur framtiden färdtjänst ska planeras
och utföras. Utfall av beslut om kundval får olika effekt för både kund och beställare
beroende på vilket system för utförande av färdtjänstresor som väljs. Detta beskrivs
närmare i kapitel 11.3.1 och 11.3.2.
I ett koncept för färdtjänsten som inkluderar kundval samverkar det val resenärerna kan
göra med andra av politikerna beslutade riktlinjer bla a:
 Antal resor
 Samplanering
 Ruttläggning
 Tid när resa kan beställas
 Förbeställningstid
Det finns en betydande skillnad mellan samplanering och ruttläggning (även kallad
slingläggning). Ruttläggning är planering av ett fordons uppdrag där vissa resor kan ske
som ensamåkning och vissa som samplanering.

11

Förslag på kundvalsmodeller inom Färdtjänsten

I projekt ”Framtida inriktning för färdtjänsten” tillsattes en arbetsgrupp för att diskutera
kundval och se hur ett eventuellt framtida koncept med kundval inom färdtjänsten skulle
kunna utformas. Arbetsgruppen bestående av Ingrid Bäcker (Ftj), Göran Carlmark (Ftj),
Stefan Åberg (Ftj), Malvina Lilja (Sweco) och Helene Ljungqvist (Rejlers) har arbetat fram
ett tänkt underlagsmaterial för utformning av eventuellt kundval för färdtjänsten i
framtiden.

11.1

Arbetsgruppens resultat

Arbetsgruppens resultat har sedan presenterats och vidareutvecklats på workshops med
bredare representation från trafikförvaltningen.
11.1.1 Resenärernas möjlig val vid system med kundval
Parametern kundens val kan bestå av ett eller flera av följande val beroende på det
koncept som ska gälla för färdtjänsten:
 Val av leverantör
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Välja bort leverantör
Val av avgångstid/ankomsttid
Val av typ av resa, samåkning eller ensamåkning kopplat till differentierad taxa
(modell Uppsala). Denna modell kommer inte att studeras närmare i denna
rapport då den är starkt kopplat till beslut om förändrade taxor.

Val av avgångstid/ankomstid kan antingen bestå av resenärens val för planering av resan
utifrån resans avgångstid eller ankomsttid. Val av avgångstid/ankomsttid kan också
kopplas samman med val av leverantör. Styrande kan då vara SLLs kostnad för respektive
resa eller utgå från resenärens önskan och behov (att avgångstid/ankomsttid är viktigare
än val av leverantör eller tvärtom).
11.1.2 Diskussion om kundval utifrån olika perspektiv
Arbetsgruppen har diskuterat kundvalsmodeller utifrån följande perspektiv:
 Resenärsperspektivet
 Leverantörsperspektivet (förare, beställningscentral)
 Call-centerperspektivet
 Trafikförvaltningens perspektiv
 System och IT-perspektiv
 Kommunikations perspektiv
I beskrivning av tänkbara modeller i Bilaga 3 visas effekterna per perspektiv.
Följande synpunkter framkom vid diskussionerna:
 Resenären – Ett koncept för färdtjänst som inkluderar kundval ger resenären
större möjlighet att påverka sina resor.
 Leverantörer - ska i upphandlingsskedet beskriva hur de kan göra resorna
effektiva men med hög kvalitet utöver de skallkrav som ställs i förfrågan.
 Call-center/Beställningscentral – kan bli aktuell för samtliga modeller. Deras
roll kan förstärkas och höga skallkrav bör ställas i upphandlingen. En
beställningscentral måste ha tid med kunden, både vid beställning samt före och
efter färd (av- och påstigning). Det är enligt ett flertal kunder viktigt att information
går vidare om exempelvis en kund inte infinner sig i tid, att det görs en påringning
om orsak61.
 Trafikförvaltningen – Samplanering och ruttläggning i färdtjänsten är
kostnadseffektivt utan att kvalitet ska bli sämre. Här krävs uppföljning och rutiner
för upprätthållande av resenärskvalitet. Kundval kräver väl utformade
uppföljningsrutiner för att säkerställa god kvalitet.
 IT-system. Trafikförvaltningen bör ansvara för planeringssystemet (samplanering
och ruttplanering) med nyttjande av leverantörer.
 Kommunikation – Trafikförvaltningen måste ta fram handlingsplan och rutiner
för kommunikation med färdtjänstresenärerna. Informationen ska vara bra och
tydlig och ge möjlighet att ställa frågor. Fokus bör ligga på ett ”hela-resan”
perspektiv. Informationen bör finnas i flera media.
11.1.3 Arbetsgruppens sammanfattande reflektioner
I kapitel 11.3 presenteras de vidareutvecklade kundvalsmodellerna sammanställda efter
genomförda workshops
61

En kostnadseffektiv kundvalsmodell för resor med färdtjänst. BDO Consulting Group AB, 2011
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Resultatet av arbetsgruppens kan sammanfattas i nedanstående:
 Kundval ses som ett koncept som påverkar och t o m styr vilka övriga variabler som
ska ingå i konceptet. Det är svårare att kombinera ruttplanering och möjlighet att
välja leverantör för en och samma resa.
 Ett system för färdtjänst som inkluderar kundval kan inte sägas vara detsamma som
ett färdtjänstsystem som håller hög kvalitet. Systemet inkluderar många variabler
som ska hålla hög kvalitet. Ett koncept för färdtjänst utan kundval kan hålla lika hög
kvalitet som ett med kundval.

11.2

Olika kundvalsmodeller

Efter ett flertal arbetsgruppsmöten och workshops har tankar och idéer utvärderats och
samlats i tre alternativa kundvalsmodeller samt ett jämförelsealternativ för möjligt
hantering av färdtjänstresor i Stockholms län. Dessa är:
Kundvalsmodell A:
Val av leverantör för hela färdtjänsten inklusive taxi.
Kundvalsmodell A innebär att färdtjänstresenärerna får välja leverantör. Om alla
färdtjänstresenärer med taxi omfattas av detta system. Detta kan medföra ett komplicerat
system med längre framkörningssträckor. En översiktlig uppskattning om en ökning av
kostnaderna med 10% på grund av kostnaderna. För beställaren blir det svårare att
övervaka kvalitét och ekonomi. Information till färdtjänstresenärerna om de olika
leverantörerna kommer att bli en utmaning.
Samåkning är inte aktuell i denna kundvalsmodell.
Kundvalsmodell B:
Begränsat kundval. Resenärerna får välja avgångstid eller leverantör. Se beskrivning
11.1.2. IT/systemperspektiv. Samplanering av resor sker.
Kundvalsmodell B bygger på att resorna beställs via en beställningscentral.
Färdtjänstresenären har möjlighet att välja leverantör eller tid. Det kan innebära att
framkörningsavgifterna minskar med några procent jämför med kundvalsmodell A.
Systemet fungerar även vid system med ruttplanering och samplanering.
Kundvalsmodell C:
Differentierat kundval beroende på typ av resa. En kundvalsmodell som innebär att vissa
resor (t ex fritidsresor) kan färdtjänstresenären välja leverantör eller att det under vissa
tider (ej högtrafik) går att välja leverantör. Övrig tid sker ruttläggning och samåkning där
så är möjligt. Kundvalsmodell C bygger på att resorna beställs via en beställningscentral.
Kundvalsmodell C bygger på högre grad av samåkning av arbetsresor alternativ att
kundval begränsas till vissa tider på dygnet.
Modell D: Ej kundval
Uppskattningarna om ett framtida färdtjänstsystem bygger på ruttläggning och
samplanering av all färdtjänst, både taxi och specialfordon exkl liggande transporter.
Kundvalsmodell A ger resenärerna stor frihet men kan även vid högtrafik och i glesbygd
skapa osäkerhet i om taxi kommer till beställd resa. Vid högtrafik kan färdtjänstresenärer
bortprioriteras till förmån för affärsresenärer. Taxibolagens utgångspunkt är visserligen
att aldrig neka en körning, däremot kan alla bilar vara upptagna. Ersättningsnivåerna
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bidrar också till taxibolagens val av resenärer. Det är dock enligt flera åkare inte ens säkert
att det är sämre betalt att köra färdtjänstkunder i jämförelse med affärsresenärerna62.
För boende i glesbygden kan resan av enskild färdtjänstresenär prioriteras ned p g a lång
framkörningssträcka i förhållande till ersättning.
Kundvalsmodellernas effekter beskrivs nedan i 11.2.1 för våra typresenärer. I 11.3 beräknas
samhällets kostnader per kundvalsmodell utifrån 7 tänkbara regelverk för tillstånd och
riktlinjer för färdtjänstresor. Dessa kallas Koncept 1-4B.
11.2.1 Behov av kvalitet och uppföljning per kundvalsmodell
Arbetsgruppens synpunkter på kvalitet och krav på uppföljning per kundvalsmodell har
sammanfattats enligt nedan.
I samtliga modeller krävs i förfrågningsunderlaget klart definierade skallkrav gällande
både beskriven och levererad kvalitet och förarnas bemötande. För samtliga modeller
gäller väl utarbetade rutiner för hantering av kundklagomål och rutiner för möten med
leverantörer och resenärsgrupper. Vidare krävs uppföljnings-system som kontrollerar att
beställda resor stämmer med utförda resor. I samtliga modeller kvarstår regeln att
leverantören skickar genomförda resor till trafikförvaltningen.
Kundvals
modell
A
B
C
D

Uppföljning av kvalitetskrav i avtal utöver text ovan.
System som säkerställer att bil kommer till beställd resa.
Behov av rutinmässig kontroll av kvaliteten.
Resa beställs via BC. Statistikuppföljning månadsvis.
BC skickar in beställda resor
Resa beställs via BC. Statistikuppföljning månadsvis.
TF följer upp att leverantörernas erbjuden och avtalad kvalitet efterlevs .
Resa beställs via BC. Statistikuppföljning månadsvis.
TF följer upp att leverantörernas erbjudna och avtalad kvalitet efterlevs.

11.2.2 Information
I samtliga kundvalsmodeller finns starkt behov av information om tillgängligheten i den
allmänna kollektivtrafiken samt tillgängligheten ur ett ”hela-resan-perspektiv”.
Information som kan inhämtas i både pappersform och digitalt. Lätt och tillgänglig
information på SLs hemsida. Även gällande beskrivning av framtida system för
ledsagning.
Kundvals
modell
A

B
C
D

62

Information till resenärerna utöver text ovan
Telefonnummer till alla olika leverantörer. Stora krav på information om vilka
leverantörer som kör i respektive område. Stockholm delas in i ca 50-90
trafikområden, vilket kräver en detaljerad information om vilket bolag som kör i vilket
område.
Tydlig information i olika media om vilka val som finns att tillgå.
Info om basutbud och tilläggstjänster för resp. leverantör.
Resultat av uppföljningsarbetet TF gör kontinuerligt.
-

En kostnadseffektiv kundvalsmodell för resor med färdtjänst, BDO Group AB, 2011
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Även om kundval medges kan färdtjänsten arrangeras så att kunden ringer en av SLL
anordnad BC, resorna kan samordnas i IT-stöd som kontrolleras av SLL och resorna
utförs av enskilda leverantörer som kunden själv väljer.
11.2.3 Upphandling utifrån olika kundvalsmodeller
I samtliga modeller sker upphandling enligt LOU. Utvärderingskriterierna och utformning
av förfrågningsunderlag (FFU) skiljer sig år. I tabellen nedan redovisas de större
skillnaderna mellan modellerna.
Kundvals
modell
A

B
C

D

Upphandlingskriterier och förutsättningar
1. Komplicerad upphandling för färdtjänsttaxi där Stockholms län är uppdelat i mindre
trafikområden där det måste finnas minst två leverantörer per trafikområde.
Områdena är ca 50-90 st.
2. TF sätter i FFU grundkrav & pris.
1. TF sätter grundkrav
2. Leverantörerna lämnar i anbud erbjuden kvalitet och pris.
1. Komplicerad upphandling som omfattar både kundvalsmodell och trafik utan
kundval.
2. TF sätter grundkrav & pris
3. Leverantörerna lämnar i anbud erbjuden kvalitet och pris.
4. Traditionell upphandling i konkurrens för icke kundval
1. TF sätter grundkrav.
2. Leverantörerna lämnar i anbud erbjuden kvalitet och pris.
3. Traditionell upphandling i konkurrens.

11.2.4 Effekter vid kundvalsmodell A, B och C
Två olika resors effekt för resenärerna beroende på kundvalsmodell. Hänsyn har här
endast tagits till de olika modellernas möjliga kundval. Inga andra variabler har vägts in i
detta:
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Resa 1. Resa kl 8 från hemmet till vanlig besöksadress enligt beskrivning av respektive typresenär
Behovsgrupp

Kundvalsmodell A

Kundvalsmodell B

Kundvalsmodell C

Ej kundval

Rutinåkaren Pelle
Typ av resa:
Beställning:

Arbetsresa
Ringer vald leverantör en ½-timme
före avresa.

Egenavgift:
Antal resor per år

Högskostnadskort 790 kr/mån
Ca 400

Ringer BC 1 timme före avresa. Resa sker med
den taxi Pelle väljer, leverantör eller närmaste bil
(tidigare avgång). Resor sker via ruttläggning
och eventuell samåkning

Beställning till BC 1 timme före avresa. Avresetid erhålls av BC. Turer
ruttläggs och samplanering sker. Restid max samma som resa med
allmän kollektivtrafik samma sträcka.

Rutinåkaren Axel
Typ av resa:
Beställning:

Arbetsresa
Åker med den allmänna kollektivtrafiken

Egenavgift:
Antal resor per år

Högskostnadskort 790 kr/mån
Ca 400
Planeraren Muhammad

Typ av resa:
Beställning

Väsentlig resa
Ringer vald leverantör en ½-timme
före avresa.

Egenavgift:

70 kr/resa

Antal resor per år

50 resor/år

Ringer BC 1 timme före avresa. Resa sker med
den taxi Muhammad väljer, leverantör eller
närmaste bil (tidigare avgång). Resor sker via
ruttläggning och eventuell samåkning.

Beställning till BC 1 timme före avresa. Avresetid erhålls av BC. Turer
ruttläggs och samplanering sker. Restid max samma som resa med
allmän kollektivtrafik samma sträcka

Undantagsåkaren Ester
Typ av resa:
Beställning

Fritidsresa/övrig resa
Ringer vald leverantör en ½-timme
före avresa.

Egenavgift:

70 kr/resa

Antal resor per år:

50 resor/år

Beställning:

Ingen, Anna cyklar

Ringer BC 1 timme före avresa. Resa sker med
den taxi BC (Ester har inte valt leverantör).
Resor sker via ruttläggning och eventuell
samåkning.

Beställning till BC 1 timme före avresa. Avresetid erhålls av BC. Turer
ruttläggs och samplanering sker. Restid max samma som resa med
allmän kollektivtrafik samma sträcka.

Nybörjaren Anna
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Resa 2: Resa kl 14 från Globen till hemmet
Behovsgrupp
Typ av resa:
Beställning:
Egenavgift:

Kundvalsmodell A

Kundvalsmodell B
Planeraren Pelle

Kundvalsmodell C

Ej kundval

Fritidsresa/övrig resa
Reser med den allmänna kollektivtrafiken.
Högskostnadskort 890 kr/mån

Antal resor per år:

Ca 100

Typ av resa:
Beställning:

Fritidsresa/övrig resa
Ringer vald leverantör ½ timme

Egenavgift:

Högskostnadskort 790 kr/mån

Antal resor per år:

Ca 100

Typ av resa:

Fritidsresa/övrig resa

Beställning:

Ringer vald leverantör en ½-timme
före avresa.

Egenavgift:
Antal resor per år:

70kr/resa
Ca 50/resor/år

Typ av resa:

Fritidsresa/övrig resa

Beställning:

Ringer vald leverantör en ½-timme
före avresa.

Egenavgift:
Antal resor per år:

70kr/resa
Ca 10/resor/år

Planeraren Axel
Ringer BC 1 timme före avresa. Resa
sker med den taxi Axel väljer,
leverantör eller närmaste bil (tidigare
avgång). Resor sker via ruttläggning
och eventuell samåkning.

Beställning till BC 1 timme före
avresa. Axel väljer leverantör.
Avresetid erhålls av BC.

Beställning till BC 1 timme före avresa.
Avresetid erhålls av BC. Turer ruttläggs
och samplanering sker. Restid max
samma som resa med allmän
kollektivtrafik samma sträcka.

Undantagsåkaren Ester
Ringer BC 1 timme före avresa. BC
väljer leverantör (närmast). (Ester har
inte valt leverantör). Resor sker via
ruttläggning och eventuell samåkning.

Beställning till BC 1 timme före
avresa. BC väljer leverantör
(närmast). Avresetid erhålls av BC.

Beställning till BC 1 timme före avresa.
Avresetid erhålls av BC. Turer ruttläggs
och samplanering sker. Restid max
samma som resa med allmän
kollektivtrafik samma sträcka

Beställning till BC 1 timme före
avresa. Anna väljer leverantör
(närmast). Avresetid erhålls av BC.

Beställning till BC 1 timme före avresa.
Avresetid erhålls av BC. Turer ruttläggs
och samplanering sker. Restid max
samma som resa med allmän
kollektivtrafik samma sträcka

Nybörjaren Anna
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Statistik över färdtjänstresande 2013

Vid kundval för alla färdtjänstresor kan antagas att resandet kommer att öka något.
Antagandet bygger på hur dagens resande ser ut och att de resenärer som reser knappt 200
resor samt de som ansökt om fler resor än 198 som är dagens tilldelning. Någon större
ökning kan inte ske då antal resor per tillstånd inte förändras. Samåkningsgraden kommer
dock att minska till obefintlig, vilket har stor betydelse för kostnad per resa. I förstudie E26
gjordes följande beräkning:
Utfallet 2013 uppgick till ca 1 254 mnkronor Själva färdtjänstens resekostnader exklusive
resor med den allmänna kollektivtrafiken var 857 mnkronor. Vid en kontraktstid som uppgår
till fyra år (2+1+1 år) med start 2016 innebär dessa affärer en total kostnad på 7,3-7,5
miljarder kronor om upphandling av specialfordon görs med kundval och taxi utan kundval
(se tabell 1). Hänsyn har i beräkningarna tagits till minskad samåkning, visst ökat resande,
ökat antal färdtjänstberättigade samt kostnadsutveckling i samband med upphandling.
Resandestatistik från 2013:
Färdtjänstresenärer
19 000
34 000
23 000
2 550
1 170
1 050
470
37

Antal resor

Genomsnittligt
antal resor

0
1-30
31-150
151-198
199-300
310-500
501-1000
>1000

Andel resor med
specialfordon
0
9,1%
8,7%
14,8%
44,7%
44,2%
60,0%
90,1%

11
88
175
239
390
640
1412

Genomsnittlig
kostnad per
resa, ca
0
210kr
220 kr
290 kr
350 kr
380 kr
450 kr
540 kr

Genomsnittlig kostnad per resa är 217 kr för taxi och 420 kr för specialfordon.
Fördelningen av antal tillstånd år 2013 ser ut på följande sätt:
Ålder
färdtjänstresenärer
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119
Totalsumma

11.4

Taxi

Specialfordon

281
1289
1554
1461
2507
2935
6234
10540
19799
10061
284
3
57858

130
311
438
354
583
802
1459
2261
3594
2373
0
0
12385

Liggande
transporter
0
1
1
3
10
8
11
21
12
6
1
0
74

Totalt

%

411
1601
1993
1818
3100
3745
7704
12822
23405
12440
285
3
70317

0,6
2,3
2,8
2,6
4,4
5,3
10,9
18,2
33,3
17,7
0,4
0
100

2,9
5,6
20,6

51,5
18,1

Beräknad ekonomisk effekt för de olika kundvalsmodellerna

Samtliga kundvalsmodeller (se kapitel 11.2) har kostnadsberäknats utifrån olika tänkbara
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regelverk för tillstånd, dvs olika antal resor som färdtjänsttillståndet omfattar.
11.4.1 Variabler för tilldelning av resor, ruttplanering mm
De alternativ som används i beräkningarna nedan är:
Alternativ 1:
Alternativ 2 a:
Alternativ 2 b:
Alternativ 3 a:

Koncept Rullstolstaxi gäller för alla färdtjänstresor.
Fritt resande upp till 1000 resor. Ingen samplanering eller ruttläggning
Fritt resande upp till 1000 resor. Samplanering eller ruttläggning.
Fritt resande upp till 500 resor. Fler resor för resor till arbete/studier
tilldelas efter behov. Ingen samplanering eller ruttläggning.
Alternativ 3 b: Fritt resande upp till 500 resor. Fler resor för resor till arbete/studier
tilldelas efter behov. Ingen samplanering eller ruttläggning.
Alternativ 4a: Fritt resande upp till 200 resor. Fler resor för resor till arbete/studier
tilldelas efter behov. Ingen samplanering eller ruttläggning.
Alternativ 4b: Fritt resande upp till 200 resor. Fler resor för resor till arbete/studier
tilldelas efter behov. Samplanering eller ruttläggning.
Beräkningarna nedan är av övergripande karaktär och bygger på genomsnittligt antal resor
idag, uppskattade beräkningar för befolkningsökning, prisökning samt bedömningar av hur
olika tillstånd påverkar antal resor. Dessa bedömningar utgår från erfarenheter från
resenärssynpunkter samt erfarenheter från trafikförvaltningen.
11.4.2 Beräkningsmodell
Samtliga jämförelser utgår från kostnaderna år 2013, dvs 1 253 mnkr varav 857 mnkr var
kostnader för resor. Kostnaderna för resor är uppräknade med 10% till år 2020. I samtliga
alternativ nedan tillkommer kostnaderna för färdtjänstresenärernas resor med den allmänna
kollektivtrafiken.
Följande förutsättningar gäller i beräkningarna:
1. Befolkningsökningen beräknas fram till 2030 öka med 8%.
2. Upphandlad prisnivå för färdtjänstresor beräknas öka till 2020 med 15%.
Ruttläggning bedöms ge en faktor om 0,3. Detta gäller de resor som inte görs med
kundval. Även vid kundval kan samplanering/ruttplaneringseffekter skapas men de blir
inte lika stora som om samordning sker utan kundval.
3. Genomsnittligt antal för färdtjänstresor med taxi var 2013, 45 resor
4. Genomsnittligt antal för färdtjänstresor med koncept ”Rullstolstaxi” var 2013, 63 resor.
5. Genomsnittlig kostnad för en färdtjänstresa med taxi år 2013 var 217 kr.
6. Genomsnittlig kostnad för en färdtjänstresa med koncept ”Rullstolstaxi” år 2013 var
420 kr.
I beräkningarna har dessa %-satser används. Beräkningarna finns i Bilaga 4.
Kostnaderna ska jämföras med beräknade kostnader år 2020 om nuvarande system för
färdtjänst bibehålls, 1070 mnkr för själva kostnaderna för resorna.
I diagrammet nedan visas de översiktligt beräknade effekterna av de olika koncepten
(koncept 1-4b) beskrivna ovan kopplade till de tre kundvalsmodellerna samt modell för Icke
kundval. Kundvalsmodellernas effekter på de olika koncepten beräknas på följande sätt:
Kundvalsmodell A - dagens koncept Rullstolstaxi för all färdtjänst: Kostnadseffekt 0%
Kundvalsmodell B - begränsat kundval. Resenärerna får välja avgångstid eller
leverantör. IT/systemperspektiv: Kostnadseffekt -10%
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Kundvalsmodell C - Differentierat kundval beroende på typ av resa: Kostnadseffekt -20%
Modell D Ej kundval – samplanering av alla resor: Kostnadseffekt -30%
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Figur 8 Bedömda kostnader per kundvalsmodell i samverkan med olika alternativ

Den mest kostnadseffektiva kombination av alternativ och kundvalsmodell är konceptet =
Icke kundval/Alternativ 4b (fritt upp till 200 resor, alla resor ruttplaneras och samplaneras).
Färdtjänstresenärernas behov och målet med ett friare resande för färdtjänstens resenärer är
med detta koncept svårare att uppnå. De färdtjänstresenärer som idag har tillgång till
konceptet ”Rullstolstaxi” kommer med detta koncept få betydligt mer begränsade möjligheter
till resande medan de som idag har färdtjänsttillstånd för resor med taxi behåller samma
resetilldelning som idag. För samtliga gäller ökade krav på samåkning och ruttplanering.
Mest kostnadseffektiva koncept inkluderande kundval är = Kundvalsmodell C/Alternativ 4b.
Kommentarer samma som ovan.
De koncept som både tar hänsyn till de färdtjänstresandes behov och är kostnadseffektiva är:




Kundvalsmodell C/Alternativ 2b
Kundvalsmodell B/Alternativ 3b
Kundvalsmodell C/Alternativ 3b

I samtliga kombinationer (koncept) av kundvalsmodell och alternativ är riktlinje om
obegränsat resande utan krav på samplanering mest kostnadsdrivande.
Bedömda kostnader gäller färdtjänsten direkta resekostnader. Kostnader för IT-system,
beställningscentral mm tillkommer. Kundvalsmodell B, C och Ej kundval kräver väl
fungerande beställningscentraler inkluderande viss trafikledning.
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Sammanfattande kommentarer gällande koncept och kundvalsmodeller

Kundval som enskild variabel är inte skälet till ökade kostnader för färdtjänstens resor.
Storleken på kostnaderna beror på vilka övriga variabler som kopplas samman med en
kundvalsmodell i ett koncept för färdtjänsten. Som beräkningarna ovan visar. Kundval är en
faktor för ökade kostnader, men färdtjänstens kostnader beror i första hand på den
resetilldelning, hur resorna görs (ruttplanering eller ensamåkning) samt hur trafiken
upphandlas.
Ruttplanering och samplanering ger de största effekterna på kostnaderna. Med en restidsgaranti försäkras att restiden inte får bli längre än med allmän kollektivtrafik på samma
sträcka.
God kvalitet kan uppnås via kundval men kan även erhållas genom tydliga och uppföljningsbara skallkrav i anbudsförfrågan.
Största effekten på kontroll över att god kvalitet levereras är att kontinuerligt med hjälp av
boknings-, planerings- och ärendehanteringssystem mäta noga utvalda nyckeltal samt
affärsmässigt, med leverantörerna, reglera avvikelser som påverkar resenärerna.
Ett väl fungerande kundvalssystem kräver tydlig och enkel information till färdtjänstresenärerna i både skriftlig form som digitalt.

12

Beslut inför fortsatt arbete

Inför fortsatt arbete med att utforma framtidens färdtjänst behöver beslut om följande fattas
under tidig höst 2015:
1. Ska kundval i framtiden tillämpas inom hela färdtjänsten eller avvecklas?
2. Ska kundval anpassas med fokus på yttre eller inre effektivitet.
Inför kommande beslut krävs svar på ett antal frågor:
a. Frågor om kvaliteten i praktisk service och personlig omsorg bör uppmärksammas.
Bedömningen av kvaliteten måste beakta eventuellt kundvals utformning.
b. Det också viktigt att öka kunskapen om hur olika kvalitetssäkringssystem fungerar. Med
kundval överlåts en del av kvalitetskontrollen till kunden genom möjligheten att byta
leverantör. I vilken utsträckning kan detta göras i färdtjänsten? Kvalitetssäkringen är
viktig, inte minst om det är obligatoriskt för kunden att välja leverantör.
c. Ett av motiven bakom kundval är att öka mångfalden av leverantörer. En framtida fråga
är hur trafikförvaltningens verksamhet förändras när kundval införs och vilka effekter det
får för ”deras” kunder. T ex områdesindelning, ökad konkurrens, överkapacitet.
d. Kundvalets konstruktion kan innebära att vissa kunder blir mer eller mindre hänvisade
att välja en viss leverantör. Vad innebär kundvalet för dessa kunder och för kunder som
inte vill välja.
e. Hur kan kontroll och uppföljning av krav och samhällsmål förbättras gällande
kontinuitet, säkerhet och kvalitet. Vem har det yttersta ansvaret?
f. Hur information till resenärerna ska utformas behöver studeras och ett koncept behöver
etableras. Vilken information behöver resenärerna för att göra ett klokt val?

12.1

Tidplan

Beslut om kundval påverkar flera trafikaffärer inom färdtjänstverksamheten:
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Färdtjänsttaxi
Specialfordon
Call-center/beställningscentral

Nuvarande avtal gäller fram till 31/1, 30/4 respektive 31/5, 2016. Beslut om nu upphandling
har fattats i trafiknämnden i mars 2015 att påbörja upphandlingen av färdtjänsttrafiken i
enlighet med Förstudie inför upphandling av färdtjänstverksamheten (E26). I tabellen nedan
finns avtalstider för kommande upphandling. I upphandlingen inför trafikstart 2016 ska
endast avtalet med specialfordon handlas upp med kundval på liknande sätt som det
fungerar idag. Övriga avtal ska inte ha kundval.
Tabell 3 Avtalstider för kommande upphandling med trafikstart 2016. Källa: Förstudie inför upphandling av
färdtjänstverksamheten (E26), oktober 2014

Avtalstyp
Färdtjänsttaxi
Specialfordon
Call-center

13

Grundavtalstid
1 febr. 2016–31 maj 2018
1 apr 2016-31 maj 2018
1 juni 2016–31 maj 2018

En förlängningsperiod
31 maj 2019
31 maj 2019
31 maj 2019

Två förlängningsperioder
31 maj 2020
31 maj 2020
31 maj 2020

Sammanfattande förutsättningar för kundval i färdtjänsten

Färdtjänsten är enligt lag och riktlinjer en form av kollektivtrafik som ska komplettera
befintlig kollektivtrafik för personer som inte kan nyttja den vanliga kollektivtrafiken
obehindrat. Denna funktion måste värnas för att öppna upp möjligheterna för denna grupp
personer att röra sig mer fritt. Kundval i någon form kan underlätta ökad rörelsefrihet, men
det är inte självklart. Det finns även risk för att servicenivån kan variera i olika geografiska
områden i länet. För särskild kollektivtrafik (bl a färdtjänsten) som upphandlas via LOU
krävs reglering av fler variabler än vid upphandling via LOV. Det gör att utökade krav ställs
på uppföljning och kontroll. Ytterligare en faktor som är av största vikt är säkerställande av
tydlighet av resenärernas valmöjligheter samt trygghet och säkerhet för resenärerna under
resan.
Om en ny kundvalsmodell ska införas kan detta ske först i trafikupphandlingen gällande
trafikstart 1 april 2018/2020. En förstudie för den upphandlingen kommer att genomföras
under 2016. Vald kundvalsmodell behöver utredas vidare inom ramen för förstudien. Ny
kundvalsmodell kan även påverka behovet av nya utvecklade affärsmodeller för
transportörer, BC, IT-stöd.
Beslut om kundval måste för att fastställa budget kopplas till ett sammanhållet koncept
bestående av i riktlinjer fastställda variabler. Storleken på kostnaderna är starkt beroende på
de samlade beslutade variablerna. I kundmodell C kan även ruttplanering vara en ingående
variabel som bidrar till kostnadseffektivisering samtidigt som kundval kan beslutas för vissa
typer av resande. Den negativa effekten är ett mer komplicerat system som av
färdtjänstresenärerna kan vara svårt att förstå.
Beslutet av vilken kundvalsmodell som bör införas påverkar även den kommande
upphandlingen kring trafikhanteringssystem inom färdtjänstverksamheten. Samverkan sker
med programstudie inför upphandling av IT-plattform för färdtjänsten.
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Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015
Stockholms läns landsting har tagit fram ett handikappolitiskt program för åren 2011-2015
”Mer än bara trösklar”. Programmet är inte bara en deklaration utan också ett instrument
som tillsammans med lagstiftning ska hjälpa till att styra landstingets verksamhet.
Visionen är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och delta
fullt ut på livets alla områden. Färdtjänst är en viktig del i detta. Personer med
funktionsnedsättning ska kunna välja resesätt efter behov och utan begränsningar. De ska
kunna resa med kollektivtrafiken, Närtrafik/mindre servicebussar, personbilar eller
specialfordon (Rullstolstaxi) om han eller hon har stora behov av extra stöd för att klara
resandet. Hela resan – från dörr till dörr – ska fungera.

Inledning till riktlinjerna
Personers rätt till färdtjänst regleras i lagen (1997:736) om färdtjänst. I detta dokument
kan du läsa om de riktlinjer som gäller för färdtjänsten i Stockholms län. De är i första
hand ett stöd för handläggare som arbetar med ärenden inom färdtjänsten. Riktlinjerna
kompletterar och förklarar färdtjänstlagen, uttalanden från förarbeten och rättspraxis. De
ska bidra till en rättvis och lika behandling av varje persons ansökan om färdtjänst.
Riktlinjerna kan även användas för att ge information om färdtjänsten både till personer
som ansöker om tillstånd och till personer som redan har tillstånd för färdtjänst.
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1 Tillstånd till färdtjänst
1.1 Allmänt om färdtjänst
Färdtjänst är särskilda transporter för personer med funktionsnedsättning. För att få resa med
färdtjänst krävs tillstånd.

1.2 Ansökan om tillstånd för färdtjänst
Ansökan om tillstånd för färdtjänst ska lämnas in till den kommun eller stadsdelsförvaltning där
den sökande är folkbokförd. Ansökan ska innehålla ett intyg från läkare som styrker den sökandes
behov för färdtjänst (så kallat färdtjänstintyg). Kommunen eller stadsdelsförvaltningen utreder den
sökandes svårigheter att förflytta sig på egen hand och att resa med kollektivtrafik. De skickar
sedan ansökan, utredning och läkarintyg till trafiknämnden som fattar beslut.
Om beslutsunderlaget är otillräckligt kan trafiknämnden skicka ärendet vidare till en konsultläkare
eller tillbaka till kommunen för ytterligare utredning.

1.3 Vem kan få tillstånd för färdtjänst
För att en person ska få tillstånd för färdtjänst måste följande tre förutsättningar uppfyllas:


Personen ska vara folkbokförd i någon av Stockholms läns kommuner.



Personen har på grund av sin funktionsnedsättning väsentliga svårigheter att förflytta sig på
egen hand eller att resa med kollektivtrafiken. Det gäller även för barn under 18 år. (I dessa
fall prövas rätten till färdtjänst i förhållande till barn i motsvarande ålder utan
funktionsnedsättning. Om svårigheterna huvudsakligen beror på den typiska
utvecklingsnivån och mognaden för åldern har barnet inte rätt till färdtjänst).



Personens funktionsnedsättning är varaktig, det vill säga inte tillfällig utan varar längre än
tre månader.

1.4 Kollektivtrafikens tillgänglighet
Med definitionen ”väsentliga svårigheter att resa med kollektivtrafik” (se punkt 1.3 ovan) menas
inte att:


det är långt avstånd till kollektivtrafik



kollektivtrafik saknas på orten



kollektivtrafiken är otillräcklig (exempelvis gällande utbyggnad eller turtäthet).

Om kollektivtrafiken är utformad så att en person med funktionsnedsättning ska kunna använda
den, har personen i fråga inte rätt till färdtjänst.
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1.5 Tillstånd för ledsagare
Personer med funktionsnedsättning som behöver en ledsagare för att kunna genomföra resan med
färdtjänst kan ansöka om att tillståndet ska gälla för detta. Följande förutsättningar gäller:


Personer med funktionsnedsättning ordnar ledsagare själv enligt socialtjänstlagen (SOL)
eller lagen om särskilt stöd och service (LSS).



Behovet av ledsagare måste vara knutet till själva resan och inte till exempelvis vistelsen på
resmålet. Bärhjälp i samband med inköp, tolk och annan personlig hjälp före och i
anslutning till resan med färdtjänst är exempel på behov som inte ger rätt till ledsagare att
resa med färdtjänst. Detsamma gäller även för hjälp i samband med på- och avstigning,
användning av säkerhetsbälte, hantering av bagage, förflyttningshjälpmedel eftersom
färdtjänstens förare ska hjälpa till med detta.



Om det finns särskilda skäl kan fler än en ledsagare omfattas av tillståndet.



En ledsagare har inte rätt att kräva en viss placering i fordonet.



Barn under 12 år med tillstånd för färdtjänst behöver inte ansöka om tillstånd för ledsagare.
De har alltid rätt att ta med ledsagare.



Barn under 7 år med tillstånd för färdtjänst måste av säkerhetsskäl alltid resa med ledsagare
i färdtjänsten.

1.6 Medresenär
En person med tillstånd för färdtjänst får utan extra avgift ta med sig egna barn och syskon som inte
fyllt 18 år. Personen får också ta med sig en annan medresenär (det vill säga en person som inte är
ledsagare, barn eller syskon) på resan mot en bestämd avgift som landstingsfullmäktige beslutar
om. Detta måste meddelas vid beställningen, och medresenären får endast följa med om det finns
plats i fordonet (högst 4 passagerare). En medresenär har inte rätt att kräva en viss placering i
fordonet.

1.7 Förflyttningshjälpmedel
En person med tillstånd för färdtjänst får ta med sig ett förflyttningshjälpmedel (exempelvis
rullator, rullstol) om det ryms i den typ av fordon som tillståndet gäller för.
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2 När tillståndet för färdtjänst inte gäller
2.1 Resor som regleras i annan lag eller förordning
Tillståndet för färdtjänst gäller inte för resor som ska bekostas av staten eller kommunen enligt
annan lag eller förordning såsom:


Sjukresor enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning – sjukreselagen.



Skolskjuts till grund- och särskola enligt 10 kap. 32 och 33 § skollagen (2010:800)



Resor till och från vissa skolor enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan



Resor för personer i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1991:1321) om
rehabiliteringsersättning (omtryckt 1993:981, 2010:1677)

2.2 Resor som inte omfattas av Stockholms läns landstings ansvar för färdtjänst
Kommunerna i Stockholms län har överlåtit delar av ansvaret för färdtjänsten till Stockholms läns
landsting. I detta ansvar ingår inte:


Resor till och från skola och fritidshem för barn med funktionsnedsättning



Resor till och från daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) för personer tillhörande personkrets 1 och 2 (det vill säga personer
med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt de som har en förvärvad
hjärnskada)



Resor för äldre och personer med funktionsnedsättning till och från dagverksamhet enligt
socialtjänstlagen (2001:453)



Resor för äldre och personer med funktionsnedsättning till och från en vistelse på växelvård
eller korttidsboende som är beslutad av kommunen (undantag gäller om man vill göra en
egen fritidsresa i besökssyfte under sin vistelse, detta ansvarar landstinget för).

2.3 Resor inom olika verksamheter
Tillståndet för färdtjänst gäller inte för resor som kommunala, statliga eller privata verksamheter
anordnar inom sin verksamhet.

2.4 Resor i tjänsten
Tillståndet för färdtjänst gäller inte för resor i tjänsten. Med tjänst avses förvärvsarbete som
anställd, egen företagare eller uppdragstagare.
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3 Tillståndet för färdtjänst innehåller bestämmelser
3.1 Allmänt om bestämmelser i tillståndet för färdtjänst
Ett tillstånd för färdtjänst innehåller bestämmelser om


tidsbegränsning



vilken typ av fordon som får användas



inom vilket geografiskt område resor får göras



hur många resor tillståndet gäller för



Bestämmelserna måste vara rimliga så att det finns möjlighet att anpassa tillståndet till den
enskildes behov i vissa avseenden (så kallad individualisering)

3.2 Tillstånd med och utan tidsbegränsning
Ett tillstånd för färdtjänst gäller för en bestämd tid (så kallat tillstånd med tidsbegränsning) eller
tills vidare (så kallat tillstånd utan tidsbegränsning).
En person kan vanligtvis endast få tillstånd utan tidsbegränsning om funktionsnedsättningen
kommer att vara varaktig och om personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att resa
med kollektivtrafiken trots eventuell medicinsk utveckling och förbättrad tillgänglighet i
kollektivtrafiken.
En tidsbegränsning kan också gälla under en viss årstid. Om personen har svårigheter att förflytta
sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik främst under vintertid, kan tillståndet gälla från 1
november till den 30 april (så kallat vintertillstånd).

3.3 Typ av fordon
Ett tillstånd för färdtjänst innehåller bestämmelser om vilken typ eller vilka typer av fordon och
trafikslag som färdtjänsten anvisar för resor med färdtjänst.

3.4 Placering i fordonet
Ett tillstånd för färdtjänst innehåller bestämmelser om var personen med funktionsnedsättning ska
placeras i fordonet:


Fri placering (personen ska kunna sitta i fordonets samtliga säten).



Placering i framsätet (om personen har behov av ökat benutrymme eller reglerbart ryggstöd
vid resa med taxi).



Liggande placering (om personen har behov av att resa liggande har man rätt till
bårtransport i specialfordon (Bårtaxi). Liggande transport i andra fordon än specialfordon är
inte tillåtet).
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3.5 Samplanerad färdtjänst
Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Kollektivtrafik
innebär att man reser tillsammans med andra. Utgångspunkten är därför att resan med färdtjänst
normalt samplaneras så att flera personer reser tillsammans.
Om en person med tillstånd för färdtjänst behöver resa enskilt kan detta tillåtas om
funktionsnedsättningen är av sådan art att det skulle vara oskäligt att kräva att personen reser
tillsammans med andra. För att få resa enskilt måste personen lämna in en ansökan och läkarintyg
till trafiknämnden som fattar beslut utifrån varje enskild persons behov.

3.6 Resor med ledarhund eller servicehund
Personer med tillstånd för färdtjänst får ta med en utbildad ledarhund eller servicehund på resan. Då
reser man inte tillsammans med andra.

3.7 Resor för eget bruk
Personer med tillstånd för färdtjänsttaxi har rätt att mot en särskild avgift:


beställa resa för eget bruk



resa med taxibil (ej Rullstolstaxi) utan förbeställning om den är märkt med Färdtjänstens Fdekaler



ta med sällskapsdjur. Då anses resan vara för eget bruk och man reser inte tillsammans med
andra.

3.8 Resor över länsgränsen
Färdtjänst erbjuds inom Stockholms län. Färdtjänst kan även erbjudas till och från en kommun
utanför Stockholms län om det finns särskilda skäl såsom att personen:


arbetar i en grannkommun



studerar på högskolenivå i en grannkommun



måste göra en nödvändig serviceresa till en närliggande kommun.



Färdtjänst kan också erbjudas för resor till köpcentrum utanför Stockholms län om resan dit
är kortare än till närmaste köpcentrum i länet.

3.9 Resor inom en kommun utanför Stockholms län
Personer med tillstånd för färdtjänst som vistas i en kommun utanför Stockholms län får resa i
vistelsekommunen (så kallade utomlänsresor) enligt de bestämmelser och egenavgifter som gäller i
vistelsekommunen. Antalet resor som får göras i vistelsekommunen är begränsat till halva
grundtilldelningen (läs mer om tilldelning under punkt 3.12).
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3.10 Ö-tillstånd
De personer med tillstånd för färdtjänst och som är folkbokförda på öar i Stockholms skärgård som
saknar fast landförbindelse har rätt till ett så kallat ö-kort. Personer som uppfyller dessa krav och
som har stora svårigheter att ta sig till eller att resa med tillgänglig båtförbindelse har rätt att resa
med taxibåt till och från:


närmaste brygga med båt- eller vägförbindelse.



närmaste affär om vägen dit är kortare än till närmaste brygga med båt- eller
vägförbindelse.

3.11 Ändring av tillstånd för färdtjänst
Om förhållandena ändras kan bestämmelserna i ett tillstånd för färdtjänst ändras. En sådan ändring
kan ske på initiativ av personen med tillstånd för färdtjänst eller trafiknämnden.

3.12 Allmänt om tilldelning av resor
Landstingsfullmäktige beslutar hur många resor per år som varje person med tillstånd för färdtjänst
generellt tilldelas (så kallad grundtilldelning). Landstingsfullmäktige har i sin tur överlåtit till
trafiknämnden att utifrån verksamhetens bestämmelser och ekonomiska förutsättningar besluta om
ytterligare tilldelningar.
Beslutet om tilldelning av resor får inte endast baseras på den generella tilldelningsgrunden, utan
ska bedömas för att se om den är rimlig i varje enskilt fall. Antalet resor med färdtjänst får i rimlig
omfattning begränsas. Vissa resor, som är väsentliga i färdtjänstlagens mening, får bara begränsas
till antalet om det finns särskilda skäl.

3.13 Grundtilldelning
Personer med tillstånd för färdtjänst har alltid rätt till den grundtilldelning som
landstingsfullmäktige har beslutat om, utan att behöva göra en ansökan för detta.
Trafiknämnden i sin tur har utöver detta möjlighet att besluta att personer med tillstånd för
färdtjänst ska få fler resor om året som kan användas till valfritt ändamål.

3.14 Tilldelning efter behov
Personer under 25 år med tillstånd för färdtjänst får resor efter behov. Personer med tillstånd för
färdtjänst får efter ansökan resor efter behov för:


Arbetsresor



Resor till vissa studier, till exempel universitetsstudier eller yrkesutbildningar



Resor till och från barnets förskola, pedagogiska omsorg, fritidshem, förskoleklass,
grundskola åk 1-3 och grundsärskola åk 1-3. Resorna får utföras som s.k. viaresor.
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Personer med tillstånd för färdtjänst får också resor efter behov om de har en individuell
bestämmelse i sitt tillstånd för att:

o resa med Rullstolstaxi (specialfordon)
o resa med Bårtaxi (liggande transport)
o undantas från samplanerat resande.

3.15 Särskild tilldelning
Personer med tillstånd för färdtjänst kan efter ansökan få fler resor om det finns särskilda skäl, till
exempel:


Ett fast förtroendeuppdrag i en ideell, politisk och annan jämförbar organisation



Besök hos en närstående eller anhörig, om vård och boende ligger utanför det gemensamma
hemmet

Prövningen är individuell utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

3.16 Resor i kollektivtrafiken
Tillståndet för färdtjänst ger personen rätt att resa utan avgift med SL-trafikens kollektivtrafik
(Storstockholms Lokaltrafik) och Waxholmsbolagets trafik. Personen kan också ta med egna barn,
ledsagare eller medresenär enligt SLL:s beslutade regler om taxor för färdtjänsten, SL och
Waxholmsbolaget.
För resor med Pendeltåg till/från Arlanda Central utgår särskild avgift (Arlandapassage).
För resor inom UL (Upplands lokaltrafik) trafikområde (utanför Stockholms län) utgår särskild
avgift.

3.17 Resebevis Färdtjänst - resehandling
Person som erhåller tillstånd för färdtjänst kommer att få, via posten, en resehandling som används
vid resa. Resebeviset tillverkas och utsänds så snart ett fotografi inkommit. Resebeviset är en resehandling i form av ett elektroniskt läsbart plastkort (kallas i dagligt tal för färdtjänstkort eller
färdtjänstlegitimation). Resebeviset motsvarar den allmänna kollektivtrafikens (SL) resebevis
”SL Access” men här som bärare av information även för resor med färdtjänst. Färdtjänstkortet
kompletteras därför på ena sidan med färdtjänstuppgifter som är specifika för färdtjänst som
kundnummer, fotografi och en streckkod för registrering i färdtjänstfordon. Den andra sidan är till
funktionen ett normalt SL Accesskort. Korten tillverkas i format ID 1 och i övrigt enligt svensk
standard SS-ISO 7810. Resebeviset ska alltid medföras vid resa.
För att färdtjänstkort ska kunna tillverkas ska ett välliknande foto insändas.
Följande gäller för insänt foto:


Fotot ska ha god kvalitet och vara välliknande.



Fotot ska vara nytaget – ett normalt s.k. ID-foto är fungerande.
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Fotot får vara i färg eller i svart/vitt men bör vara i färg för att ge bästa funktion och
läsbarhet för färdtjänstförare vid kontroll.



Bakgrunden ska vara ljus och upplyst.



Fotot ska vara taget rakt framifrån, personen ska titta rakt in i kameran.



Fotot ska ha en mycket bra skärpa.



Om personen har glasögon får dessa inte avge några reflexer.



Hela huvudet ska vara väl synligt på fotot. Ansiktet ska därför visas tydligt i bilden så att en
kontrollfunktion är möjlig..



Glasögon som är färgade eller mycket mörka ska inte bäras på fotot om inte
funktionsnedsättningen gör detta till en naturlig funktion.



Inskannade kopior på ID-kort eller körkort uppfyller inte kraven.



Vid olämplig funktion på foto kan ett nytt foto komma att begäras.

-

Barn under 7 år kan undantas från regeln om foto

4 Så beställer man färdtjänst
4.1 Beställningskanaler
För att resan med färdtjänst ska kunna samplaneras med andra resenärer får personen med
tillstånd för färdtjänst endast beställa den i de beställningskanaler som trafiknämnden har angett.
Hur man beställer meddelas tillsammans med tillståndet.
4.2 Resegaranti
Resegarantin för resor med färdtjänst innebär att:


Om en beställd transport är mer än 20 minuter försenad har personen med tillstånd för
färdtjänst rätt att beställa en ersättningsresa.



Ersättningsresan ska i första hand beställas hos Färdtjänsten på resegarantins
telefonnummer 0200-77 66 55. Om man själv ringer ett taxibolag eller tar bil på gatan,
betalar man resan själv. För att få ersättning måste man skicka in ett originalkvitto som
styrker kostnaden för ersättningsresan. För kvitton äldre än tre månader lämnas ingen
ersättning.



Ersättning lämnas med det belopp som överstiger egenavgiften för en resa med färdtjänst.
Egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet (läs mer om avgifter under avsnitt 5).



Resegarantin gäller inte vid vissa förhållanden, till exempel extrema trafikstockningar,
snöoväder med mera.

Trafiknämnden har rätt att i varje enskilt fall avgöra om resegarantin ska gälla och med vilket
belopp ersättning ska lämnas.
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5 Avgifter för färdtjänst
5.1 Avgift för resor
Avgiften för resor ska betalas med det belopp som landstingsfullmäktige har beslutat. Målsman har
ansvar för att avgift för en underårig person betalas.
Det finns två olika typer av avgifter:


Egenavgift (per resa)



Särskild avgift (för bil på gatan, medresenär, bil för eget bruk)

5.2 Så beräknas egenavgiften
Egenavgiften beräknas för varje påbörjad trettio-kilometerssträcka. För att avgiften inte ska
påverkas av förarens val av väg eller omvägar till följd av samplanering eller vägomläggningar
baseras avgiften på en i förväg beräknad körsträcka. Den beräknade och avgiftsgrundande
körsträckan kan vara annorlunda än den verkliga körsträckan.

5.3 När högkostnadsskyddet gäller
Egenavgiften för resor med färdtjänst inkluderas i högkostnadsskyddet. Det innebär att den högsta
kostnaden som tas ut per månad motsvarar månadskostnaden för ett 30-dagarskort i
kollektivtrafiken – oavsett antalet genomförda resor med färdtjänst.

5.4 När högkostnadsskyddet inte gäller
I följande fall omfattas en resa inte av högkostnadsskyddet:


Resa med särskild avgift har beställts (det vill säga bil på gatan, för medresenär eller bil för
eget bruk).



Resan har inte beställts i de beställningskanaler som trafiknämnden har angett.



Personen med tillstånd för färdtjänst tar med sig sällskapsdjur. (En utbildad ledarhund eller
servicehund anses inte vara sällskapsdjur.)



Resan görs inom en kommun utanför Stockholms län.
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6 Överträdelse av bestämmelser
6.1 Ersättningsskyldighet vid felaktig användning av färdtjänst
En resa som beställs eller genomförs i strid med bestämmelserna eller meddelade beslut anses inte
vara en resa med färdtjänst. Personen är då skyldig att betala det totala beloppet för resan.

6.2 Begränsningar i tillståndet för färdtjänst
Trafiknämnden får ändra bestämmelserna om personen som har tillstånd för färdtjänst gjort sig
skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de bestämmelser som gäller för tillståndet.

7 Återkallelse av tillstånd för färdtjänst
7.1 Ändrade förhållanden
Tillståndet för färdtjänst får återkallas;


om personen inte längre har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att
resa med kollektivtrafik



har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de bestämmelser som
gäller för tillståndet
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8 Om man inte är nöjd
8.1 Överklagande av trafiknämndens beslut
Trafiknämndens beslut enligt 6-10 och 12 §§ i färdtjänstlagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Det gäller bland annat beslut om:


tillstånd för färdtjänst



rätt till ledsagare



hur länge tillståndet gäller (tills vidare eller för viss tid)



färdsätt (typ av fordon, placering i fordon, undantag från samplanerat resande)



inom vilket geografiskt område resor får göras



hur många resor tillståndet gäller för



återkallelse av tillståndet för färdtjänst

Om man vill överklaga trafiknämndens beslut skriver man ett brev där det ska framgå


vilket beslut som överklagas



varför man anser att beslutet är felaktigt



hur man tycker att beslutet ska ändras

Brevet ska adresseras till förvaltningsrätten i Stockholms län, men skickas till trafiknämnden.
Överklagan måste ha kommit in till trafiknämnden inom tre veckor från den dag då den sökande
fick beslutet om färdtjänst. Om trafiknämnden inte ändrar beslutet på det sätt som begärs i
överklagan överlämnar trafiknämnden överklagan till förvaltningsrätten som fattar beslut.

Dokument: Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Ikraftträdande: 2009-01-01
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Allmänt om färdtjänsten i Sverige
1.1
Allmänt om färdtjänst
Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder 1. I
Sverige är det färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Det är
kommunen eller den som ansvarar för kollektivtrafiken i länet som beslutar om en
person kan få färdtjänst. En person har rätt till färdtjänst om denne på grund av
funktionshinder (som inte bara är tillfälligt) har väsentliga svårigheter att förflytta sig
på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet kan också
reglera vilket färdsätt som får användas, inom vilket område som tillståndet gäller och
hur många resor tillståndet avser. Reglerna för hur färdtjänsten får användas varierar
mellan länen/kommunerna. Det gör också avgiften för resorna 2.

1.2
Uppgifter om färdtjänst i Sverige från år 2014
I Sverige genomfördes år 2014 cirka 1 383 miljoner resor inom den allmänna
kollektivtrafiken. Samhällskostnaden för dessa resor var cirka 36,5 miljarder kronor,
vilket motsvarar 26 kronor per resa. Detta kan jämföras med att inom den särskilda
kollektivtrafiken (färdtjänst, sjukresor, skolskjuts och resor till dagverksamhet)
genomfördes cirka 176 miljoner resor. Samhällskostnaden för dessa resor var cirka 7,5
miljarder kronor, vilket motsvarar 185 kronor per resa 3.
•

Antalet personer som hade färdtjänsttillstånd var cirka 318 000 st., vilket är en
minskning med 28 % sedan år 1991. Av personerna med tillstånd var 65 % kvinnor.

•

Färdtjänst används främst av äldre personer och fördelar sig enligt nedan:
- 56 % var 80 år eller äldre
- 24 % var 65–79 år
- 18 % var 20–64 år
- 2 % var 19 år eller yngre

•

Varje person med färdtjänsttillstånd gjorde i genomsnitt 35 resor under året 4.

•

De totala kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst uppgick till 3 528 miljoner
kronor och de totala intäkterna uppgick till 725 miljoner kronor. Det ger en total
nettokostnad på 2 803 miljoner kronor och en kostnadstäckningsgrad på 21 %.

•

I genomsnitt hade 3,3 % färdtjänstlegitimation i Sverige 5.

•

Under året nyttjades i genomsnitt endast 75 % av rikets utfärdade färdtjänst–
tillstånd. Södermanlands län hade lägst utnyttjande då endast 55 % använde
tjänsten under året. Det kan jämföras med Stockholms län där 90 % använde
tjänsten under året, vilket var det högsta utnyttjandet.

1

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1997736-omfardtjanst_sfs-1997-736/?bet=1997:736 hämtad 2016-04-19
2 http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Fardtjanst/ hämtad 2016-04-19
3 Allmän och särskild kollektivtrafik, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner
och Landsting, mars 2014
4 Antalet varierade mellan länen, från 14 resor per person i Dalarnas län, 45 resor i Stockholms län till 50
resor i Skåne län.
5 I Stockholms län var motsvarande siffra 3,1%.
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Färdtjänsten i andra län
Organisation och samordning

Organisation och samordning av färdtjänst är
organiserad på olika sätt i olika län.
I Kalmar (H), Jönköping (F), Örebro (T), Halland
(N) och Dalarnas (W) län har alla färdtjänstresor
och sjukresor organisatoriskt samordnats i en
gemensam beställnings–central, placerat under
den regionala kollektiv–trafikmyndigheten
(RKTM). I dessa län har RKTM även tagit över
det formella ansvaret för kommunernas färdtjänst, vilket medför att ansvaret för myndighetsutövningen, för färdtjänstlegitime-ring, reglering
och pris–sättning är samlat i en och samma
organisation.
I Värmland (S), Jämtland (Z) och Västernorr-land
(Y) sker en långtgående organisatorisk samordning av sjukresor och färdtjänstresor. Minst en
kommun i varje län har dock valt att stå utanför
den länsgemensamma samordningen av färdtjänsten. Skälen varierar, men det är vanligt att
man självständigt vill styra kvalitetsnivån på
färdtjänsten, till exempel när det gäller regler för
samåkning, restider, byten och prissättning.
Kvalitetsnivån påverkar naturligtvis resenärens
upplevelse av resan men är också styrande för
kostnadsutvecklingen.
Västernorrland (AC), Norrbotten (BD), Jämtland
(Z) och Västernorrland (Y) har samlat sina
beställningar i en och samma beställningscentral,
placerad i Ånge. Beställningscentralen arbetar
även med frågor rörande trafikupplysning inom
den allmänna kollektivtrafiken.

Figur 1 Länskarta

Organisatorisk samordning sker även i övriga län men
samordningen är inte fullständig eftersom kommunerna i olika utsträckning valt att
behålla det formella och praktiska ansvaret för färdtjänsten.
Erfarenheter visar att kostnadsfördelningen är en mycket komplicerad och
arbetskrävande del i överenskommelser om trafiksamordning mellan olika huvudmän.
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1.4

Regler för färdtjänst i vissa kommuner och län

I tabell 1 på nedan har vissa regler för färdtjänsten i olika, utvalda kommuner och län sammanställts.En mer utförlig beskrivning av
färdtjänsten i dessa län finns beskrivna i kapitel 2.5-2.14
Tabell 1 Sammanfattning av regler för färdtjänsten i utvalda kommuner och län, tabellen fortsätter på nästa sida

Län

Västra
Götaland
Ej
Göteborgs
stad
Västra
Götaland
Göteborg
stad
Region
Skåne

Antal
resor

Beställning
av resa

Egenavgift

Via BC
kl 08.00-22

Egenavgift i
den allmänna
kollektivtrafiken
Gratis

Ruttplanering
/samplanering

Alla
färdtjänstresor
med taxi och
specialfordon
Ja, restiden
kan förlängas
upp till 50%

Fritt antal
resor

Via BC

Färdtjänstens
månadskort

Gratis

Fritt antal
sidor

Via BC
Förbeställelsetid
1- 2 timmar
beroende på
reslängd.
Resor kan göras
dygnet runt.
Förbeställs via
BC

Beroende på
reslängd,
från 26-172 kr

Gratis i vissa
kommuner

Via BC mellan

Avståndberoende
40-455 kr. Skoloch arbetsresor kan
subventioneras
efter ansökan.

Kalmar län

Fyra typer
av
tillstånd

Region
Dalarna

Fritt
resande

Samma som i den
vanliga
kollektivtrafiken

Övrigt

Sjukresor

Gratis

Ja, kan få åka
60 tidigare än
önskad tid.

Kortet
DalatrafikFärdtjänst
kostnad 1 zon
för alla resor

Ledsagare Medresenär

Ja

En medresenär
Barn under 12
år

Gratis

En medresenär
som åker
samma sträcka
som Fjt-kund.
Samma avgift.
Kan följa med i
mån av plats.

Medresenär får
följa med,
Vuxen
medresenär
betalar fullt pris.

Ingår inte i
färdtjänstverk
samheten.

Husdjur får
inte tas med.
Extra service
mot särskild
kostnad.
Mindre
sällskaps-djur
är tillåtna.

Ingår inte i
färdtjänstverk
samheten.
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Län

Antal resor

Region
Gävleborg
Hudiksvalls
kommun

Region
Halland

Används till
nöjes och
fritidsresor

Beställning
av resa

Egenavgift

Via BC mellan
06.00-22.00.
Resor kan göras
mellan 06.00
och 02.00. Förbeställs en timme före avresa
Via BC mellan
07.00-22.00
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Ruttplanering
/samplanering

Ledsagare

Medresenär

Övrigt

Sjukresor

Betalas i förskott till
föraren. Leg ska
visas föraren.

Ja

Gratis

En medresenär som
åker samma
sträcka som
Fjtkund.
Samma avgift

Ledarhund
får tas med.
Sällskapsdjur efter
särskild
prövning.

Ingår inte i
färdtjänstverksamheten.

Varierar beroende
på kommun.
Betalas i förskott till
föraren.
Zonindelning i 7
zoner per kommun

Resegaranti vid
30 som är mer än
30 min försenad.

Gratis

En medresenär som
åker samma
sträcka som
Fjtkund.
Samma avgift
En medresenär som
åker samma
sträcka som
Fjtkund.
Samma avgift
Följer med
gratis vid
ensamåkning
och samma
sträcka som
Ftjkund.
Medresenär
får inte följa
med vid
samåkning.

Västerbottens län

Egenavgift i
den allmänna
kollektivtrafiken

Ja

Umeå
kommun
Uppsala län
Uppsala
kommun

Inget
färdtjänstkort behövs
vid resor,
men
legitimation
behöver
visas.
Via BC
mellan kl
06-22.00

K2 (Känslig)

Två zoner
40 kr (80 kr)
80 kr (160 kr)
150 kr (300 kr) till
Arlanda lägre pris
samåkning, högre
pris ensamåkning.
Resor från arbete
och skola kan via
särskild ansökan
beviljas lägre avgift.

Restidsgaranti vid
samåkning. Om
restiden är
mindre än 50 min
får restiden vid
samåkning bli
högst 20 min
längre. Vid resor
längre än 50 min
får omvägen ta
högst 40% längre
tid.

Ingår inte i
färdtjänstverksamheten.

Ingår inte i
färdtjänstverksamheten

Ingår inte i
färdtjänstverksamheten
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1.5

Olika typer av trafikeringsformer i olika län

I tabell 2 nedan redovisas olika trafikeringsformer av anropsstyrd- och flextrafik i olika län. Syftet med dessa trafikeringsformers är i
första hand att skapa kollektivtrafik för personer med extra behov. Observera att Närtrafik i Stockholm är att jämställa med
servicelinjer och servicelinjer med avvikelser i andra län. Närtrafik i övriga landet är anropsstyrd trafik med taxi på landsbygd.
Nästan alla län har anropsstyrd trafik och taxi, men bara Stockholm som har trafik som avser ”mötesplats-mötesplats”.
Tabell 2 Olika trafikeringsformer av anropsstyrd- och flextrafik i olika län.
Län

Närtrafik

Stockholm

x

Uppland

-

Sörmland

-

Flextrafik

x

(x)

x

-

-

1

x

Skåne

x

Västra Götaland

x

Blekinge

x

6

x

7

Värmland

x1

Västmanland

x

Dalarna

x

Gävleborg
x

Adress
till
adress

Adress
till
mötespunkt

Mötespunkt/plats
till mötespunkt/plats

Taxi

x

x

?

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Västernorrland

Linjelagd närtrafik

-

x

Kronobergs län

Anropsstyrd
närtrafik

x
x

Östergötland
Jönköpings län

Kompletterpletteringstrafik

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Jämtland

x1

Västerbotten

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbotten

-

-

-

-

-

-

-

-

1

x

Kommunal finansiering och beslut.
Pilotprojekt i tio kommuner. Under 2014 satsar Västra Götaland extra mycket på närtrafik och testar i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Götene, Mellerud, Munkedal, Skara,
Tranemo, Vara och Åmål betalning med sms-biljett vid resa över kommungränser. Vidare att vissa tider är anpassade efter avgångar med ordinarie kollektivtrafik. Det finns
även närtrafik i 34 kommuner i Västra Götalands län. Västtrafik har även flextrafik som kör adress till adress inom tätort.
6

7

Bara i Mölndal och Kungsbacka

8

1.6

Jämförelse av länens egenavgifter för färdtjänst

Avgifter för färdtjänst skiljer sig mellan länen. I tabell 3 på nedan jämförs de olika avgifterna mellan länen.

Tabell 3 Jämförelse mellan egenavgifter i olika län i Sverige
Typ

Stockholm

Skåne

Västtrafik

Allmänna
kollektivtrafiken

Accesskort gratis

Gratis

Avståndsbunden
egenavgift
Färdtjänstberättiga
de barn under 7 år

Nej

Abon. 3- inkl. ledsagare – 300 kr/mån för
resor med buss/ tåg
3
Ja

Gratis, får ej resa
utan sällskap av
vuxen
GratisGratis

Gratis, får ej resa
utan sällskap av
vuxen
Lite mer än halva
vuxen-priset.

Gratis, får ej resa
utan sällskap av
vuxen
75 % av egenavgiften
för vuxen.

Gratis
Medresenär är
gratis
30 dagars kort
kostar till ordinarie
pris 790 kr och 490
kr för reducerat pris

Gratis
Samma som den
färdtjänstberättigade
6
För RIAK resa är
egenavgiften 7 kr/km,
dock lägst 30 kr

Gratis
Samma som den
färdtjänstberättigade
30 dagars kort kostar
465 kr

Km-taxa eller RIAK
biljett

63kr/resa (vuxen)
47 kr/ resa (barn)

Färdtjänstberättiga
de barn/ungdomar i
åldern 7 t o m 19 år
Ledsagare
Medresenär
Kostnad för resa i
tätort/kommun

Resor till annan
kommun/län

Uppsala

Östergötland

Norrbotten

1

Vanlig
kollektivtrafiktaxa

Vanlig
2
kollektivtrafiktaxa

4

Zonbaserad avgift

Alla färdtjänstresenärer
betalar seniorpris
oavsett ålder.
Zontillägg

Gratis, får ej resa
utan sällskap av
vuxen
40% av avgiften för
vuxen

Barn reser gratis tills
med en betalande
ungdom/ vuxen
Ungdomspris

Gratis

Gratis
Gratis

Gratis
Gratis

30-dagars kort
kostar 790 kr. 30dagars kort för
tätort kostar 290 kr

30-dagars kort för vuxen
kostar 560 kr och 375kr
för senior, barn/ungdom
7
22 kr/ resa i grundavgift
30-dagarskort län kostar
1035 kr för vuxen och
690 kr för senior, barn

Gratis
Gratis mot uppvisande
av färdtjänstkort
Enligt avståndrelaterad
taxa

Delvis

5

Ja

50 % av avgiften för
vuxen

Kostnad baseras på
avstånd, start och slutdestination.

1. Flera kommuner i V Götalands län har gratis taxa för de som fyllt antingen 60, 65 eller 75 år samt för de som innehar färdtänsttillstånd. Eftersom detta är ett kommunalt tillköp så får
kommunen själv sätta åldersgränsen.
2. Möjlighet att få 40 % rabatt vid t ex arbete, studier.
3. Vid beräkning av avstånd mellan avreseadress och ankomstadress indelas resan i intervaller. Första intervallet omfattar en reslängd upp till 8 km. Övriga 4 km.
4. Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks baspris x 1,15. Taxan följer samma zonindelning som Västtrafik, d.v.s. varje kommun är en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om
fågelväg. Zontillägget är 75 % av baspriset x 1,15. Högsta avgift betalas för sju zoner eller fler och denna avgift är baspriset x 1,15. För skolungdom, 7-19 år, är avgiften 75 % av avgiften för
vuxen. Vid resa natt mot lördag och sön- och helgdag, som enligt beställning påbörjas mellan kl. 24.00–02.00, tillkommer utöver ordinarie avgift ett tillägg om 75 % av baspriset.
5. Luleå kommuns egenavgifter för färdtjänst grundas utifrån länstrafiken Norrbottens busstaxor som baseras på antalet kilometer. Sträcka- Egenavgift (vuxen) 0-10 km 40 kr, 11-20 km 67
kr, 21-30 km 84 kr, 31-40 km 110 kr, 41-50 km 133 kr, 51-60 km 158 kr, 61-70 km 177 kr och 71-80 km 196 kr.
6. RIAK = Resa i annan kommun
7. Vuxen(från 26 år):13 kr extra per zon, senior och barn: 9 kr extra per zon. Ungdom =upp till 26 år. Med periodbiljett får resenären åka perioden ut med ungdomspris även efter han/hon
fyllt 26 år under tiden Senior = från den dag personen fyller 70 år. Färdtjänstberättigade omfattas av seniorrabatten. Barn innebär till den dag de fyller 7 år.

9

1.7

Västra Götaland – trafik inom länet men utanför Göteborgs stad

Färdtjänsten i Västra Götaland är uppdelat i två delar (precis som den allmänna
kollektivtrafiken), trafik inom Göteborgs stad och trafik inom länet men utanför
Göteborgs stad. Västtrafik sköter trafiken i länet och Göteborgs stad ansvarar själva för
både allmän kollektivtrafik och färdtjänst i Göteborgs stad.
1.7.1

Färdtjänsttillstånd

För arbets- eller utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas individuellt.
Det finns olika alternativ för hur en person kan resa med färdtjänsten, beroende på
funktionsnedsättningen. Ett färdtjänsttillstånd kan vara beviljat så att hela eller delar av
resan sker med allmänna kommunikationer. Resan samordnas med andra resenärer,
men gör inga andra stopp under resan.
1.7.2

Egenavgift

Resa betalas direkt till föraren i förväg. Information om kostnad erhålls vid beställning.
Det går bra att betala med kontanter eller med de vanligaste kontokorten. Kostnaden för
resan beror på antal kommuner, resenärens ålder och vilken tid på dygnet som resan ska
göras.
Tabell 4 Avgifter för enkelresa

Enkel resa inom
En kommun
Två kommuner
Tre kommuner
Fyra kommuner
Fem kommuner
Sex kommuner
Sju kommuner
eller flera

1.7.3

Vuxen
Kl 05.00-24.00
53 kr
93 kr
132 kr
172 kr
212 kr
251 kr
265 kr

Vuxen
kl 24.00-02.00
87 kr
127 kr
167 kr
206 kr
246 kr
286 kr
299 kr

8

Ungdom
Kl 05.00-24.00
40 kr
kr 69
99 kr
129 kr
159 kr
188 kr
198 kr

Ungdom
Kl 24.00-02.00
74 kr
104 kr
134 kr
163 kr
193 kr
223 kr
233 kr

Medresenär och Ledsagare

En medresenär får följa med på resan. Medresenären måste alltid påbörja och avsluta
resan på samma adress som den färdtjänstberättigade. Medresenären betalar egenavgift
enligt färdtjänsttaxan.
Ledsagare åker med gratis med färdtjänsten. I den allmänna kollektrafiken i Göteborg
reser ledsagare utan extra kostnad tillsammans med fullt betalande person som har
funktionsnedsättning och färdtjänstintyg som ska kunna visas upp vid resa. I övriga
delar av regionen betalar ledsagare ordinarie pris för resan.

8

Ungdom är räknas från åldern 7 år till 20 år.
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Sjukresor

Färdtjänsten omfattar inte sjukresor.
1.7.5

Beställning av färdtjänstresa

Beställning görs via en beställningscentral senast en timme innan avresa. Beställnings–
centralen anger en tid som resenären blir hämtad. Om transporten inte har kommit 10
minuter efter avtalad tid får resenären ringa ett speciellt nummer.
Beställningscentralen har öppet kl. 06-22 på vardagar och kl. 08-22 på helgerna.
För resenärer som reser regelbundet kan ett bokningsschema upprättas. Resenären
ringer då endast om resa ska avbokas eller tid ska ändras.
1.7.6

Övriga villkor

Föraren kan:
o följa med till och från porten
o hjälpa resenär in och ur bilen
o hjälpa resenär på och av med säkerhetsbältet
o ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage
Ledar – och assistanshund får följa med utan kostnad. Övriga husdjur får inte följa med.
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Västra Götaland – trafik inom Göteborg stad

Färdtjänsten i Göteborg stad består av färdtjänsttaxi, specialfordon och ett antal
flexlinjer 9 med mindre bussar.
Göteborgs stad köper 10 färdtjänst för ca 300 miljoner om året. Göteborg stad har i sin
senaste upphandling för perioden 2016 till 2020 (med trafikstart sommaren 2016) ställt
ökade krav på socialt ansvar och krav på fossilfri fordonspark. En målsättning med
upphandlingen är att förarna ska få mänskligare villkor vilket leder till att resenärerna
får bättre kvalitet, tidshållning och bemötande.
Följande krav har ställts i upphandlingen:
• Taxiföretagen ska motarbeta diskriminering och korruption.
• Taxiförarna ska få begripliga lönebesked.
• Taxiförarna ska ha rätt till garantilön (en garanterad minimilön, 19 000 kronor för
den som kör på provision), avtalspension och avtalsförsäkringar
• Fossilfria taxibilar (personbilar) från 2018. Avtalskraven styr vilka bilar
upphandlade taxibolag tillåts köpa in,
• Samtliga förare ska gå utbildning i bemötande. Tanken är att utbildningen ska
bygga på erfarenhetsutbyte mellan förarna själva om konkreta situationer som kan
uppstå.
• En ”karriärtrappa” som förarna kan avancera i ska skapas.
• Trafikföretagen ska arbeta för en jämnare könsfördelning bland förarna. Idag
består 97 procent av förarkåren av män. För trafikföretag som når upp i 15 procent
kvinnliga förare utgår en bonus.
• Bussar och bilar ska bli gröna. Idag är de fordon som körs på heltid för Göteborgs
Stad märkta med stora dekaler som visar att de kör för färdtjänsten. I framtiden
• ska de målas gröna, för att det ska bli ännu tydligare. När den nya upphandlingen
är klar kommer de fordon som körs på heltid för Färdtjänsten att vara gröna.
• Vite kommer att krävas av trafikföretagen om punkter enligt ovan inte efterlevs.
• En bonus till de företag som klarar att köra fossilfritt även med rullstolsbussar i
framtiden.
Upphandlingen ska även medföra att antalet rullstolsbussar kommer att öka och att fler
bilar kommer att utrustas med hjärtstartare, bilbarnstolar och babyskydd.
1.8.1
Färdtjänsttillstånd
I Göteborgs Stad tillämpar färdtjänsten individuell bedömning av resetilldelning. De
resor som inte bedöms vara väsentliga kallas för fritidsresor. Grundtilldelningen består
av det antal resor som beviljas vid beslut om färdtjänst och räknas per kalenderår.
Handläggaren beslutar om hur många fritidsresor en person kan beviljas. I bedömningen
beaktar handläggaren hur mycket personen önskar resa och om hen kan åka med andra
fordon, såsom flexlinjen.

Flexlinjer i Göteborg har uppdrag inom ett område utan fast linjesträckning
jämfört med Stockholm vars färdtjänst och sjukresor kostar 1,3 miljarder varav drygt 500 miljoner går till
resor med taxi
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En resenär kan beviljas fritidsresor både i sin grundtilldelning och när personen ansöker
om ytterligare resor. Ytterligare fritidsresor utöver grundtilldelningen kan bara tilldelas
för innevarande år.
Från och med 12 juni 2013 till och med 31 december 2015 pågick ett projekt för att
möjliggöra ett utökat tilldelande av fritidsresor. Detta innebar att handläggaren utan
vidare prövning om skälighet kunde bevilja ett visst antal fritidsresor utöver
grundtilldelning. Tilldelningen av ytterligare fritidsresor var, likt grundtilldelning,
beroende av vilka alternativa färdsätt som resenären kan resa med. De extra
fritidsresorna kan beviljas årligen enligt uppdelningen i tabell 5 nedan.
Tabell 5 Tilldelning av ytterligare fritidsresor

Upp till 208 i
grundtilldelning

Resenären kan beviljas upp till 104 fritidsresor utöver
grundtilldelning, vilket totalt kan innebära 312 fritidsresor.

Upp till 312 i
grundtilldelning

Resenären kan beviljas upp till 208 fritidsresor utöver
grundtilldelning, vilket totalt kan innebära 520 fritidsresor.

1.8.2
Egenavgift
Färdtjänstens månadskort gäller för färdtjänst, flexlinjen och annan kollektivtrafik inom
Göteborg. Det gäller för fritt antal resor, men det gäller inte för fler resor än vad som är
beviljat i färdtjänsttillståndet. Månadskortet gäller inte för sjukresor.
1.8.3
Medresenär och Ledsagare
Färdtjänstberättigad rätt att ta med sig en medresenär samt barn under 12 år mot
fastställd avgift.
Ledsagare åker med gratis med Färdtjänsten och utan extra kostnad tillsammans med
fullt betalande person som har funktionsnedsättning inom den allmänna
kollektivtrafiken. I övriga delar av regionen betalar ledsagare ordinarie pris för resan.
1.8.4
Sjukresor
Sjukresor samordnas inte med färdtjänsten utan sköts separat av landstinget.
1.8.5
Beställning av färdtjänstresa
Färdtjänstresa beställs hos färdtjänstens beställningscentral. Färdtjänsten ruttlägger och
samplanerar de resor som beställs. Uppehåll vid resa för att hämta och lämna barn på
förskola kan beviljas. Ett kortare uppehåll får därtill alltid göras vid besök på gravplats.
1.8.6
Övriga villkor
• Trappklättrare bokas separat, omfattar även trappklättring utan resa.
• En resenär får ta med sig två kassar alternativt en resväska. Bagage ska inte överstiga
vad som normalt kan bäras av en resenär på en kollektivtrafikresa.
• Om resenären ska använda en bilbarnstol ska detta anges vid beställning.
• För att säkerställa att det är rätt person som reser ska personen kunna uppvisa giltig
fotolegitimation samt färdtjänstbevis. Detta gäller för resenärer som är över 20 år.
• Färdtjänsten följer de föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur i
fordon avsedda för persontransport, vilka utfärdats av Statens jordbruksverk med
grund i djurskyddsförordningen (1988:539).
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Region Skåne - Skånetrafiken

Färdtjänstresorna inom Regions Skåne utförs av Skånetrafiken och sker dels med
serviceresor och dels med handikappvänliga bussar och tåg.
Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst i 23 kommuner i Skåne (Bjuv, Bromölla, Båstad,
Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Osby,
Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm,
Örkelljunga, och Östra Göinge). Färdtjänsten i Malmö och Lund sköts av kommunerna
själva.
Färdtjänstområdet omfattar däremot hela Skåne, samt resor till och från Laholms,
Markaryds, Älmhults, Olofströms och Sölvesborgs kommun.
1.9.1
Färdtjänsttillstånd
Färdtjänsttillstånd beviljas för en period av högst fem år och är anpassat utifrån varje
enskild sökandes behov och förutsättningar.
Den färdtjänstberättigade har rätt att resa ett obegränsat antal resor. Om särskilda
omständigheter föreligger kan antalet resor begränsas.
1.9.2
Egenavgifter
Färdtjänstresenärer boende i kommunerna Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv,
Helsingborg, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lund,
Lomma, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Staffanstorp, Sjöbo, Skurup,
Svalöv, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge åker gratis
med Skånetrafikens kort ” Jojo Serviceresor” inom den allmänna kollektivtrafiken.
Jojo är Skånetrafikens betalsystem och reskort. Färdtjänstberättigade använder kortet
för både resor med färdtjänst och med Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.
Kortet är personligt.
Jojo Serviceresor ger färdtjänstberättigade rätt att kostnadsfritt ta med en ledsagare
samt två barn under 7 år vid resor med Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne och
med Öresundståg till Danmark samt i Hallandstrafikens allmänna kollektivtrafik
Egenavgiftens storlek är beroende på reslängd. Priset beräknas utifrån närmsta körväg,
oavsett hur resan körs sedan. Samma pris gäller dygnet runt. Egenavgiften betalas i
efterhand via faktura.
Barn under 7 år reser kostnadsfritt med färdtjänst. Från 7 år och fram till den dag man
fyller 20 år betalar barnet lite mer än halva vuxenpriset. Medresenären betalar samma
pris som färdtjänstresenär.
I tabell 6 nedan redovisas egenavgifterna.
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Tabell 6 Kostnad för enkel resa inom region Skåne

Reslängd
upp till
8 km
12 km
16 km
20 km
24 km
28 km
32 km
36 km
40 km
44 km
48 km
52 km
56 km
60 km
64 km
68 km
72 km
76 km
80 km
84 km
88 km
92 km
96 km
100 km
Över 100 km

Pris
vuxen
26 kr
33 kr
40 kr
46 kr
52 kr
58 kr
64 kr
70 kr
76 kr
82 kr
88 kr
94 kr
100 kr
106 kr
112 kr
118 kr
124 kr
130 kr
136 kr
142 kr
148 kr
154 kr
160 kr
166 kr
172 kr

Pris
11
barn/ungdom
16 kr
20 kr
24 kr
28 kr
31 kr
35 kr
39 kr
42 kr
46 kr
49 kr
53 kr
57 kr
60 kr
63 kr
66 kr
69 kr
72 kr
75 kr
78 kr
81 kr
84 kr
87 kr
90 kr
93 kr
96 kr

För beställd Serviceresa som inte
genomförs och inte avbokats erläggs avgift
enligt taxa.
För arbetsresor kan färdtjänstresenär välja
att betala dessa resor på särskilt sätt.
Priset motsvarar vad ett periodkort kostar
i den allmänna kollektivtrafiken. Detta får
den färdtjänstberättigade ett särskilt
beslut om. Arbetsresor är även resor till
och från utbildning över grundskolenivå
och daglig verksamhet enligt LSS 12. Det
gäller fram till ålderspension. Tillåtet är
högst två arbetsresor per dag.
1.9.3
Medresenär och Ledsagare
Den färdtjänstberättigade har rätt att ta
med medresenär på resan. Medresenären
ska stiga på och av samtidigt som den
färdtjänstberättigade och betalar enligt
färdtjänsttaxan. Som färdtjänstberättigad
har man rätt att ta med högst tre (3)
personer inklusive medresenär, egna barn
(under 20 år) och ledsagare.

1.9.4
Sjukresor
Om en person har rätt till färdtjänst kan denne även resa sjukresa på samma sätt. Om
behov finns av sjukresa på ett annat sätt måste vårdgivaren styrka detta på ett
sjukreseintyg. Det är Skånetrafiken som även ansvarar för sjukresor i Region Skåne.
Sjukresa beställs genom beställningscentral för Serviceresor. Oavsett färdsätt betalar du
alltid en egenavgift.
1.9.5
Beställning av resa
Beroende på resans längd behöver resan beställas olika långt i förväg, s.k.
förbeställningstid, se tabell 7 nedan:
Tabell 7 Förbeställningstider

Reslängd
0-49 km
50 km -99 km
>100 km

Förbeställningstid
1 timme
2 timmar
2 timmar

Tidsfönster
+/- 30 min
+/- 60 min
+/- 90 min

11

Från 7 till och med 20 år.

12

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
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Byte mellan fordon kan förekomma vid en serviceresa. Om inte annat anges i en resenärs
färdtjänst- eller sjukresetillstånd ska väntetiden vid byte av fordon normalt uppgå till
högst 20 minuter och vid flera byten ska den totala väntetiden normalt uppgå till
maximalt 30 minuter. Bytestiden ingår inte i beräknad restid.
För att möjliggöra samordning, kan restiden förlängas upp till 50 % av planerad restid
för direktresa. Kortaste restid som kan förväntas är 30 min. Då del av serviceresa med
färdtjänst sker i allmän kollektivtrafik, gäller inte begränsning enligt ovan för denna del
av serviceresan.
1.9.6
Övriga villkor
För färdtjänst gäller:
o Sällskapsdjur kan medföras om det färdas i bur som går att fästa i bälte och/eller
kan transporteras i bagageutrymme.
o Resenären ansvarar för sällskapsdjuret under resan. Resenären kan bli avvisad
från fordon om djuret stör föraren.
o Resenären ansvarar för att Djurskyddsförordningens regler samt eventuella
andra föreskrifter från Jordbruksverket följs.
o Resenär måste vid bokning av resa uppge att ett sällskapsdjur ska medföras.
Samordning sker då inte med andra resenärer.
o För sällskapsdjuret betalas en avgift som motsvarar egenavgift för vuxen resenär i
färdtjänst. Ledarhund, samt service- och signalhund får medföras utan kostnad.
1.9.7
Resegaranti
Vid försenad hämtning eller avlämning med 30 minuter eller mer, räknat från tid som
bokats av beställningscentralen, kan Resenärens egenavgift nedsättas till 0 kronor. Detta
gäller inte då försening beror på Resenären.
Skånetrafiken kan på resenärens begäran lämna ersättning för resenärens utlägg för att
på annat sätt ombesörja en enligt föregående punkt försenad Serviceresa som avtalats
med Skånetrafiken. Ersättning för sådan resa är begränsat till 600 kr i kontant
ersättning för styrkta faktiska utlägg för taxi eller resa med egen bil. Resa med egen bil
ersätts enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning.
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Örebro län – Länstrafiken

Länstrafiken Örebro har uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten.
Länstrafikens beställningscentral är gemensam för hela länet och hanterar även alla
färdtjänstresebeställningar.
Inom Örebro län är färdtjänst en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den
kollektiva persontrafiken. Färdtjänstresor ingår i begreppet Serviceresor (tidigare kallad
anropstyrd samordnad trafik - inte bara färdtjänstresor).
Länstrafiken Örebros mål för färdtjänsten är ”Kunden i centrum genom att vara
personliga, effektiva och pålitliga”. Länstrafiken vill att resenären ska känna sig väl
bemött i kontakten med Länstrafiken och att personer med funktionsnedsättningar ska
ha möjlighet till kommunikationslösningar som möjliggör ett aktivt liv. Viktiga ledord är
tillgänglighet, service och säkerhet.
1.10.1 Färdtjänsttillstånd
Antalet resor inom färdtjänsten är normalt obegränsade. Undantag gäller beslut som
fattas om särskilda föreskrifter med villkor för tillstånd till färdtjänsten. En resa med
färdtjänst kan påbörjas mellan 05.30-24.00 förutom fredag - och lördag natt då resa kan
påbörjas fram till 02.00.
1.10.2 Egenavgifter
Lägsta avgift är 40 kr för en resa upp till 15 km. Högsta avgift är 125 kr. Örebro kommun
erbjuder sina folkbordförda ett högkostnadsskydd. Avgiften är beroende av resans längd
och uppehåll under resan medges inte.
För färdtjänstresor till arbete, studier och förtroendeuppdrag kan färdtjänstresenär
ansöka om månadskort. Kostnaden för detta följer Länstrafikens periodkortstaxa för
motsvarande reserelation.
1.10.3 Medresenär och Ledsagare
Färdtjänstresenär äger rätt att ta med en person medresenär. Medresenären måste stiga
på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Medresenär betalar samma
avgift som den färdtjänstberättigade. Beställningscentralen ska informeras om och
medresenärer i samband med beställning av resan.
Egna barn till den färdtjänstberättigade reser gratis till och med det datum då de fyller 7
år. Barn och ungdomar betalar halv zonavgift till och med det datum de fyller 20 år.
En person som är berättigad till färdtjänst kan, utan särskild prövning, få ta med en
ledsagare utan extra kostnad. Ledsagare måste stiga på och av på samma plats som den
färdtjänstberättigade, om inte annat framgår av beslutet. Person som har beviljats
färdtjänst kan beställa ett "Ledsagarkort", som gäller för en ledsagare på Länstrafikens
bussar (även stadsbussarna) i länet. Beställningscentralen ska informeras om ledsagare
och i samband med beställning av resan.
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1.10.4 Sjukresor
Sjukresor ersätts av Landstinget och är resor till/från läkarvård, sjukvårdande
behandling, sjukhusvård och tandvård. Färdtjänst får inte anlitas för dessa resor. Den
som beviljats färdtjänst behöver inte ha särskilt intyg från läkare/vårdgivare för att få
åka sjukresa med taxi (med taxi jämställs servicelinjer).
1.10.5 Beställning av resa
Färdtjänstresor ska beställas om möjligt 2 timmar, dock minst 1 timme, före önskad
avresetid. Specialfordon bör beställas dagen innan mellan kl 08-16.
Beställningscentralen samordnar resor vilket innebär att samåkning kommer att ske
tillsammans med en eller flera resenärer. Önskad restid kan, för att underlätta
samordningen, komma att ändras av beställningscentralen. Ändringen i förhållande till
önskad tid för resan kan vara större ju längre resa som är aktuell.
1.10.6 Övriga villkor
o Ledar-/service-/signalhund får medföras i färdtjänsten.
o Mindre sällskapsdjur ska under resan förvaras i väska, bur, korg, låda etc. och ska
om möjligt placeras i fordonets godsutrymme. Med hänsyn till allergiproblem
kan resenärer med hundar och sällskapsdjur hänvisas till särskilda fordon, varför
den som önskar medföra djur måste acceptera att få en större ändring av önskad
restid. Beställningscentralen ska informeras om medföljande sällskapsdjur i
samband med beställning av resan.
o Normalt bagage får medföras d v s 2 väskor/resenär eller motsvarande.
Därutöver får handikapphjälpmedel medföras.
o Tillstånd för bärhjälp av den färdtjänstberättigade i anslutning till
färdtjänstresan kan ges efter särskild prövning. Bärhjälp kan beviljas på
hemadressen under en period av 6 månader i avvaktan på bostadsanpassning
eller byte av bostad. Bärhjälp kan beviljas på besöksadressen om det finns
synnerliga skäl. Bärhjälp ska meddelas i samband med beställning av resan.

17(53)

Strategisk utveckling
Planering

BILAGA 7
2016-04-27
Version 1

Handläggare

1.12

Diarienummer
TN-2014_0463
Infosäk. Klass
K1 (Öppen)

Gävleborgs län - Hudiksvalls kommun

Färdtjänsten är ett komplement till den allmänna trafikförsörjningen i kommunen och
ska ses som en del av kollektivtrafiken. En färdtjänstresa är en resa mellan två adresser
med taxi eller specialfordon (rullstolsbuss) där man betalar en av kommunfullmäktige
bestämd egenavgift.
1.12.1 Färdtjänsttillstånd
Färdtjänsttillstånd tilldelas för viss tidsperiod och den färdtjänstberättigade får själv
hålla reda på antal utnyttjade resor.
1.12.2 Egenavgift
Egenavgift betalas till föraren för varje påbörjad färdtjänstresa. Egenavgiften
(färdtjänsttaxan) är fastställd av kommunfullmäktige. Avgifterna i tabell 7 gäller för
färdtjänstresor i Hudiksvalls kommun. Inga rabatterade resor eller frikort finns i
färdtjänsten. För resor med färdtjänsten gäller samma zonindelning som för den
allmänna kollektivtrafiken 13
Tabell 8 Egenavgifter

1
2
3
4
5

Vuxen 20 och äldre
(gäller även medresenär)
Zon
Egenavgift
45
55
70
85
105

Barn och ungdomar 0-19 år
Zon
1
2
3
4
5

Egenavgift
25
30
35
45
55

1.12.3 Medresenär och Ledsagare
En medresenär får följa med på färdtjänstresorna. Något särskilt beslut om medresenär
krävs inte. Medresenären betalar samma summa för resan som egenavgiften.
Ledsagare betalar ingen avgift.
1.12.4 Sjukresor
Sjukresor ingår inte i färdtjänsten. För resor till vårdinrättningar ska sjukresor med taxi
eller sjukresebussen användas.
1.12.5 Beställning av resa
Färdtjänstresor görs hos kommunens beställningscentral mellan kl. 6.00 – 22.00. Resan
beställs senast en timme innan resa. Vid beställning anges namn personnummer eller
telefonnummer, ev. ledsagare, medresenär, sällskapsdjur och hjälpmedel.
Avbeställning av resa ska göras 30 minuter för hämtningstid. För ej avbokad och ej
utnyttjad resa debiteras färdtjänstresenären en avgift. Legitimation ska kunna visas
föraren.
Zonindelningen för färdtjänsten gäller inte för Dellenbygdens kommundel som är indelad i tre
zoner efter respektive församlingsgräns
13
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Samåkning tillämpas för att minska kostnaderna för färdtjänst.
1.12.6 Övriga villkor
Ledarhund får alltid medfölja på färdtjänstresa. Sällskapsdjur kan få tas med efter
särskild prövning. Mindre sällskapsdjur ska under resa förvaras i bur och placeras i
bagageutrymmet.
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Region Halland – Hallandstrafiken

I Halland är det Region Halland som prövar rätten till färdtjänst. Det gäller dig som är
folkbokförd i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg eller Varberg. Boende i Kungsbacka
kommun ansöker om färdtjänst hos kommunen.
1.13.1 Färdtjänsttillstånd
I Halland används färdtjänst i huvudsak till nöjesresor och fritidsresor. Person kan även
bli beviljad färdtjänst till arbetsresor, studieresor eller resor till daglig verksamhet.
En färdtjänstresa kan göras i hemkommun samt i angränsande kommuner inom länet.
Färdtjänstresan kan även ske till och från en angränsande kommun som ligger utanför
länet (= färdtjänstområde).
1.13.2 Egenavgifter
Egenavgiften varierar lite beroende på vilken kommun man bor i och hur långt man åker.
Avgift för färdtjänsten, egenavgiften, bestäms av den allmänna kollektivtrafikens taxor. I
Halland finns ett antal geografiska avgiftszoner och avgiften beror på hur många zoner
som ingår i resan. I figur 2 nedan visas de geografiska avgiftzonerna och i tabell 8 på
nästa sida redovisas exempel på egenavgifter från tre kommuner.

Figur 2 Avgiftszoner
Källa: http://www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Fardtjanst-i-Halland/
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Tabell 9 Exempel på egenavgifter från tre kommuner

Kommun

Zon

Färdtjänst

Arbets- och studieresor

Hylte

1
2
3
4
5
6
7

Vuxen
25
38
49
60
71
81
93

Barn
15
23
29
36
43
49
56

Natt
56
67
78
89
101
112
118

Vuxen
20
30
39
48
57
66
74

Barn
12
18
23
29
34
39
45

Varberg

1
2
3
4
5
6
7

36
38
71
87
103
119
135

18
23
36
44
51
59
67

73
84
142
174
206
238
270

20
20
39
48
57
66
74

12
12
23
29
34
39
45

Halmstad

1
2
3
4
5
6
7

25
38
49
60
71
82
93

15
23
29
36
43
49
56

56
67
78
89
101
112
118

25
38
49
60
71
82
93

15
23
29
36
43
49
56

1.13.3 Medresenär och Ledsagare
Färdtjänstresenär har alltid rätt att ta med sig en medresenär som då betalar samma taxa
som färdtjänstresenären.
Ledsagare som åker med utan extra kostnad.
1.13.4

Sjukresor

Färdtjänst skall inte användas till sjukresor.

1.13.5 Beställning av färdtjänst
Färdtjänstresorna beställs och avbeställs via Hallandstrafikens Kund- Center
Beställningar tas emot mellan klockan 07.00-22.00 vardagar och klockan 08.00-22.00
på helger.
Att resa med färdtjänst innebär att resan sker med andra, om det går att samordna med
andra resor som ska göras runt den önskade avresetiden. Bilen kör inte alltid den
kortaste vägen till resmålet, utan tar ibland en annan väg för att lämna av eller hämta
upp andra resenärer.
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1.13.6 Resegaranti i färdtjänsten
Garantin gäller inom per färdtjänstområde. Färdtjänstkund har rätt till kompensation
när bil är mer än 30 minuter sen från utlovad tid eller om önskad ”frammetid” inte hålls.
Garanti innebär att färdtjänstkund kunna vara framme 20 minuter för önskad
frammetid utan att garanti inträder.
Om bilen är mer än 30 minuter försenad vid hämtningen eller nästa färdtjänstresa.
Färdtjänstberättigad kan istället för utebliven egenavgift välja ett presentkort på 150
kronor som gäller för inköp av Hallandstrafikens Resekort.
Om inte utlovad senast ”frammetid” kan hållas behöver färdtjänstkund inte betala någon
egenavgift för aktuell resa samt tre gratisresor eller ett presentkort på 300 kronor som
gäller för inköp av Hallandstrafikens Resekort.
Garantin gäller inte omständigheter som ligger utanför Hallandstrafikens och
transportörers möjlighet att påverka.
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Västerbottens län - Umeå kommun

1.14.1 Färdtjänsttillstånd
Vid bedömningen är det den sökandes funktionshinder och förmåga att genomföra resan
som är avgörande, inte turtäthet, långt till hållplats eller vad personen ska göra när den
kommer fram, exempelvis handla eller bära kassar.
Färdtjänst kan inte erhållas enbart på grund av att allmänna kommunikationer saknas
eller är dåligt utbyggda.
Ansökan om färdtjänst utreds av en kommunal handläggare. Denne kan begära att den
sökande inkommer med läkarutlåtande (eventuellt från läkare med specialis–
tkompetens). Läkarutlåtande skall innehålla uppgifter om funktionshinder, dess
inverkan på sökandens förmåga att resa med allmänna kommunikationer,
funktionshindrets omfattning och varaktighet. Sökanden har alltid rätt att ta del av
utredningen, inklusive läkarutlåtande. Beslut om färdtjänst kan överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Umeå Kommun tar inte ut någon avgift för ansökan, utredning och beslut om
färdtjänst. Västerbottens Läns landsting tar däremot ut en avgift från patienten för att
utfärda läkarutlåtande för färdtjänst.
Färdtjänsttillståndet omfattar inte resor där annan betalningsansvarig finns, exempelvis
sjukresor, skolresor till grundskola och särskola, gruppresor inom anordnade
verksamheter. Här ingår även resor till/från arbetslivsinriktad rehabilitering. Sådana
resor ska bekostas av respektive verksamhet enligt principen att varje verksamhet ska stå
för sina egna kostnader. Färdtjänst får således inte användas för resor som görs i
tjänsten. Arbetsgivare ska normalt bekosta dessa resor.
Den som har beviljats kommunal färdtjänst får resa obegränsat antal resor inom Umeå
kommun dygnet runt.
Personen måste själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd går ut.
För vistelse i en annan kommun kan personen beställa resekuponger (RIAK) för att resa
inom den kommunen, max 40 resekuponger/kalenderår.
1.14.2 Egenavgift
Egenavgiften baseras på Länstrafikens kollektivtrafiktaxa plus 50 %. Taxan varierar
beroende på hur långt man åker. I tabell 9 nedan anges egenavgifterna enligt
kommunens prislista daterad 2015-01-01.
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Tabell 10 Egenavgifter
Avstånd i
kilometer

Egenavgift för vuxen
färdtjänst-resenär
14
(20 år och äldre)

Länstrafikens
biljettpriser, vuxen
resenär

0-7

38 kr

25

8-15

51 kr

34

16-22

63 kr

42

23-30

80 kr

53

31-37

90 kr

60

38-45

101 kr

67

46-52

111 kr

74

53-60

125 kr

83

61-67

138 kr

92

68-75

155 kr

103

76-82

167 kr

111

83-90

177 kr

118

91-97

191 kr

127

98-105

203 kr

135

106-112

218 kr

145

1.14.3 Medresenär och Ledsagare
Färdtjänstberättigad har möjlighet till medföljande medresenär:
o Medresenär ska stiga på och av på samma adress som resenären.
o Medresenär betalar avgift enligt gällande taxa (samma avgift som vuxen
färdtjänstresenär).
o Antal medresenärer ska uppges vid resebeställning och begränsas till det som
ryms i samma färdtjänstfordon som resenär.
För resenär som på grund av funktionsnedsättning har behov av hjälp med att planera
eller att genomföra färdtjänstresa, beviljas ledsagare/reshjälp. Behov av ledsagare ska
vara knutet till själva resan, enbart behov av hjälp på resmålet berättigar inte till
ledsagare. Ledsagare ska kunna ge den hjälp och service som resenären har behov av för
att genomföra resa.

14

Färdtjänstresenär betalar halv egenavgift till och med 19 år.
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Ledsagare:
o ska stiga på och av på samma adress som resenär
o får inte själv vara färdtjänstberättigad.
o åker med avgiftsfritt.
Resenär ansvarar själv att ordna ledsagare inför resa, plats för ledsagare måste uppges
vid resebeställningen.
1.14.4 Sjukresor
Färdtjänst gäller inte för sjukresor.
1.14.5 Beställning av resa
Färdtjänst ska beställas minst en timme före önskad avresa.
Specialfordon/rullstolsbuss, ska förbeställas senast klockan 18.00 dagen före avresa för
att garantera resa.
Resorna beställs på olika telefonnummer.
Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det innebär bland
annat att färdtjänstresor om möjligt skall samordnas, så att flera personer reser
tillsammans.
1.14.6 Övriga villkor
Om resenär inte hämtas vid utlovad tidpunkt betraktas det som försening.
Resenär behöver inte betala egenavgift om fordonet är mer än 5 minuter försenat
(personbil) eller mer än 10 minuter för fordon med rullstolsplats (specialfordon)
alternativt liggande transport baserat på överenskommen hämtningstid vid bokning av
resan.
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Uppsala län

I mars 2014 togs ett beslut om att införa en beställningscentral för färdtjänstresor, samt
samåkning. Den nya färdtjänsten i Uppsala län började gälla efter 12 januari 2015.
Utgångspunkten var ett koncept innehållande kunden egna val enligt tidigare upplägg
men pga upphandlingsregler och kostnadsökning valdes en annan lösning. Upplägget var
en upphandling genom en så kallad tjänstekoncession, men upphandlingen blev
överklagad av företaget Samres. Förvaltningsrätten och kammarrätten godkände
överklagan och Uppsala valde att gå vidare till högsta förvaltningsdomstolen, men fick
inte prövningstillstånd. Upphandlingen gjordes om utifrån politikernas beslut om att
starta en beställningscentral i egen regi.
Nytt regelverk har upprättats för det nya sättet att driva färdtjänstverksamheten.
Informationsinsatsen har varit omfattade både till de färdtjänstberättigade och till
förarna av färdtjänstfordon. Ett journummer för upplysning inrättades i en
uppstartsperiod.
1.16.1 Färdtjänsttillstånd
Färdtjänsten är endast för fritidskaraktärsändamål.
1.16.2 Egenavgift
Länet är indelat i två zoner och Arlanda:
En zon kostar 40 kronor med samåkning och 80 kronor med egen bil. Två zoner kostar
80 kronor med samåkning och 160 kronor
med egen bil. Färdtjänst till eller från Arlanda
kostar 150 kronor med samåkning och 300
kronor med egen bil.
Väljer färdtjänstresenären aktivt att åka själv
och ta med en medresenär som åker utan
kostnad, då blir priset 80 kronor
i Uppsala närområde och utanför i zon 2 blir
det 160 kronor.
Färdtjänstresenär som reser till och från
arbete eller studier med färdtjänst kan
ansöka om att få betala en lägre avgift.

F

Figur 3 Zonindelning för egenavgift

För resa i den allmänna kollektivtrafiken erläggs vanligt kollektivtrafiktaxa.
1.16.3 Medresenär och Ledsagare
Färdtjänstresenär som väljer alternativet ensamåkning kan ta med en medresenär utan
kostnad. Ytterligare medresenärer betalar samma pris som den färdtjänstberättigade.
Dessutom gäller följande regler:
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Barn upp till och med 12 år reser med betalande vuxen utan extra kostnad.
Medresenär kan inte följa med vid samåkning.
Färdtjänstresenär kan inte kräva ett större fordon än vad tillstånd anger.
Medresenären ska stiga på och av vid samma plats som färdtjänstresenären.

Ledsagare får färdtjänstresenär ta med sig i busstrafiken utan kostnad.
1.16.4 Sjukresor
Sjukresor ingår inte i färdtjänstverksamheten. Färdtjänstresenär har dock rätt att åka bil
för sjukresor och behöver inte åka någon buss. Sjukresor med taxi har andra regler för
samåkning, omvägstid etc. Däremot så har de ett fastpris till 100 kronor oavsett
bostadsadress samt ett högkostnadsskydd på 1200 kronor.
1.16.5 Beställning av resa
Färdtjänstresa kan göras dygnet runt. Resa kan bokas fram till kl. 22.00 på ett
telefonnummer. Taxiföretagen får resebeställningar från trafikcentralen som
samplanerar bokade resor. Det kan innebära att färdtjänstresenär kan få vänta i 30
minuter från beställd tid.
Det finns två olika val för färdtjänstresenärerna, att samåka eller att åka i egen bil.
• Samåkning innebär att resan kan ta lite längre tid eftersom bilen ska hämta och
lämna andra passagerare. Samåkning är det billigaste alternativet.
• Det andra är att färdtjänstresenären kan boka egen bil, dvs ensamåkning. Detta ska
anges vid bokning. Ensamåkning kosta mer än samplanerad resa. Personer med
särskilda behov att resa ensamma kan erhålla detta genom specialtillstånd till den
lägre prisnivån.
• Reglerna för restid ser ut på följande sätt:
• Om sträckan resan tar mindre än 50 minuter med vanlig bil, kan restiden bli minst
20 minuter längre.
• Om sträckan resan tar mer än 50 minuter med vanlig bil, kan restiden öka med 40
procent av restiden.
Upphandling bygger på kvalitet och inte lägst pris på taxibilar. Vid tidigare
färdtjänsttrafik (tidigare upphandlingar) upplevde Uppsala kommun att de inte hade
någon som helst kontroll över vad som hände ute i färdtjänsttaxibilarna. De fick ingen
information om det inte var rätt bil som kom eller om det har hänt någonting i bilen. Det
fanns inga krav att taxibolagen skulle överföra denna information och därför upplevde
kommunen problem med uppföljning och därmed kvalitetsproblem.
Med en gemensam trafikcentral menar kommunen skapar detaljerad insyn i hela
färdtjänsten. Kommunen har anställt en specifik person kommer att arbeta med
kvalitetsuppföljning, granskning och kundsynpunkter.
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1.16.6 Resegaranti
Från och med 1 juni 2015 gäller resegaranti för färdtjänst i Uppsala kommun.
Resegarantin innebär att färdtjänstresenär får tillbaka din egenavgift om:
o färdtjänsttaxin är mer än 20 minuter försenad från utlovad tid
o omvägstiden blir mer än 20 minuter vid en resa inom en zon
o eller om omvägstiden blir mer än 40 minuter vid en resa mellan flera zoner.
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Kalmar län

Färdtjänsten får användas för resor till arbete eller service så som handel och frisör.
Färdtjänsten innebär främst en resa i den egna kommunen. I Kalmar län ingår även
resor som sträcker sig 4 mil från kommungränsen in i annan kommun.
1.17.1

Färdtjänsttillstånd

Färdtjänsttillståndet är individuellt och kan se olika ut för olika personer. Tillstånden
formas efter just dina möjligheter efter fyra olika modeller:
A - Resenären klarar till största del av att resa med allmänna kommunikationer och
endast för vissa resor har behov av färdtjänst. Tillståndet gäller ett visst antal resor.
B - Resenären kan använda sig av allmänna kommunikationer om resa till hållplats
anordnas, dock inte grundat på bristfälliga kommunikationer.
C - Resenären har fritt antal resor med bil alternativt minibuss.
D - Resenären kan enbart resa med specialfordon.
Observera att samtliga tillstånd kan innehålla föreskrifter om att vissa resor ska ske med
allmänna kommunikationer, vilket därav innebär individuella begränsningar.
Tillstånd till färdtjänst beviljas för begränsad tid. Därefter får ny ansökan göras.
1.17.2

Egenavgifter

Kostnaden för en färdtjänstresa är densamma som avgiften för att resa med den
allmänna kollektivtrafiken.
Färdtjänstresa kan betalas kontant till föraren innan avresan eller med hjälp av en
Reskassa hos KLT. För resa mellan kl 00.00-04.00 betalas särskild nattaxa.
1.17.3 Medresenär och Ledsagare
I mån av plats är det möjligt att resa tillsammans med en medresenär. Medresenären
betalar lika mycket som färdtjänstresenären.
Ledsagare åker gratis.
1.17.4

Sjukresor

Gäller inte för resor till och från sjukvård.
1.17.5

Beställning av resa

Färdtjänstresa kan göras dygnet runt men alla resor måste beställas i förväg via vår
kundtjänst för Serviceresor.
Resenärer med samma eller närliggande resmål får vara beredda på samåkning. Resenär
kan få åka upp till 60 minuter tidigare eller senare än önskad tid, vid resor som inte styrs
av ändamål med en viss fastställd tid.
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Övriga villkor

Ledar-, signal- eller servicehund får alltid åka med i färdtjänsten. Övriga husdjur får inte
tas med, eftersom övriga medresenärer kan ha allergier.
I färdtjänsttillståndet ingår rätt att få hjälp från och till fastighetens entré samt hjälp i
och ur fordonet.
För övrig service kan färdtjänstresenären ansöka om, t.ex. bära kassar mm. Denna extra
service kan beställas för enstaka resor och kostnaden är då som för en resa i en zon.
På resan får inhandlade varor för personligt bruk samt nödvändiga hjälpmedel tas med.
Övriga varor kan nekas på grund av minskade möjligheter till samordning. Om varorna
är större eller fler än man rimligtvis kan bära, kan de inte tas med.
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I Dalarna har 8000 personer färdtjänsttillstånd, och de gjorde 107 296 resor under 2014.
1.18.2

Egenavgifter

Färdtjänstresenär som har möjlighet att resa med Dalatrafiks ordinarie linjebussar kan
hos Färdtjänsten Dalarna beställa kortet »Dalatrafik – Färdtjänst«. Kortet gäller för
resor i linjetrafiken inom hela Dalarna, för en kostnad motsvarande endast 1 zon oavsett
resans längd och eventuella byten.
Egenavgift för färdtjänst i Dalarna per enkelresa redovisas i figur 4 nedan:
Figur 11 Egenavgift

Km
– 10 km
11 – 20 km
21 – 30 km
31 – 50 km
51 – 70 km
71 – 90 km
91 – 100 km
101 – 125 km
126 – 150 km

Vuxen
Kronor
40
50
60
70
80
90
105
130
165

Nattrafik*
Kronor
80
100
120
140
160
180
210
260
330

Km
151 – 175 km
176 – 200 km
201 – 225 km
226 – 250 km
251 – 275 km
276 – 300 km
301 – 350 km
351 – 400 km
401 – km

Vuxen
Kronor
195
220
255
275
300
320
370
420
455

Nattrafik*
Kronor
390
440
510
550
600
640
740
840
910

Egenavgiften betalas kontant till föraren innan resan påbörjas.
o Vuxen medresenär betalar hel avgift.
o Barn upp till och med de kalenderår de fyller 7 år betalar ingen egenavgift.
o Barn upp till och med det kalenderår de fyller 16 år betalar halv egenavgift.
o För arbets- och utbildningsresor betalas halv egenavgift.
1.18.3

Medresenär och Ledsagare

Medresenär uppges vid beställningen. Medresenär måste stiga på och av på samma plats
som den färdtjänstberättigade. Vuxen medresenär betalar hel avgift. Medresande barn
från 6 år och upp t o m 16 år betalar halv avgift. Barn under 6 år medföljer kostnadsfritt.
1.18.4

Sjukresor

Sjukresa är resor till och från vården. För behov av sjukresa med taxifordon kontaktas
vårdgivare.
1.18.5

Beställning av resa

Alla resor beställs via beställningscentral. Sam3001 är AB Dalatrafiks systemstöd för
Servicetrafiken och opereras av Samres AB i beställningscentralen. Systemet tar emot
beställningar av resor och transporter, samt planerar och samordnar dessa med redan
fastställda parametrar i systemet. Kostnad för resan beräknas och uppdraget skickas till
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transportör. Samtidigt genereras underlag för betalning och bokföring liksom utförlig
statistik. Mellan klockan 08.00 – 11.00 är det flest beställningar.
Sam3001 är dessutom ett trafikledningssystem som upprätthåller kommunikation
mellan systemet och fordonen. Systemet övervakar anropsstyrd kollektivtrafik så som
färdtjänst, allmän kollektivtrafik, anpassade linjer, sjukresor, tjänsteresor med mera.
Ett säkerställer att varje användare får tillgång till just de funktioner som hen behöver.
Som exempel har antal tillgängliga fordon som kommer på förslag för varje enskilt
resbehov i servicetrafiken sin grund i hur många fordon det finns och hur dessa är
schemalagda över dygnets timmar samt vilka lediga fordon som finns kvar de önskade
restiderna (det vill säga med hänsyn till vad som redan är bokat).
Vid en beställning prioriterar systemet val av fordon efter avtalat pris och den
framkörningssträcka som tillkommer samt utifrån vilka fordon som för stunden är
tillgängliga. Det sker alltid utifrån den tid då resan ska ske, i de fall då systemet inte
finner något tillgängligt fordon hanteras beställningen av trafikledningen.
Alla fordon som registreras i Sam3001 överensstämmer med vad AB Dalatrafik har avtal
med trafikföretagen om.
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Färdtjänstverksamhet i andra länder

I figur 5 nedan visas hur utformningen av färdtjänsten alltmer går mot flexibel
minibusstrafik som är anropsstyrd. Längst har utvecklingen gått i Nederländerna (längst
till höger i diagrammet) som har minimalt med färdtjänstresor med taxi.

Figur 4 Diagram över internationell färdtjänst

Stockholm har till antalet flest resor inom färdtjänsten, efter New York.
De nordiska länderna har olika nationella färdtjänstsystem för funktionshindrade.
Gemensamt för dessa system är att de ska bidra till att funktionshindrade ska kunna
delta i utbildning, arbete och fritidsaktiviteter.
I Danmark finns det en rad olika färdtjänstsystem, beroende på målet med transporten.
Det mest använda är i kommunal regi och det finns begränsningar angående
kostnaderna för varje resa.
Finlands, Islands och Sveriges system är kommunala. I Norge är färdtjänst inte
lagstadgad, men administreras och finansieras av fylkeskommunerna.
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Flera länder har regler som begränsar det geografiska området inom vilket ordningen
kan utnyttjas. Nordiska handikappförbundet genomfört ett projekt under 2008–2010 15
angående funktionshindrades transport. Projektet visade att en rörelsehindrad person
kunde använda transportutbudet i de fyra kommunerna vid besök där. Projektet har fått
positiv respons från användarna, men det fanns även svårigheter med de administrativa
rutinerna och beställningarna mellan kommunerna.
Lagstiftningen i Norge och Finland är på de flesta punkter relativt lik den svenska
lagstiftningen. Det finns i de båda länderna liksom i Sverige ett separat regelverk för
sjuktransporter och skolskjuts. I Norge liknar regelverket för färdtjänst det svenska och
finska men baseras inte på en verklig lag utan den s.k. administrativa förordningen och
systemet administreras av varje län och baseras på deras prioriteringar och intäkter. I
Norge kan man också söka särskilt stöd för resor till arbete/utbildning som inte
subventioneras på annat sätt.
Danmark har till skillnad från Sverige ingen specifik lag för färdtjänst eller särskilda
persontransporter. Istället är lagen inbäddad i den så kallade sektorslagstiftningen,
2.1

Danmark

Mycket är olika i Sverige och Danmark.
Handicapkjørsel beviljas bara ca 1 % av befolkningen i Danmark, jämfört med ca 4 % för
färdtjänsten i Sverige. Tilldelningen är bara 104 resor per år, lika för hela Danmark.
Det finns många kommunala transporttjänster med egna fordon inom omsorgen som
har sina egna budgetar och som inte räknas in i den nationella statistiken. Sjukresor är
både kommunala och regionala med olika betalare. Taxitrafiken är fortfarande reglerad
och alla taxitillstånd ges av respektive kommun.
Danmark har till skillnad från Sverige ingen specifik lag för färdtjänst eller särskilda
persontransporter. Istället är frågan inbäddad i den så kallade sektorslagstiftningen, till
exempel folkskolelagen, lagen om hälsa, socialtjänstlagen, lagen om sysselsättningsåtgärder, etc. Sektorsansvarsskyldighet innebär att den offentliga sektorn som
tillhandahåller en tjänst eller en produkt också är ansvarig för att se till att tjänsten är
tillgänglig för personer med funktionshinder.
VestTur är ett samlingsnamn för den anropsstyrda kollektivtrafiken. Konceptet startade
1998 som ett tekniskt samarbete mellan två län. Det var en internetbaserad plattform
med gemensamt kompetenscenter för att sköta komplicerad teknik, administration och
utveckling. Konceptet ägs nu gemensamt av alla länstrafikbolagen i Danmark och styrs
av en tjänstemannastyrelse. IT-plattformen bygger på svenska Planet-systemet som man
vidareutvecklat tillsammans med leverantören.
Trafikeringsområdet täcker idag 22 av amtets 23 kommuner. Totalt använder man mer
än 30 olika entreprenörer som tillsammans förfogar över ca 300 fordon och samarbetet
15

I Projektet deltog Köpenhamn, Oslo, Reykjavik och Stockholm
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med dessa fungerar numera väl. Under de första åren hade man stora konflikter med
taxinäringen och många taxiföretag som var med från början hoppade av och deltog i
kampanjer mot VestTur. I figur 6 nedan visas Flextrafikens utveckling i Danmark år
2000 och 2012.

Figur 5 Flextrafikens utveckling i Danmark år 2000 och 2012

Den anropsstyrda trafiken i VestTur utförs enligt huvudprincipen ”Yttäckande områdestrafik”, d v s fri/obunden samåkning i specialfordon och taxibilar som kontrakteras på
”spotmarknaden”. På så vis bedrivs verksamheten ungefär på samma sätt som
Färdtjänsten i Göteborg. VestTur innehåller dock tre distinkt olika transporttjänster:
o Kommunala sjukresor (till läkare, specialläkare mm). Betalas till 100 % av resp.
kommun.
o Färdtjänstresor i hela amtet mot viss egenavgift. Resten betalas av
Vestsjaellands Amt (2/3) och kommunerna (1/3). Begränsning till 104 resor om året.
Här finns ca 2000 tillstånd i länet.
o Öppna brukare, d v s en form av kollektivtrafik för allmänheten, som på något
sätt motsvarar den svenska s.k. närtrafiken på landsbygden. Skillnaden är dock att
man här tillåter ett ”fritt”, obundet resande på samma område och på samma tider
som färdtjänst- och sjukresor, fast till en egenavgift som ungefär motsvarar hälften
av en exklusiv privatresa med taxi. Ledsagare och barn har rabatt, liksom de som
bokar på Internet (10 % normalt, 30 % för resenärer med VT’s månadskort för all
kollektivtrafik). I detta avseende liknar denna tjänst den holländska trafiktjänsten
RegioTaxi.
Samplanering av resorna i alla dessa tre tjänster sker via den beställningscentral som är
ansluten till BeKTra:s PLANET-installation i Aalborg.
Synpunkter på en gemensam planering:
o Samlad kompetens och återbruk av driftserfarenheter mm
o Endast ett IT-center (men flera BC)
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Centraliserat gemensamt teknisk support
Gemensamma utvecklingsprojekt
Möjlighet att rekrytera och behålla verkligt kompetent personal
Synergieffekter ger kostnadsbesparingar

Trafiken körs normalt med vanliga taxibilar eller handikappanpassade minibussar.
Samarbetet med entreprenörerna fungerar nu bra och man har regelbundna
arbetsgruppsmöten för att diskutera driftsfrågor. Man har också tillsammans med
BeKTra utvecklat en ”Vagnmansportal” där entreprenörerna själva kan gå in på Internet
och se hur körplanen för ett enskilt fordon ser ut, t ex tidigt på morgonen. Planen kan
förändras under dagen, men det känns bra att veta på ett ungefär vad som kommer att
hända. Bil får inte ut nya körningar/ adresser förrän man redan har lämnat en kund.
Resor i den s.k. öppna trafiken är, liksom för de båda övriga tjänsterna för legitimerade
användare, dörr-till-dörr (eller snarare kantsten-till-kantsten) inom hela VestTurs
trafikeringsområde. De får göras alla dagar mellan kl 06 och 23. Resorna kan bokas
manuellt i beställningscentralen varje dag mellan kl 08 och 20, men internetbokningar
kan göras på VestTur On-line dygnet runt.
Resor måste bokas minst 2 timmar före önskad avresa.
Starttidsintervallet är –15/+45 min. Det betyder att när beställningsmottagaren matar in
t ex kl 14.00 som den tidpunkt kunden önskar att bli hämtad, så får systemet leta efter
samåkningsmöjligheter som innebär att kunden inte kan bli hämtad före 13.45 och inte
senare än 14.45.
Maximalt förskjuten
avresetid är +/- 10 min,
vilket betyder att
fordonet inte får
komma mer än 10 min
före den ”lovade”
hämtningstiden och
inte senare än 10 min
efter denna tid.

F

Figur 6 Illustration av samåkning

Maximal omväg är 150 %, vilket betyder att samåkningen maximalt får innebära att
restiden är 150 % längre än om resan hade skett direkt start-till-mål. Resenären får dock
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vara beredd på att omvägstiden kan vara upp till 20 min oavsett reslängd.
Resandeutvecklingen har varit positiv sedan starten men är fortfarande på en relativt låg
nivå.
Egenavgiften för de öppna användarna är ca 5 Dkr/km, ungefär hälften jämfört med en
exklusiv taxiresa. 2002 var den genomsnittliga egenavgiften 40 Dkr och skattebidraget
ca 24 Dkr per resa, d v s 40 %. Vid denna tidpunkt var endast 6 kommuner med i
systemet och resorna var därför inte lika långa i genomsnitt som i dagsläget när flera
kommuner är med. Någon aktuell statistik har vi inte tillgång till, mer än att
egenavgiftens andel av kostnaden fortfarande är ca 60 %.
Det har funnits en stark politisk vilja att samordna de samhällsbetalda anropsstyrda
resorna i Västsjälland och man tog upp utmaningen från taxibranschen. När man nu
visar att man kan erbjuda en rimlig servicenivå till acceptabla kostnader för samhället
har den öppna trafiken blivit en viktig del av kollektivtrafikutbudet i hela länet.
Under 2000 startade man därför försök med ”Utvecklad TeleTaxi” i två kommuner, Nibe
och Fjerritslev. Den utvecklade TeleTaxi-trafiken påminner till del om den s k Närtrafik
(obs! inte den trafik som benämns Närtrafik i Stockholm) som bedrivs på flera ställen i
Sverige och som är en utveckling av den traditionella kompletteringstrafiken med ett
begränsat antal subventionerade ”resmöjligheter” per dag eller per vecka. Trafiken är
följaktligen öppen för alla, men rejält styrd/bunden i tiden och rummet. Priset för en
resa är samma som för en motsvarande vanlig kollektivtrafikresa med buss.
Samplanering av denna trafik sker med övriga typer av anropsstyrda resor som hanteras
i NT´s beställningscentral i Aalborg. Trafiken körs normalt med vanliga taxibilar eller
handikappanpassade minibussar som även kör färdtjänst. Upphandling sker på ungefär
samma sätt som i Sverige, men man har årliga upphandlingar för att säkerställa
konkurrensen.
Vad gäller styrning av trafiken i tid och rum har man utvecklat fyra olika koncept som
kan indelas i två huvudtyper efter svensk terminologi och praxis.
A1. Anropsstyrda turer (på tidtabellslagd linje)
Kallas här ”fast rute” och används i mindre byar och glest befolkade områden. Fungerar
som anropsstyrda turer i Sverige, d v s de finns med i tidtabellen men turen körs bara om
någon ringer i förväg och beställer en resa till den.
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Figur 7 Illustration på Anropsstyrda turer

A2. Korridor. Anropsstyrda avvikelser (på tidtabellslagd linje)
Denna trafikform betjänar alla hållplatser i tätorter > 1500 invånare samt alla adresser
och hållplatser i en korridor inom 1 km på ömse sidor om linjesträckningen. Resor kan
endast utföras inom vissa tidsintervall (s k resmöjligheter) som anges i tidtabellen.

Figur 8 Illustration Anropsstyrda avikkelser

B1. Områdestrafik på landsbygden
Betjänar invånarna i en hel eller del av kommun. Betjänar endast hållplatser i tätorter >
1500 inv. Betjänar hållplatser och adresser i de definierade områdena. Resor kan endast
göras inom fördefinierade tidsintervall (resmöjligheter). Fungerar i princip som den
svenska traditionella kompletteringstrafiken, idag även kallad Närtrafik på sina håll.
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Figur 9 Illustration Områdestrafik på landsbygden

B2. Områdestrafik – tätort
Bybus –teletaxi för större tätorter som inte har underlag för linjetrafik, typiskt på kvällar
och helger. Betjänar samtliga adresser och hållplatser i tätorten. Resor kan endast
beställas till vissa fördefinierade tidsintervall (resmöjligheter).

Figur 10 Illustration Områdestrafik tätort

Resor måste bokas en timme i före önskad avresa. Beställningscentralen är öppen alla
dagar mellan kl 09 och 21.
Olika typer av trafiktjänster som ingår i anropsstyrd kollektivtrafik i Danmark
o sjukhusresor (regionala)
o läkarresor (kommunala)
o institutionsresor (kommunala omsorgsresor)
o handikappresor (regional färdtjänst)
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o tillfälliga funktionshinder (”brutet ben resor”)
o Teletaxa/ TeleTaxi (kompletteringstrafik/mest på landsbygden)
o öppen anropsstyrd trafik (VestTur) (Flex-tur)
Grundprincipen är att den som betalar för resorna också skall vara den som beställer
dem. Därför har man inrättat ”sekundärbokning” via Internet på alla ingående sjukhus.
Även de kommunala organ som beställer läkarresor eller olika omsorgsresor får själva
lägga in sina beställningar direkt via Internet. Den regionala färdtjänsten och den öppna
trafiken beställer kunden antingen själv via Internet eller hos huvudmannens
beställningscentral.

Figur 11 Illustration av utveckling av flextrafiken I Danmark/Själland

Viktiga erfarenheter från verksamheten i Danmark:
o Nationellt och regionalt strategiskt tänkande – kompetens värderas högt.
o Det lönar sig att samarbeta – synergier i stället för stuprör.
o Frivillighet – men baserat på kunskap, transparens, styrningsinformation och
förtroende mellan parterna
o En avancerad IKT- infrastruktur i samhällets ägo – att hantera såväl variabla som
”fasta” flexresor
o Finansiell hållbarhet står inte i konflikt med kundnöjdhet.
o Effektiviseringsvinster kan i lämplig omfattning föras tillbaka till verksamheten –
och till andra viktiga värv.
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Norge

I Norge finns också liksom i Sverige ett system som liknar den svenska färdtjänsten. Det
norska systemet baseras dock inte på en verklig lag utan av den så kallade administrativa
förordningen. Systemet administreras av varje län och baseras på lokala prioriteringar
och finansieras av länets fria intäkter (skatteintäkter och bidrag). Användandet av detta
system varierar från län till län, baserad på lokala bestämmelser. Liksom för den svenska
färdtjänsten krävs en varaktig funktionsnedsättning som gör att den färdtjänstberättigade inte kan använda vanlig kollektivtrafik. Normalt sett kan färdtjänstresenärerna boka turer bland åkerier som är anslutna till systemet och beställning sker
så som för vanlig användning av taxi. I vissa län får färdtjänstresenärerna en kupong
som de är fria att använda, i andra ett elektroniskt betalkort som är laddat med en viss
summa16.
De norska länen bestämmer självständigt servicenivåer och grundavgift. Nivån på
avgiften varierar kraftigt mellan länen. Landstingen fastställer servicenivån som ett totalt
antal stödberättigande turer och de fördelas sedan i ett kvotsystem till kommunerna som
kan erbjuda färdtjänstresenärerna att använda systemet upp till den kvot som tilldelats
kommunen.
De som är skrivna i Oslo kommun kan t ex få färdtjänst om de är funktionsnedsatte och
inte kan använda vanlig kollektivtrafik. De har då rätt till en viss mängd fritidsresor med
taxi eller specialbil. Det är också möjligt att få tillgång till detta för fritidsresor i Akershus
om det finns starka hälsomässiga eller sociala skäl till det. De som berättigas till
färdtjänst kan använda detta för resor till särförskolor, aktivitetsskolor, gymnasium,
dagcenter eller varaktigt anpassat arbete. Aktiviteterna måste dokumenteras.
För resor till arbete och utbildning som inte täcks via andra bidrag, eller resor till
grundskola/gymnasium som kommunen/länet ansvarar för, kan man ansöka om stöd för
dessa resor om man har varaktig funktionsnedsättning (mer än ett år) och p.g.a.
funktionsnedsättningen inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel.
Fr.o.m. 1 september 2014 gäller detta för boende i hela Norge. Det innebär att man kan
få transport med taxi till och från arbete eller skola. Brukaren betalar en egenavgift som
motsvarar den rimligaste billigaste transporten med kollektivtrafik och transporten kan
samordnas med andra om det inte medför alltför stor nackdel för brukaren.
Det finns även i Norge ett separat regelverk för sjuktransporter och skolskjuts. Ansvaret
för sjuktransporter ligger på den regionaliserade statliga sjukvården medan
kommunerna ansvarar för skolskjuts. Dessutom ansvarar den nationella myndigheten
NAV för resor till/från arbetet och högre utbildning för personer med funktionsnedsättning.
Om man reser till/från offentligt godkänd behandling för sjukvård kan man ha rätt till
nödvändiga utgifter för resan. Avståndet måste vara minst tre kilometer och resan måste

16

Trivector Traffic
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kosta mer än minsta taxa med lokal kollektivtrafik. Patienter har också rätt till ersättning
för andra kostnader som är förenade med resan som parkering, vägtullar etc.
Normalt sett sker utbetalning av det belopp som motsvarar billigaste sättet att resa, men
om man p.g.a. funktionshinder/sjukdom inte kan utnyttja allmänna färdmedel ersätts
dyrare transportsätt.
Nödvändig ledsagare har rätt till ersättning för sina reskostnader och täcks på samma
sätt som patienters resekostnader. Barn under 18 år har rätt till att ha med sig en
ledsagare som får sina reskostnader täckta när de ska på behandling.
Utgifter för resor till rehabilitering täcks till den institution som den regionala
hälsovården har avtal med. Till de rehabiliteringskliniker som har landstäckande
funktioner täcks kostnaden oavsett var i landet man bor.
I regel ska brukaren själv betala resan och söker sedan ersättning i efterhand och
beloppen måste vara på minst 100 kr sett på en 6-månadersperiod. Vid alla sjukresor
måste man betala en egenavgift som fastställs av Stortinget. Egenavgiften läggs till grund
för frikort som erhålls när kostnaderna kommit upp i ett visst belopp. personer med
frikort, ledsagare samt barn under 16 år betalar inte egenavgift.
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Finland

I Finland styrs av reglerna för färdtjänst av Handikappservicelagen och handikappserviceförordningen, som kompletterar varandra.
I Finland är det kommunerna som är huvudmän för färdtjänsten. Kommunerna kan
dock välja att samordna sin färdtjänstverksamhet tillsammans med en annan kommun,
eller att köpa tjänsten av en annan kommun eller någon annan som tillhandahåller
tjänsterna. Kommunen kan också ge en servicesedel till den som använder sig av
tjänsten.
Även om utförandet av färdtjänst skiljer sig åt något gentemot i Sverige är lagstiftningen
liknande. Kommunerna är skyldiga att för en gravt funktionshindrad person ordna med
skälig färdtjänst och därtill hörande ledsagartjänster, om personen på grund av sin
funktionsnedsättning eller sin sjukdom verkligen behöver tjänsterna för att klara av
regelbundna aktiviteter i sitt liv. Vid ordnandet av färdtjänst och därtill hörande
ledsagartjänst anses en person ha funktionsnedsättning om han eller hon har särskilda
svårigheter att röra sig han eller hon på grund av sitt funktionshinder eller sin sjukdom
inte kan använda kollektivtrafiken utan oskäligt stora svårigheter.
Färdtjänstresorna ska ordnas i den omfattning det behövs utan månatliga begränsningar
och gäller för resor till såväl arbete och skola som till övriga resor har betydelse för det
vardagliga livet 17. Färdtjänst ska ordnas för en funktions-hindrad person så att han eller
hon har möjlighet att göra nödvändiga arbetsresor. Arbetsresor ordnas inom den egna
kommunen och till grannkommunerna och när man bedömer huruvida arbetsresorna
görs till en närkommun, bör man fästa uppmärksamhet vid kommuninvånarnas normala
pendlingsområde och till vilka närkommuner man vanligen gör arbetsresor från orten i
fråga. För att få ersättning för studieresor förutsätts att studierna leder till att studieresor
har den som är gravt funktionshindrad också möjlighet att göra 18 enkelresor per
månad. Kommunen kan enligt förordningen dock vara skyldig att bevilja personen fler
än de 18 resor som avses i förordningen.
I Finland finns det en självriskandel (fastställd klientavgift för färdtjänsten) för den som
använder färdtjänst. Kommunen är sedan skyldig att ersätta personen för alla skäliga
kostnader för den del som överstiger självriskandelen. Detta görs i samband med
färdtjänsten, i efterhand eller genom att ordna resan till exempel med hjälp av taxikort
eller taxisedlar. När man uppskattar huruvida en funktionshindrad persons kostnader
för färdtjänsten är skäliga, kan man som stöd använda lämpliga delar av
Kommunikationsministeriets beslut om transportavgifter för taxibilar. Kommunen kan
ordna transporterna:
o med taxi - med anropstaxi - som samtransporter - genom att utnyttja
servicelinjer
o med hjälp av resesamordningscentraler - genom en kombination av alla dessa
sätt

17

Handikappservicelagen, 8 §
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Kommunen ska vid behov för en gravt funktionshindrad person ordna ledsagar-tjänster
(följeslagarservice) i anslutning till färdtjänsten. Innehållet i ledsagartjänsten är inte
noggrannare definierat i lagstiftningen. Ledsagartjänsten kan anses innebära assistans
omedelbart före resan, under resan och omedelbart efter resan. För ledsagartjänsten kan
ingen avgift tas ut 18.
Sjukresor regleras i Finland enligt Sjukförsäkringslagen. En försäkrad person har rätt till
ersättning för resekostnader i anslutning till behandlingen av en sjukdom, om resan
gäller besök hos en statlig, en kommunal eller en samkommuns verksamhetsenhet inom
hälso- och sjukvården. Ersättning betalas dessutom för kostnaderna för en försäkrads
egna resor till platser där hjälpmedel tillverkas om resorna gäller anskaffning och
underhåll av hjälpmedel som ingår i behandlingen av en sjukdom. Ersättning ges också
för den försäkrades resekostnader för hembesök, som läkare, tandläkare eller andra
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, eller till närmsta undersökningsoch vårdenhet där den försäkrade kan få nödvändig undersökning och vård.
En försäkrads resekostnader ersätts enligt det belopp som resan skulle ha kostat.
Resekostnaderna för en försäkrad ersätts till fullt belopp till den del kostnaderna för en
enkelresa överstiger 14,25 euro. Om det sammanlagda beloppet av de resekostnader för
ersättningsgilla resor under ett och samma kalenderår överstiger 242,25 euro (årlig
självriskandel), ersätts den överskjutande delen till fullt belopp, dock högst till ett belopp
som motsvarar den fastställda ersättningstaxan 19.

19
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Nederländerna

Det som i Nederländerna kallas Lokal färdtjänst (WMO) regleras till skillnad mot i
Sverige av Socialtjänstlagen men påminner i övrigt om den svenska färdtjänsten. Precis
som i Sverige är det kommunerna som beviljar tillstånd för den lokala färdtjänsten, men
kommunerna kan välja att samarbete med varandra och även överlåta utförandeansvaret
till regionala aktörer.
Landet har en administration som är relativt lik den svenska och har precis som i Sverige
lokal färdtjänst och riksfärdtjänst. Den lokala färdtjänsten är avsedd för att främja social
delaktighet för människor med funktionsnedsättning, men används främst för sociala
och fritidsändamål. Användare av WMO kan inte använda kollektivtrafiken, eftersom
detta är ett av bedömningskriterierna under bedömningen av om man är berättigad till
färdtjänst eller ej.
Den som är berättigad lokal färdtjänst betalar vanligtvis en egenavgift som varierar
mellan 0,12–0,14€/km. 600 000 personer är beviljade att använda WMO, men alla
utnyttjar inte sina tillstånd. Speciellt för Nederländerna är att man också har en speciell
färdtjänst avsedd främst för arbetsresor och som upphandlas på nationell nivå. För dessa
resor finns det som kallas Resor till daglig sysselsättning, som regleras av
Ministeriet för Sociala frågor och Arbetsmarknad (SZW), genom myndigheter för
anställning av funktionshindrade personer (WSW-resor), samt myndigheter för
Arbetslöshetsfrågor, som ansvarar för transporter vid rehabilitering och integration av
funktionshindrade personer. Vardagliga resor ingår således inte i den lokala
(kommunala) färdtjänsten.
I Nederländerna är de särskilda persontransporterna uppdelade på olika typer av
transporttjänster och huvudmän. Det har skett en tydlig uppdelning mellan resor
avsedda för arbete- och studier å ena sidan och social syfte å andra sidan. Det finns en
del ändringar inom regelverken på gång i Nederländerna, bland annat med syfte att
minska kostnader och öka användning av den reguljära kollektivtrafiken 20. Regelverken
nedan är dock de som gäller för tillfället.
I Nederländerna är färdtjänsten organiserad i följande trafikformer:
o

20
21

Regiotaxi - en öppen och integrerad lösning Under de senaste 15 åren har alla
provinser och de flesta kommuner utom större städer) bildat integrerade
transportsystem för personer med särskilda behov (Special Needs Transport and
Open DRT )som komplement till den vanliga kollektivtrafiken. En stor aktör är
Regiotaxi Gelderland.
Belbus är det största öppna DRT systemet i världen. Belbus fick en trög start
under 1990-talet, men genom införandet av ”Belbus ringa-a-ride” i alla regioner i
Flandern skedde en vänding. Med totalt 124 minibussar som kompletterar det
vanliga linjesystem på landsbygden och semi-urbana delarna har resandet ökat 21.

Trivector traffic
WIA-resor

45(53)

Strategisk utveckling
Planering
Handläggare

BILAGA 7
2016-04-27
Version 1

Diarienummer
TN-2014_0463
Infosäk. Klass
K1 (Öppen)

Systemet för sjukresor är komplext eftersom det både finns privata
sjukförsäkringar och lokala vårdföretag som är huvudmän för de resorna.
o Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänsten (VALYS) är precis som den lokala färdtjänsten främst avsedd för
fritidsresor och resor med socialt syfte, men är till för regionala resor, vilket
definieras som resor över 20 km. VALYS var ursprungligen tänkt som en felande länk
mellan bostäder och tillgänglig kollektivtrafik och det är först när kollektiv-trafiken
inte är ett alternativ som man kan bli beviljad riksfärdtjänst från dörr till dörr.
Hälften av resorna sker inom den egna provinsen och kan väl jämföras med regional
färdtjänst i Sverige22. De som är beviljade lokal färdtjänst får också riks-färdtjänst 23.
Riksfärdtjänsten organiseras och upphandlas på nationell nivå genom Ministeriet för
Hälsa. Upphandlingen görs centralt och transportföretag som förfogar över
handikapp-anpassade fordon kan delta i konkurrensen. Berättigade användare får en
resebudget på 450 km/år för en egenavgift på 0,20€/km. Utöver denna finns en
större resebudget på 2250 km/år till en betydligt högre egenavgift – 1,22€/km 24. Ca
171 000 har tillstånd att resa med VALYS.
Sjukresor är relativt komplext i Nederländerna eftersom det finns två sjukvårdssystem:
1. Primärvård och kurativ vård organiseras och finansieras genom en obligatorisk
privat sjukvårdsförsäkring som även täcker in reskostnader vid sjukresor.
2. Långvård för äldre ingår i äldreomsorgen liksom relaterade sjukresor och
organiseras och finansieras av en socialförsäkring med öronmärkt
skattefinansiering.
Försäkringsbolagen är ansvariga för resor till och från sjukhus (Zittend zieken-vervoer).
De flesta försäkringsbolag låter patienten, inom ramen för primärvården, själva välja var
man vill bli undersökt och behandlad. Enligt lagstiftningen täcker försäkringen även
nödvändiga sjuktransporter, vilket omfattar en rad olika behandlingar som exempelvis
strålning och dialys 25. Försäkringsbolagen har egna organisationer för att upphandla
sjukresorna och behöver inte följa EU-regler för upphandling 26.
Den andra formen av sjukresor (för sjukvård inom äldreomsorgen) kallas EMEA-resor
och lyder under en annan lag om ”särskilda sjukresor” (AWBZ). Hälsoministeriet
ansvarar för politiken men organisationen av dagvård och transport är decentraliserad
och organiseras av privata vårdinrättningar som har kontrakt för äldrevård 27. Särskilda
22 MuConsult, 2013, Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV - Onderzoek in opdracht van Ministerie VWS (Kraftsamling för en hållbar särskild och allmän kollektivtrafik), Slutrapport, 28
juni 2013
23 Mobistik Utveckling, 2014, Integrering av allmän och särskild kollektivtrafik samt av linjetrafik och
flextrafik - Omvärldsbevakning och kunskapsbyggande för utveckling och rationalisering av integrerad
kollektivtrafik, Kon-cept/arbetsmaterial 2014-03-14
24 Ibid
25 Trivector Traffic, Telefonsamtal Guy Hermans, KPVV Nederländerna, 2014-04-16
26 Se 12.
27 Se punkt 20+ Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepen-vervoer en OV - Onderzoek in opdracht
van Ministerie VWS (Kraftsamling för en hållbar särskild och allmän kollektivtrafik), Slutrapport, 28 juni
2013
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sjukresor är för till för dagliga resor för specifika grupper, t ex personer med allvarliga
hjärnskador, svårt handikappade och personer med psykiska sjukdomar 28.
Än så länge är sjukresorna inte integrerade med annan särskild kollektivtrafik, men det
finns diskussioner om att öka integreringen för att minska. Från 2015 kommer
kommunerna att ta över delar av ansvaret för de särskilda sjukresorna (AWBZ) 29.
Särskoleresor och skolresor för funktionshindrade regleras av Ministeriet för Utbildning, Kultur och Vetenskap (OG&W). Lokala myndigheter har en lagstadgad
skyldighet att erbjuda elever i skolor för primär och (sekundär) särskild utbildning
transport och betala för utbildning när det inte erbjuds. Syftet med detta system är att
säkerställa tillgängligheten till utbildning oberoende av religion, trosuppfattning eller
funktionshinder med detta system 30.80 000 elever är berättigade till särskild skolskjuts 31.
Kommunerna har ansvar för upphandling av dessa tjänster – och man har oftast valt att inte
samordna dessa resor med färdtjänstresor utan de utförs av mindre kommunala taxiföretag
efter upphandling enligt EU-regler. Ofta väljer flera kommuner att samarbeta för att få ett
ökat underlag och för att hålla nere de administrativa kostnaderna. Upphandling sker normalt
med separata upphandlingar men en integrering med färdtjänst och öppen flextrafik
förekommer i vissa regioner 32.

Telefonsamtal Guy Hermans, KPVV Nederländerna, 2014-04-16
Ibid
30 MuConsult, 2013, Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV - Onderzoek in opdracht van Ministerie VWS (Kraftsamling för en hållbar särskild och allmän kollektivtrafik), Slutrapport, 28
juni 2013
31 Mobistik Utveckling, 2014, Integrering av allmän och särskild kollektivtrafik samt av linjetrafik och
flextrafik - Omvärldsbevakning och kunskapsbyggande för utveckling och rationalisering av integrerad
kollektivtrafik, Koncept/arbetsmaterial 2014-03-04
28
29
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England

Det engelska systemet skiljer sig mycket från de svenska då det i England inte finns
lagstiftning för färdtjänst, skolresor eller sjukresor på nationell nivå utan det är upp till
varje kommun att bestämma hur det går till. Tjänsterna utförs av icke vinstdrivande
organ, vanligen välgörenhetsorganisationer.
Reglerna för färdtjänst, sjukresor och skolresor skiljer sig mycket från de svenska då det i
England inte finns lagstiftning för färdtjänst (Community transport) på nationell nivå
utan det är upp till varje kommun att bestämma hur det går till. Skolresor och sjukresor
ingår också i Community Transport.
Community transport handlar om att ge flexibla och lyhörda lösningar till
otillfredsställda lokala transportbehov och ofta utgör det enda sättet vilka särskilda
användargrupper kan få tillgång till en rad viktiga tjänster. Community transport drivs
av icke vinstdrivande organ (vanligen välgörenhetsorganisationer) som kan samla in
pengar från en rad olika källor, bland annat intäkter från avgifter till självkostnadspris.
Operatörer kan vara allt från små lokala organisationer som betjänar en viss gemenskap
till större social företag som tillhandahåller busslinjer, utbildning, hälsovård och sociala
tjänster. Användare av Community trans-port innefattar människor i alla åldrar,
funktionshindrade människor, arbetslösa, människor i samhällen som inte har tillgång
till kollektivtrafik, barn och unga samt äldre.
Egentligen kan vem som helst driva ett företag/organisation utan vinst för Community
transport men för dem som driver sådan tjänst finns det ett antal regler som gäller. Det
finns många områden i lagstiftningen, särskilt kring transporter och hälsa samt
säkerhetsföreskrifter som måste beaktas av en operatör som genomför Community
transport.
De lagstiftningskrav som gäller för Community transport handlar bl a om att 33:
Företag eller personer som utför Community transport får tillgång till BSOG (Bus service
operators grant) vilket innebär att de får reducerad skatt på bensin/diesel.
o Den som utför transporten behöver en operatörs-licens samt körkort och
rekommenderas starkt att genomgå en körutbildning.
o Regler finns för hur minibussen ska vara konstruerad.
o Avseende hälsa och säkerhet för passagerare, samt anställda och frivilliga, krävs
att riskbedömningar genomförs och registreras. Det finns också en
uppförandekod för säkerheten för passagerare sittande i rullstol.
o För fordonen som utför trafiken finns krav avseende underhåll, licenser och
försäkring.

33

SEEDA and Kent County Council, Setting up a Community Transport Scheme in Kent & Medway, 2010
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Belgien

I Belgien till exempel folkskolelagen, lagen om hälsa, socialtjänstlagen, lagen om
sysselsättningsåtgärder, etc. Sektorsansvarsskyldighet innebär att den offentliga sektorn
som tillhandahåller en tjänst eller en produkt också är ansvarig för att se till att tjänsten
är tillgänglig för personer med funktionshinder.
I Belgien präglas systemet av den federala administrationen där den federala nivån,
gemenskaperna och regionerna delar på det legala ansvaret för särskilda
persontransporter. Som en följd av den federativa förvaltningen i Belgien är regelverket
kring särskilda persontransporter i Belgien komplext. Belgien har 3 regioner och 3
språkgemenskaper. Vid sidan om detta finns också 5 län och ett antal kommuner. Det
finns ansvar för särskilda persontransporter på samtliga nivåer, till stor del beroende på
att både regioner och kommuner kan stifta egna lagar och därmed komplettera eller ett
ta över ett mandat från en högre administrativ nivå. Detta sker inte alltid med nationell
samordning, vilket innebär att olika regioner har olika befogenheter. De Belgiska
regionerna har ett starkt självstyre, är organiserade på olika sätt och har olika sätt att
organisera transporttjänster.
Regelverket kring särskilda persontransporter i Belgien är komplext, som en följd av den
federativa förvaltningen i landet. Belgien har 3 regioner (Flandern, Vallonien, Bryssel)
och 3 språkgemenskaper (den nederländsktalande, den fransktalande, den tysktalande).
Vid sidan om detta finns också 5 län och ett antal kommuner. Det finns ansvar för
särskilda persontransporter på samtliga nivåer, till stor del beroende på att både
regioner och kommuner kan stifta egna lagar och därmed komplettera eller ett ta över ett
mandat från en högre administrativ nivå. Detta sker inte alltid med nationell
samordning, vilket innebär att olika regioner har olika befogenheter 34. De Belgiska
regionerna har ett starkt självstyre, är organiserade på olika sätt och har olika sätt att
organisera transporttjänster.
I Region Flandern finns 13 olika domäner med ansvar för bland annat utbildning,
skatter, hälsovård och arbetsmarknad. Transporttjänster för funktionshindrade är
kopplade till varje domäns ansvarsområde vilket innebär att skolresor ligger under
ansvaret för utbildning, sjukresor under ansvaret för hälsovård och resor till och arbete
ligger under ansvaret för arbetsmarknad. Avdelningen för mobilitet ansvarar för den typ
av färdtjänst som påminner om den holländska lokala färd-tjänsten och som främst är
avsedd för sociala resor och fritidsresor. Vad som gör det hela ganska komplicerat är
dock att varje domän har sitt eget sätt att organisera transporterna. I vissa fall sker
transporten genom subventionerad taxi, i annat fall är det bussbolag som kör på
kontrakt.
I Bryssel och Vallonien fungerar systemen annorlunda. I Vallonien är regionen indelad i
fem mindre regioner som var och en äger ett eget kollektivtrafikbolag. Varje bolag har
sedan i sin tur en överenskommelse med en transportör som organiserar minibussar för
funktionshindrade. I Bryssel är det ett offentligt ägt kollektivtrafikbolag som kör
minibussar enligt kollektivtrafiktaxa från dörr- till dörr.
Trivector Traffic - Intervju med Eric Semples, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Region
Flandern, Belgien 2014-03-27

34
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En faktor som är speciell för Belgien är att det är sällsynt att trafiken körs på
entreprenad genom offentlig upphandling. Istället är det vanligt att offentligt ägda bolag,
så kallade non-profit-bolag, kör på koncession (som i Vallonien och Bryssel). I andra fall
är det privata transportbolag, exempelvis taxi som erbjuder transporter, men som kör till
ett subventionerat pris. Så är det exempelvis i Flandern där funktionshindrade betalar
ett fastställt belopp vid resan och bolaget skickar sedan en räkning till regionen som
betalar den överskjutande delen av resans faktiska kostnad. På den federala nivån finns
ett annat system där man kan köpa subventionerade checkar. Bakgrunden till dessa olika
system är att man inte kan upphandla taxitjänster i Belgien. Ett taxibolag i Belgien kör i
stort sett enbart på taxameter, vilket innebär att resan för kostnaden inte kan uppskattas
på för-hand. Istället har det uppstått ett system med ”rental cars”, som körs helt och
hållet på kontrakt av det offentliga.

50(53)

Job number ; Title of document : Draft status

Mars 2015

ANBARO årsrapport 2014
Barometer för anropsstyrd trafik
Huvudrapport

© Ipsos 2015. http://www.ipsos.se.

1

Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO: Årsrapport 2014

© Ipsos 2015. http://www.ipsos.se.
© Ipsos 2015. http://www.ipsos.se.

Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO: Årsrapport 2014

Inledning
Svensk Kollektivtrafik har arbetat fram en modell för mätning och
kvalitetssäkring av den anropsstyrda trafiken, såsom färdtjänst och
sjukresor. ANBARO (BAROmetern för ANropsstyrd trafik) är en
undersökning som objektivt mäter resenärernas upplevda kvalitet på den
senaste färdtjänst- eller sjukresan som genomförts.
Genom ANBARO ges möjligheter till jämförelser mellan resenärernas
nöjdhet med olika transportörer men även med övriga färdtjänst- och
sjukreseansvariga i Sverige. Undersökningen pågår löpande och ett urval av
de resenärer som genomfört en färdtjänst- eller sjukresa intervjuas per
telefon dagligen efter genomförd resa.
I samarbete med undersökningsföretaget Ipsos genomförs årligen drygt
37 000 intervjuer om färdtjänst och sjukresor.
ANBARO ger svar på frågor om:
Beställning och bemötande
 Beställningens utförande
 Bemötandet av samtalsmottagaren
 Sammanfattande betyg för beställningen
Intryck av resan
 Resans punktlighet
 Förarens agerande
 Sammanfattande betyg på resan
Bakgrundsfrågor
 Resenärens resmönster
 Funktionshinder
 Ålder och kön
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Deltagare 2014
Dalatrafik, Göteborgs stad, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik,
Karlstadsbuss/Karlstads kommun, Regionförbundet södra
Småland/Länstrafiken Kronoberg, Linköpings kommun, Länstrafiken i
Jämtlands län AB, Länstrafiken Norrbotten AB, Skånetrafiken, Länstrafiken
Örebro, Värmlandstrafik AB, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, XTrafik, ÖstgötaTrafiken AB, Stockholms läns landsting och Västtrafik.
ANBARO täcker färdtjänst och/eller sjukresor i 81 procent av landets
kommuner. Dessa kommuner täcker in 82 procent av den svenska
befolkningen, 15 år och äldre.
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Nio av tio nöjda med resan
ANBARO 2014 visar att både färdtjänst- och sjukresenärer överlag är
mycket nöjda med sina resor. 91 procent av färdtjänstresenärerna och 90
procent av sjukresenärerna anger att de på det hela taget är nöjda med hela
resan, det vill säga både beställningen och resan sammantaget.
Nöjdheten med bemötandet ligger oförändrat på 91 procent för
sjukresenärer, men har minskat med en procentenhet för färdtjänstresor,
från 93 procent 2013 till 92 procent 2014.
Det sammanfattande betyget för beställning av färdtjänstresa eller sjukresa
visar att totalt 89 procent är nöjda. Nöjdheten är oförändrad för sjukresor,
där andelen nöjda är 87 procent. Dock har det skett en ökning av det
sammanfattande betyget för beställning av färdtjänst från 89 procent 2013 till
90 procent 2014.
98 procent av resenärerna är nöjda när de vid beställningen får svar direkt
och inga förseningar sker vid upphämtning och/eller avlämning.
75 procent av resenärerna är nöjda när de vid beställningen fått vänta mer
än en minut och förseningar skedde vid upphämtning och/eller avlämning.
De viktigaste frågorna att prioritera för att nå ökad nöjdhet bland
regelbundna resenärer är väntetiden i telefon samt önskad/erhållen tid vid
bokning.
Prioriteringsfrågan för att öka nöjdheten bland mer sällan- och aldrigresenärer är önskad/erhållen tid vid bokning. Önskemålet om en viss tid vid
bokning skall samtidigt ställas mot de ramar inom vilka färdtjänst/sjukresor
verkar. Dessa skattefinansierade tjänster som samordnas för maximal nytta
och kostnadseffektivitet kan stå i opposition till resenärernas förväntningar
på tjänsten. Förväntningarna är ofta starkt kopplade till ordet ”taxi” och den
tillgänglighet i tid som denna kommersiella tjänst erbjuder, vilket är
någonting annat än de samhällsfinansierade tjänsterna färdtjänst/sjukresor.
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Utveckling mellan 2011 och 2014
Beställning och bemötande:
 andelen färdtjänstresenärer som ringer och beställer sin resa själv har
ökat från 60 till 74 procent
 andelen resenärer som beställt sin resa själv och är nöjd med
väntetiden i telefonen har minskat från 91 till 80 procent
 andelen resenärer som var nöjda med bemötandet av
samtalsmottagaren har minskat, från 97 till 92 procent
 andelen resenärer som var nöjda med hela beställningen minskade
från 94 till 89 procent
Resan:
 andelen resenärer som var nöjda med förarens bemötande har
minskat från 98 till 93 procent
 andelen som gav ett högt betyg för själva resan har minskat, från 96
till 92 procent
Sammanfattande nöjdhet för hela resan inklusive beställning:
 har minskat från 95 till 90 procent under perioden 2011 till 2014
Generellt är totalt:
 65 procent av alla resenärer kvinnor
 44 procent av alla resenärer 80 år eller äldre
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Resultat 2014
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1

Bokningsprocessen

Nyckelresultat
 Andelen som beställer sin resa själv har ökat signifikant med 13
procentenheter mellan 2011 och 2014, från 51 till 64 procent
 92 procent är nöjda med samtalsmottagarens bemötande 2014
 Totalt är 89 procent är nöjda med beställningen 2014

I följande redovisas det sammanfattande betyget på totalnivå för färdtjänstrespektive sjukreseintervjuer samt på totalnivå för bemötande, beställning,
resa och sammanfattande betyg. Signifikans anges på 95 procentsnivån.
Jämförelser görs för åren 2011 till 2014. Endast signifikanta förändringar
kommenteras.

1.1 Beställning
Figur 1. Färdtjänst: Beställde du resan själv, eller var det någon annan som gjorde det? (S3.)
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Bas färdtjänst: 2011: 19 357, 2012: 16 431, 2913: 17 838, 2014: 18 157 IP

Andelen som ringt själv och beställt sin resa har ökat signifikant med hela 14
procentenheter mellan 2011 och 2014. Andelen där någon annan ringt och
beställt minskade signifikant mellan 2011 och 2012 och har sedan dess
legat still. De schemalagda resornas andel har minskat signifikant varje år
mellan 2011 och 2014.
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Figur 2. Sjukresor: Beställde du resan själv, eller var det någon annan som gjorde det? (S3.)
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Bas sjukresor: 2011: 12 193, 2012: 12 768, 2013: 13 082, 2014: 13 121

Det är en signifikant högre andel som ringt och beställt resan själv från 2011
fram till 2013. 2014 skedde ett signifikant tapp från 2013. Andelen där någon
annan ringt och beställt ökade signifikant från 2012 till 2014. Andelen
schemalagda resor minskade signifikant från 2012 till 2014.
Figur 3. Totalt: Beställde du resan själv, eller var det någon annan som gjorde det? (S3.)
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Bas totalt: 2011: 31 550, 2012: 36 179, 2013: 37 258, 2014: 37 305 IP

Andelen som ringt och beställt resan själv ökade signifikant varje år under
åren 2011 till 2013. Därefter har andelen som ringt själv legat still.
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1.2 Bemötande
Figur 4. Färdtjänst: Vilket betyg vill du ge väntetiden i telefon innan du
fick svar och kunde göra din beställning? (B2.)
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Bas färdtjänst: 2011: 12 002, 2012: 16 431, 2013: 17 838, 2014: 24 251 IP

Det har skett en signifikant minskning i andelen nöjda med väntetiden i
telefonen mellan vart och ett av åren från 2011 till 2013. Därefter har
nöjdheten legat still.
Andelen nöjda med väntetiden i telefonen för färdtjänst varierar bland de
deltagande organisationerna 2014 från 65 till 94 procent.
Figur 5. Sjukresor: Vilket betyg vill du ge väntetiden i telefon innan du
fick svar och kunde göra din beställning? (B2.)
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Det har bland sjukresenärerna skett en signifikant minskning varje år från
2011 till 2014 gällande andelen nöjda med väntetiden i telefonen.
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Jämför man de deltagande organisationerna 2014 varierar nöjdheten med
väntetiden i telefonen för sjukresor från 47 till 93 procent.
Figur 6. Totalt: Vilket betyg vill du ge väntetiden i telefon innan du fick
svar och kunde göra din beställning? (B2.)
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Bas sjukresor: 2011: 16 351, 2012: 21 704, 2013: 23 962, 2014: 24 251 IP

En signifikant minskning har skett på totalnivån gällande andelen nöjda med
väntetiden i telefonen från 2011 till 2013. Därefter har andelen nöjda legat
still.
Bland samtliga deltagande organisationer 2014 varierar nöjdheten med
väntetiden i telefonen mellan 60 och 94 procent.
Figur 7. Färdtjänst: Vilket betyg vill du ge bemötandet av
samtalsmottagaren, dvs. den du pratade med? (B3.)
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Andelen nöjda med bemötandet vid beställning av färdtjänstresa har minskat
signifikant varje år sedan 2011. Även minskningen med en procentenhet
mellan 2013 och 2014 är signifikant.
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Om man jämför de deltagande organisationerna 2014 ligger nöjdheten med
bemötandet vid beställning av färdtjänstresa mellan 83 procent och 96
procent.
Figur 8. Sjukresor: Vilket betyg vill du ge bemötandet av
samtalsmottagaren, dvs. den du pratade med? (B3.)
Andel av '2.'+'1. Sämsta betyg'

Andel av '4.'+'5. Bästa betyg'

100%
80%
60%
40%

97%

94%

91%

91%

-1%

-2%

-3%

-3%

Sjukresor 2011

Sjukresor 2012

Sjukresor 2013

Sjukresor 2014

20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
Bas färdtjänst: 2011: 4 529, 2012: 5 273, 2013: 6 124, 2014: 6 094 IP

Sedan 2011 har nöjdheten med bemötande vid beställning av sjukresor
minskat med sex procentenheter. Förändringen skedde i början av perioden
och nöjdheten är på samma nivå 2014 som 2013.
Vid en jämförelse av de deltagande organisationerna 2014 ligger nöjdheten
med bemötandet för sjukresor mellan 80 procent och 95 procent.
Figur 9. Totalt: Vilket betyg vill du ge bemötandet av
samtalsmottagaren, dvs. den du pratade med? (B3.)
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På totalnivå skedde en signifikant minskning av andelen nöjda med
bemötandet under 2011 till 2013. Under de två senaste åren har nöjdheten
legat still.
Under 2014 varierar den totala nöjdheten med bemötandet från 83 procent
till 96 procent hos de deltagande organisationerna.

1.3 Bokningstid
Figur 10. Färdtjänst: Vilket betyg vill du ge bokningen, dvs. hur tiden
du fick stämde med den tid du önskade åka? (B6.)
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Under åren 2011 till 2013 minskade andelen nöjda med bokningen
signifikant mellan varje år. Från 2013 och framåt har andelen nöjda legat
still. Variationen mellan andelen nöjda med bokningen för färdtjänstresor hos
de deltagande organisationerna 2014 sträcker sig från 82 procent till 95
procent.
Figur 11. Sjukresa: Vilket betyg vill du ge bokningen, dvs. hur tiden du
fick stämde med den tid du önskade åka? (B6.)
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Bas sjukresor: 2011: 4 529, 2015: 5 273, 2013: 6 124, 2014: 6 094 IP
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För sjukresor har det skett en signifikant minskning av andelen nöjda från
2011 till 2014. Det skedde även signifikanta minskningar mellan åren fram till
2013.
För 2014 varierar andelen nöjda med bokningen av sjukresor bland de
deltagande organisationerna från 71 procent till 90 procent.
Figur 12. Totalt: Vilket betyg vill du ge bokningen, dvs. hur tiden du fick
stämde med den tid du önskade åka? (B6.)
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Bas totalt: 2011: 16 351, 2012: 21 704, 2013: 23 962, 2014: 24 251 IP

Figur 13. Färdtjänst: Vilket sammanfattande betyg vill du ge beställning
av just den här resan? (B8.)
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Andelen nöjda med färdtjänstbeställningen minskade signifikant mellan 2011
och 2013. Under 2014 har den åter ökat med en procentenhet, vilket är en
signifikant förändring. Nöjdheten med färdtjänstbeställningen ligger mellan
84 procent och 94 procent för de deltagande organisationerna under 2014.
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Figur 14. Sjukresor: Vilket sammanfattande betyg vill du ge beställning
av just den här resan? (B8.)
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För sjukresor minskade andelen nöjda signifikant mellan 2011 och 2013.
Sedan 2013 är andelen nöjda med beställningen oförändrad. Jämför man de
deltagande organisationerna 2014 varierar nöjdheten mellan 75 procent och
95 procent.
Figur 15. Totalt: Vilket sammanfattande betyg vill du ge beställning av
just den här resan? (B8.)
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Under perioden 2011-2013 minskade den totala andelen som var nöjda
signifikant i det sammanfattande betyget för beställningen. På totalnivå är
andelen nöjda oförändrad mellan 2013 och 2014. Den sammanfattande
nöjdheten med beställningen hos de deltagande organisationerna 2014
ligger mellan 82 procent och 94 procent.
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Resan
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2

Resan

Nyckelresultat
 Totalt upplevde resenärerna 2014 att 84 procent av fordonen kom i
tid och ytterligare 5 procent inom fem minuter.
 Från 2011 till 2014 har andelen nöjda med förarens bemötande
minskat från 98 procent nöjda till 89 procent nöjda.
 Totalt 91 procent upplevde 2014 att de kom fram i tid.

2.1 Punktlighet upphämtning
Figur 16. Färdtjänst: Kom fordonet på det klockslag som du fick löfte om? (R1.)
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Bas färdtjänst: 2011: 19 439, 2012: 23 658, 2013: 24 449, 2014: 24 517 IP

Under åren 2011 till 2014 minskade andelen som upplevde att färdtjänstfordonet kom i tid med tre procentenheter, en signifikant minskning. Med 83
procent som kom på utsatt tid och fem procent inom fem minuter ger det en
punktlighet, mätt som punktlighet mäts inom allmän kollektivtrafik, på 88
procent.
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Figur 17. Sjukresor: Kom fordonet på det klockslag som du fick löfte om? (R1.)
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Bas sjukresor: 2011: 12 214, 2012: 12 848, 2013: 13 158, 2014: 13 209 IP

Från 2011 till 2014 angav en signifikant lägre andel av de som gjort en
sjukresa att fordonet kom i tid. Med 85 procent som kom på utsatt tid och
fyra procent inom fem minuter ger det en punktlighet, mätt på samma sätt
som inom allmän kollektivtrafik, på 89 procent.
Figur 18. Totalt: Kom fordonet på det klockslag som du fick löfte om? (R1.)
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Under perioden 2011 till 2014 sjönk andelen resenärer totalt som angav att
fordonet kom i tid signifikant med fem procentenheter. Samtidigt är
resenärernas upplevda punktlighet 2014, mätt som inom allmän
kollektivtrafik, 89 procent, det vill säga summan av 84 procent som kom på
utsatt tid och 5 procent som kom inom fem minuter.
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2.2 Föraren
Figur 19. Färdtjänst: Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? (R7.)
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Bas färdtjänst: 2011: 19 440, 2012: 23 658, 2013: 24 449, 2014: 24 517 IP

Sedan 2011 har en signifikant minskning skett varje år i andelen som är
nöjda med förarens bemötande. Bland samtliga deltagare under 2014
varierar nöjdheten mellan 85 procent och 98 procent för förarens bemötande
vid färdtjänst.
Figur 20. Sjukresor: Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? (R7.)
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För sjukresorna har det mellan 2011 och 2014 varje år skett en signifikant
minskning av andelen nöjda med förarens bemötande. Bland samtliga
deltagare under 2014 varierar nöjdheten med förarens bemötande vid
sjukresor mellan 85 procent och 97 procent.
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Figur 21. Totalt: Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? (R7.)
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Jämfört med 2011 har det jämfört med varje efterföljande år skett en
signifikant minskning i andelen nöjda med förarens bemötande. Bland
samtliga deltagare under 2014 varierar totalt nöjdheten med förarens
bemötande mellan 85 och 97 procent.

2.3 Punktlighet destination
Figur 22. Färdtjänst: Kom du fram i tid? (R16.)
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Bas färdtjänst: 2011:19 439, 2012: 23 658, 213: 24 449, 2014: 24 517 IP

En signifikant minskning i andelen som svarade ja på frågan om de kom
fram i tid skedde mellan 2011 och 2014. Totalt sett för färdtjänstresenärerna
2014, mätt som punktlighet inom den allmänna kollektivtrafiken, kom 92
procent i tid (91 procent ”ja” + 1 procent ”försenad 1-5 min”).
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Figur 23. Sjukresor: Kom du fram i tid? (R16.)
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Mellan 2011 och 2014 skedde en signifikant minskning av andelen
resenärerna med sjukresor som angav att de kom fram i tid, från 94 procent
till 90 procent. Samtidigt ökade andelen som angav att de kom fram för tidigt
under samma period. Ökningen är signifikant. Totalt sett för sjukresenärerna
2014, mätt som punktlighet inom den allmänna kollektivtrafiken, kom 91
procent i tid (90 procent ”ja” + 1 procent ”försenad 1-5 min”).
Figur 24. Totalt: Kom du fram i tid? (R16.)
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Under perioden 2011 till 2014 har andelen som angivit att de kom fram i tid
minskat signifikant från 94 till 91 procent. Totalt sett 2014, mätt på samma
sätt som punktlighet inom den allmänna kollektivtrafiken, kom 92 procent i
tid (91 procent ”ja” + 1 procent ”försenad 1-5 min”).
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2.4 Totala resan
Figur 25. Färdtjänst: Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva
resan, dvs. från det att fordonet kom och hämtade dig tills att du kom
fram? (R17.)
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Det har skett en signifikant minskning av andelen nöjda med själva resan
bland färdtjänstresenärerna från 2011 till 2014. Men de två senaste åren har
nöjdheten legat still.
Bland de deltagande organisationerna 2014 varierar nöjdheten med själva
resan för färdtjänst mellan 85 procent och 96 procent.
Figur 26. Sjukresor: Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva
resan, dvs. från det att fordonet kom och hämtade dig tills att du kom
fram? (R17.)
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Även bland sjukreseresenärerna har en signifikant minskning av andelen
nöjda skett mellan 2011 och 2013. Sedan dess har nöjdhetsnivån legat still.
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Bland samtliga deltagare under 2014 varierar nöjdheten för själva sjukresan
mellan 82 procent och 96 procent.
Figur 27. Totalt: Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan,
dvs. från det att fordonet kom och hämtade dig tills att du kom fram?
(R17.)
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Det skedde även totalt sett en signifikant minskning av andelen nöjda med
själva resan från 2011 till 2013. De två senaste åren har däremot andelen
nöjda legat still på samma nivå, där nio av tio är nöjda.
Totalt varierar nöjdheten med resan bland samtliga deltagare under 2014
mellan 85 procent och 96 procent.
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Sammanfattande nöjdhet

Nyckelresultat
 I det sammanfattande betyget för beställning och resa är 90
procent av resenärerna nöjda 2014.
 Från 2011 till 2014 minskade den sammanfattande nöjdheten från
95 till 90 procent.
 Det finns ingen signifikant skillnad i nöjdhet mellan resenärer i
vanligt fordon och i specialfordon.

Den sammanfattande nöjdheten gällande beställningen och resan, med
såväl färdtjänst- som sjukresor, ligger på en mycket hög nivå. Av alla
intervjuade färdtjänstresenärer är 91 procent nöjda med sin senaste
beställning och resa 2014. Mellan 2011 och 2013 skedde en signifikant
minskning av den sammanfattande nöjdheten med fyra procentenheter.
Jämför man de deltagande organisationerna ligger den sammanfattande
nöjdheten avseende hela resan mellan 84 procent och 96 procent.
Figur 28. Färdtjänst: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela
resan, d.v.s. om du tänker på både beställningen och resan sammantaget?
(R18.)
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Bas färdtjänst: 2011:19 439, 2012: 23 658, 213: 24 449, 2014: 24 517 IP
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Figur 29. Sjukresor: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela
resan, d.v.s. om du tänker på både beställningen och resan sammantaget?
(R18.)
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Bland sjukresenärerna var 90 procent nöjda med sin senaste beställning
samt resa under både 2013 och 2014. Dessförinnan hade nöjdheten minskat
signifikant med fem procentenheter mellan 2011 och 2013.
Den sammanfattande nöjdheten hos sjukresenärerna 2014 ligger mellan 77
procent och 96 procent när man jämför de deltagande organisationerna
under 2014.
Figur 30. Totalt: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan,
d.v.s. om du tänker på både beställningen och resan sammantaget? (R18.)
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Sett till betyget för samtliga resor, oavsett restyp, har en fortlöpande
signifikant minskning av andelen nöjda skett från 2011 till 2014. Jämför man
de deltagande organisationerna ligger den sammanfattande nöjdheten,
oavsett restyp, för 2014 mellan 83 procent och 96 procent.
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Resultaten för den sammanfattande nöjdheten kan också betraktas ur
aspekten vilken fordonstyp som använts vid resan.
Figur 31. Totalt och per fordonstyp: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill
du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på både beställningen och resan
sammantaget? (R18.)
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Bas 2014: 37 726, 21 326, 10 767, 1 930 IP

Den enda signifikanta skillnaden 2014 finns mellan den totala
sammanfattande nödheten och den för vanliga fordon. Skillnaden är en
procentenhet. Det går alltså inte att säga med säkerhet att det finns en
skillnad i nöjdhet med hela resan med utgångspunkt i de olika
fordonstyperna.
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Fokusområden för högre sammanfattande betyg

Nyckelresultat
 De viktigaste frågorna att prioritera för att nå ökad
sammanfattande nöjdhet bland regelbundna resenärer är
väntetiden i telefon samt önskad/erhållen tid vid bokning.
 Prioriteringsfrågan för att öka den sammanfattande nöjdheten
bland mer sällan- och aldrig-resenärer är önskad/erhållen tid vid
bokning.

Utifrån åtgärdsmatriserna i webbrapporten för ANBARO är det möjligt att se
hur de olika frågorna som ställs i undersökningen varierar i viktighet och
påverkan gentemot den sammanfattande nöjdheten. Nedanstående översikt
visar variationen över tid för frågorna i de olika resenärskategorierna på
nationell nivå.
Figur 32. Regelbunden resenär
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De viktigaste frågorna att prioritera, om målet är ökad nöjdhet bland de
regelbundna resenärerna, är att, sett till 2014 års resultat, jobba med
väntetiden i telefon samt önskad/erhållen tid vid bokning. Dessa frågor har
under åren 2011 till 2014 gått från att vara frågor att uppehålla respektive
bibehålla till att bli prioriteringsfrågor.
Figur 33. Mer sällan eller aldrig resenär
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Om målet är att öka den sammanfattande nöjdheten bland mer sällan och
aldrig-resenärerna bör fokus läggas på önskad/erhållen tid vid bokning. Det
är en fråga som gått från att vara en bibehållfråga till att bli en
prioriteringsfråga.
Önskemålen om en viss tid ska ställas mot de möjligheter som
planeringsverktyget för samordnade resor ger och de kostnader som icke
samordnade resor innebär. Färdtjänst/sjukresor agerar inom givna
ekonomiska ramar, som ställer krav på mesta möjliga nytta av satsade
resurser, varför resor samordnas. Detta kan leda till motsättningar mellan
samhällsnyttan av samordning kontra resenärens förväntan om en taxitjänst
som är tillgänglig på kunderns villkor. Här finns ett glapp mellan kundens
förväntan och vad tjänsten färdtjänst/sjukresor de facto innebär.
Områden som är viktiga att bibehålla för båda grupperna är förarens
bemötande och restiden. Dessutom är det för regelbundna resenärer viktigt
att bibehålla bemötandet vid bokning samt mjuk och smidig körning.
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Andel perfekt kvalitet

Nyckelresultat
 98 procent av resenärerna är nöjda 2014 när de vid beställningen
får svar direkt och inga förseningar sker vid upphämtning och/eller
avlämning.
 75 procent av resenärerna är nöjda 2014 när de vid beställningen
fått vänta mer än en minut och förseningar skedde vid
upphämtning och/eller avlämning.

Analysen 6-fältaren visar andelen perfekt kvalitet. Denna analys kan bara
göras för deltagare som har valt frågepaketen Medium alternativt Large.
I den övre vänstra gröna rutan visas andelen där både beställning och resa
var perfekt ur tidsaspekten. I nedre högra röda rutan visas andelen där både
beställningen och resan innebar förseningar. Inom parentes i varje ruta syns
andelen resenärer, bland dem som beställt resan själv, som i helhetsbetyget
angivit att de är nöjda.
Figur 34. Resultat för färdtjänst 2014
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Figur 35. Resultat för färdtjänst 2013

Bas: Beställde resan själv 6 305
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Av de tillfrågade bland färdtjänstresenärerna under 2014 var 98 procent
nöjda bland de 27 procent som hade gjort resor med perfekt kvalitet. 76
procent var nöjda av de nio procent av resenärerna som upplevde såväl
väntetid över en minut vid beställning som att de hämtades sent och/eller
kom fram för sent. Totalt 2014 var det 81 procent av resorna som hämtades
i tid och kom fram i tid. 2013 gällde detsamma för 80 procent av resorna.
Andelen resenärer som upplevde perfekt kvalitet 2014 var två
procentenheter lägre jämfört med 2013, men nöjdheten hos dessa 2014 var
en procentenhet högre än året innan.
Under 2014 varierade andelen perfekt kvalitet bland deltagarna från 20 till 37
procent för färdtjänst. Och andelen resor med väntetid vid både beställning
och/eller hämtning varierade mellan sju och 15 procent.
Figur 36. Resultat för sjukresa 2014
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Figur 37. Resultat för sjukresa 2013

Bas: Beställde resan själv 2 914

Bland sjukresorna var 97 procent av resenärerna nöjda bland de 29 procent
som upplevde perfekt kvalitet 2014. Detta kan jämföras med 95 procent
nöjda bland de 31 procent som 2013 upplevde perfekt kvalitet. Nöjdheten
bland resenärerna 2014 var trots detta två procentenheter högre än 2013.
Andelen som upplevde förseningar både vid beställning och hämtning
och/eller lämning sjönk med en procentenhet 2014 jämfört med 2013. Även
här var nöjdheten i gruppen en procentenhet högre 2014 än 2013.
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Under 2014 fanns för sjukresor variationen i perfekt kvalitet mellan 18 och
35 procent. Andelen resor med väntetid vid beställning samt hämtning
och/eller avlämning varierade mellan sju och tolv procent.
Figur 38. Resultat för samtliga 2014
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6%
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(80% nöjda)

10%
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Bas: Beställde resan själv 9 232

Figur 39. Resultat för samtliga 2013

Bas: Beställde resan själv 9 219

Nöjdheten hos samtliga resenärer är mycket hög (98 procent) hos de 28
procent som uppger att beställningsmottagaren svarade direkt och att de
både hämtades och kom fram i tid. 75 procent är nöjda av de 9 procent som
fick vänta i mer än en minut vid beställning, och som dessutom hämtades
och/eller kom fram försent, vilket är en betydligt lägre andel nöjda.
Förseningar i beställning och/eller resa påverkar därmed tydligt nöjdheten.
Mönstret är detsamma hos färdtjänstresenärer respektive sjukresenärer.
Variationen på totalnivå var för perfekt kvalitet under 2014 från 20 till 32
procent. Andelen resor med väntetid vid beställning samt sen hämtning
och/eller avlämning varierade mellan fem och 14 procent.
Två procentenheter färre upplevde perfekt kvalitet 2014 jämfört med 2013.
Skillnaden är signifikant. Trots det var andelen nöjda bland dessa två
procentenheter högre 2014 än 2013. Tio procent av resenärerna 2013
drabbades av både väntetid vid beställning samt försening vid upphämtning
och/eller ankomst. 2014 var det en procentenhet färre och nöjdheten var en
procentenhet högre i denna grupp än 2103.
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6

Demografiska variabler

Nyckelresultat
 Genomgående är drygt sex av tio resenärer kvinnor
 Totalt under perioden 2011 till 2014 har andelen resenärer i
åldersgruppen 70-79 år ökat signifikant.

6.1 Kön
Figur 40. Färdtjänst
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Bas färdtjänst: 2011: 19 439, 2012: 23 658, 2013:24 449, 2014: 24 517 IP

Bland de svarande färdtjänstresenärerna är sju av tio kvinnor, och så har
fördelningen i stort sett ut sedan 2011. Förändringen mellan 2013 och 2014 i
andelen svarande kvinnor respektive män bland färdtjänstresenärerna är
signifikant på 95 procentsnivån.
Figur 41. Sjukresor
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Bas sjukresor: 2011: 12 214, 2012:12 848, 2013:13 158, 2014: 13 209 IP
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Bland de svarande sjukreseresenärerna är drygt varannan en kvinna, och
har så varit under hela perioden.
Figur 42. Totalt
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Bas samtliga: 2011: 31 653, 2012: 36 506; 2013: 37 607, 2014: 37 726 IP

Totalt är drygt sex av tio respondenter kvinnor, och så har det sett ut under
hela perioden 2011 till 2014. Ökningen av andelen kvinnliga resenärer och
minskningen av andelen manliga resenärer bland de svarande mellan 2013
och 2014 är signifikant.
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6.2 Ålder
Figur 43. Färdtjänst
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För färdtjänsten har under perioden 2011 till 2014 de största signifikanta
förändringarna inom fördelningen av åldersgrupperna skett bland resenärer
över 70 år. Särskilt gruppen 70-79 år har ökat sin andel signifikant, medan
andelen 80+ år totalt sett minskat under perioden.
Det har skett förändringar skett i några åldersgrupper mellan 2013 och 2014.
Förändringarna är signifikanta för åldersgrupperna 60-69, 70-79 samt 80+
år, där en minskning har skett med två procentenheter för gruppen 60-69 år,
samt en ökning om två procentenheter respektive en för de båda äldre
grupperna.
Figur 44. Sjukresor
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Under perioden 2010-2014 har signifikanta förändringar skett inom
åldersgrupperna för sjukresenärer. Gruppen 40-49 har minskat sin andel,
liksom grupperna 50-59 och 60-69 år. Däremot har gruppen 70-79 år ökat
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sin andel. Andelen för gruppen 80+ år har minskat under perioden.
Fördelningen mellan åldersgrupperna bland sjukreseresenär över 40 år har
förändrats mellan 2013 och 2014. Förändringarna är signifikanta för samtliga
åldersgrupper från 40 år och upp till 79 år. I de tre yngre grupperna mellan
40 och 69 år har en signifikant minskning ägt rum, medan gruppen 70-79 har
ökat sin andel signifikant.
Vid en jämförelse av åldersfördelningen mellan färdtjänst- och sjukresor
syns att det bland färdtjänstresorna finns en signifikant större andel
resenärer över 80 år än bland sjukresorna. Däremot är andelen 60-69- samt
70-79-åringar signifikant högre bland sjukresorna än bland färdtjänstresorna.
Totalt under perioden 2011 till 2014 har andelen för åldersgrupperna 50-59
samt 60-69 år minskat signifikant medan gruppen 70-79 år ökat sin andel.
Den äldsta gruppen 80+ år har minskat sin andel signifikant.
Figur 45. Totalt
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7

Bokningsprocessen

7.1 Bakgrundsinformation
Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) är en löpande
kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor, som genomförts årligen
sedan 2004. Resenärerna intervjuas per telefon dagen efter genomförd
resa. De tillfrågas om beställning och bemötande, samt intryck av resan.
Intervjuer genomförs dagligen året runt.
Under 2014 genomfördes totalt 37 726 intervjuer. Av dessa var 24 517
färdtjänstintervjuer och 13 209 sjukreseintervjuer. Undersökningen har
genomförts på motsvarande nivå sedan 2011.
Totalt täcker ANBARO in färdtjänst och/eller sjukresor i 235 kommuner,
d.v.s. 81 procent av landets kommuner deltar ingår i undersökningen,
fördelat på 18 ansvariga organisationer. Dessa kommuner täcker in 82
procent av befolkningen som är 15 år och äldre.
ANBARO genomförs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och de
landstings- och primärkommunala medlemmar som valt att delta i
barometern. I rapporten benämnas samtliga uppdragsgivare i ANBARO som
deltagare. Användarmöten genomförs två gånger per år som diskussionsoch beslutsforum för deltagarna. Ipsos Sweden AB
genomförundersökningen.

7.2 Deltagare 2014
Under 2014 var antalet deltagare 18 stycken. För den deltagare som önskar
kan resultatet delas upp i fördefinierade geografiska områden. Se
nedanstående uppställning för fördelning av antalet intervjuer per deltagare:
Deltagande bolag i december 2014

Frågepaket

Antal intervjuer per dag

Därav färdtjänst

Därav sjukresor

Dalatrafik

Large

8

4

4

Göteborgs stad

Small

7

7

0

Jönköpings Länstrafik

Medium

6

4

2

Kalmar Länstrafik

Large

5

2

3

Karlstadsbuss/Karlstads kommun

Small

2

2

0

Regionförbundet södra Småland/
Länstrafiken Kronoberg

Small

4

2

2

Linköpings kommun

Small

4

4

0

Länstrafiken i Jämtlands län AB

Small

2

1

1

Länstrafiken Norrbotten AB

Small

3

1

2

Skånetrafiken

Small

7

3

4

Länstrafiken Örebro

Small

4

2

2

Värmlandstrafik AB

Medium

6

3

3

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

Large

5

3

2

X-Trafik

Small

5

3

2

ÖstgötaTrafiken, AB

Medium

5

3

2

Stockholms läns landsting

Special

15

12

3

Västtrafik

Special

6

3

3
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7.3 Definitioner
Resenärer = Med resenärer avses de som deltagit som respondenter i
ANBARO. I rapporten benämnas respondenterna som resenärer.
Regelbundna resenärer = personer som reser med färdtjänst/sjukresor minst
varje månad eller oftare
Sällanresenärer = personer som reser med färdtjänst/sjukresor mer sällan
än varje månad
Nöjda = resenärer som på frågorna angivit betyg 4+5
Missnöjda = resenärer som på frågorna angivit betyg 1+2
Signifikans = i rapporten anges signifikans med 95 procents säkerhet. Detta
betyder att det med 95 procents säkerhet har skett en förändring i andelen
nöjda/missnöjda. I de fall förändringar skett som inte är signifikanta, så
kommenteras dessa förändringar inte i rapporten.
Perfekt kvalitet = resesituation när såväl beställning som upphämtning och
avhämtning fungerat utan förseningar

7.4 Metod
Genom att hämta data från beställningen skapas bakgrundsinformation som
både tjänar som urval och bakgrundsdata i undersökningen. Det säkerställer
också att resenären får uttala sig om en resa som skedde i närtid (dagen
innan) och på så sätt minimeras tiden mellan tjänsteleverans och mättillfälle,
vilket innebär att felkällor i resultaten som följd av minnestillrättalägganden
undviks. Resultaten speglar därmed den funktionella tjänstekvaliteten
snarare än "det generella omdömet av tjänsten", något som ofta kan bli mer
synonymt med en utvärdering av deltagarnas varumärke.
I bilaga 1 presenteras metod och undersökningsprocessen i korthet.

7.5 Frågebatteri.
Frågorna rör beställningen och upplevelsen av resan med dess ingående
delar av bl.a. förare, bil och tidshållning. Det finns möjlighet att ställa
tilläggsfrågor, antingen enskilt av en, eller av samtliga deltagare.
Sedan 2011 indelas frågorna i tre olika frågepaket:
 Small: innehåller en bas av frågor som identifierades som essentiella
 Medium: innehåller ytterligare detaljerade frågor
 Large: innehåller samtliga ställda frågor (från 2010) exklusive två
stycken frågor
Generellt ökar analysmöjligheterna ju fler frågor som ställs. Analysen
”perfekt kvalitet” (sexfältaren) kan inte göras med mindre än att man har
frågepaketet medium. Med ett större frågepaket ger analysen i
åtgärdsmatrisen en tydligare och klarare bild av vad som fallerar och vad
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som behöver åtgärdas. Det i sin tur är en tidsbesparing på sikt. Inga extra
beställningar och undersökningar behövs, där underlaget kan anklagas för
att innehålla för få respondenter när man gör frågeinsatsen under en kortare
tid.
Ju fler frågor som ställs och som man har tidsserier på, desto bättre kan man
bemöta kritik. Och problem som kommit fram i analyser och som man
arbetat med kan man påvisa effekter utav, genom de löpande tidsserierna.
D.v.s. man får kvitto på utfört arbete. Tidsserierna visar också säsongsförändringar och förändringar över tid som i sin tur kan förklara nedgångar i
betyg på en generell nivå.
Nuvarande frågepaket redovisas i Bilaga 3.

7.6 Webbrapporten
Webbrapporten är den kanal som resultaten redovisas i för deltagarna och
där de ges möjlighet till analys. Den nås av deltagare med ett personligt
lösenord. Webbrapporten uppdateras en gång per vecka med resultaten av
föregående veckas intervjuer. Deltagarna har tillgång till all data sedan
starten och därför kan analyser göras även bakåt i tiden.
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8

Bilagor

1: Systemöversikt dagliga urval och intervjuförfarande
2: ANBARO rikstabeller 2014
3: Frågepaket ANBARO från 1 januari 2011
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Ärende/Dok. id.
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inriktning för
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Bakgrund och syfte

Detta PM syftar till att kartlägga vilken statistik som finns för färdtjänst och sjukresor inom
trafikförvaltningen samt hur uppföljning av färdtjänstresor och sjukresor går till. Arbetet är
gjort inom ramen för utredning om framtida inriktning för färdtjänsten i Stockholms län.
Syftet är att beskriva hur datainsamling av uppgifter om planerade och genomförda resor i
färdtjänsten går till. Vidare lyfts synpunkter upp från sektion färdtjänst om eventuella
förbättringar/förändringar för att förenkla och sytematisera rapportering och
sammanställning av uppgifter som i framtiden bättre skulle kunna möta trafikförvaltningens
behov av uppföljning. Ett mer systematiserat system bidrar enklare uppföljning färdtjänstoch sjukresor vilket bedöms bidra förbättrad kvalitetet.
Resultatet av denna studie kan ge underlag till en kravbild för nytt IT-system inom
färdtjänstverksamheten samt eventuellt även underlag för framtagande av nya arbetsrutiner.
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Allmänt

2.1

Användare av information och lagrade uppgifter

Ärende/Dok. id.
Utredning framtida
inriktning för
färdtjänsten
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Den information/de uppgifter gällande Färdtjänstens verksamhet som idag lagras i olika
IT-system använder trafikförvaltningen för uppföljning av färdtjänstverksamheten.
Uppföljning sker tex av ekonomiavdelningen och sektion färdtjänsts affärförvaltning.
Uppföljning görs av kostnad per resa, kundklagomål, kvalitetsavgifter mm. Nedan
beskrivs hur uppgifter lagras, vilken typ av underlag och statistik som finns att tillgå för
uppföljning av färdtjänstresor och trafikavtal för färdtjänsten, i vilka system och hur
processerna kring hur lagring och uppföljning ser ut.
2.2

Begreppsförklaring

Begrepp
Call – Center
Fordonstyp

Leverantör

2.3

Beskrivning
Här avser detta beställningscentralen som resenärer som beställer
färdtjänsttaxi ringer till då de vill beställa en resa.
Avser typ av fordon för resenärer med färdtjänsttillstånd. Beroende på vilket
behov och färdtjänsttillstånd resenären har får han/hon resa med olika
fordonstyper. Det kan vara taxibil (vanlig bil), Specialfordon (mindre
buss/skåpbil) eller liggandetransport (samma som specialfordon men med
plats för resenärer som ligger ner på bår.)
Här avses transportleverantörerna som kör färdtjänsttrafiken, exempelvis
upphandlade taxibilag.

IT-system där information om färdtjänstresor lagras.

Underlag för uppföljning och statistiksammanställning finns i dagens system att hämta
från ett antal IT-system med olika uppdrag och funktion.
IT-System
Samplan

Sekund
SRS

SUTI

Agresso
RainDance

Förklaring
System för resebokning och samplanering av taxiresor och manuell
samplanering av specialfordon. Uträkning av teoretisk sträcka för
specialfordon, ett underlag för beräkning av resans kostnad.
Idag hämtar Samplan in koordinat för start- och slutpunkt för köruppdragen
samt koordinat för var fordonet befann sig när köruppdraget togs emot från
leverantörerna.
System för tillståndsärenden. I Sekund lagras information från Samplan om
antal resor varje färdtjänstresenär bokar.
System för registrering av sjuktillstånd. Ger underlag för genomförda
sjukresor från RIOR och sammanställer underlag för kundens egenavgifter.
SRS sammanställer ett underlag som skickas till RES och sedan vidare till
ekonomisystemet Agresso
Ett standardiserat gränssnitt mellan leverantörerna och Trafikförvaltnings
datasystem. Genom SUTI går det att göra utbyte av trafikinformation mellan
olika datorsystem. Genom SUTI skickar bland annat leverantörerna
taxameterdata från utförda köruppdrag till trafikförvaltningen.
Trafikförvaltningens ekonomisystem. Systemet hanterar fakturering av
egenavgifter för färdtjänst- och sjukresor. Sammanställer och skickar fakturor
till kunderna. Systemet får underlag från RIOR och RES.
Det gamla systemet för fakturering av egenavgifter för färdtjänst- och
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RES
RIOR
RU
Boomerang
Lagret

Ärende/Dok. id.
Utredning framtida
inriktning för
färdtjänsten
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

sjukresor.
System som får en sammanställning från SRS av genomförda sjukresor och
egenavgifter som ska faktureras till kund. Skapar en bokföringsfil som läses in
i ekonomisystemet Agresso.
Ett IT-system för körhistoriken det vill säga taxameterdata på utförda resor
läses in i systemet för att sedan validera och matcha det med beställda resor
från Samplan.
Ett IT-system som används för hantering av kundsynpunkter om
färdtjänstens verksamheter.
På trafikavdelningens finns ett system för sammanställning av statistik för
resor, färdtjänstresenärer och tillståndsärenden. Systemet kallas för Lagret
och används bland annat som underlag för nulägesanalyser, för uppföljning i
det dagliga arbetet och inför upphandling av ny trafik.

Powerpivot
Frida
Den allmänna
kollektivtrafikens
statistikdatabas
ANBARO

För att förstå den beskrivning av uppgifter som finns att hämta ur de olika system görs
först en kort beskrivning av aktuella IT-system och hur de samverkar med varandra.
I bilden nedan beskrivs hur de olika IT-systemen integrerar med varandra.
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Ärende/Dok. id.
Utredning framtida
inriktning för
färdtjänsten
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Insamling/registrering av statistik

Här beskrivs det underlaget som samlas in eller registreras inom ramen för
färdtjänstverksamheten inom Stockholms läns landsting.
3.1

Färdtjänsttillstånd(Sekund)

Nya färdtjänstresenärer registreras i systemet Sekund i samband med att de ansöker om
färdtjänsttillstånd. När de fått ett godkänt beslut på sitt tillståndsärende lagras även antal
resor samt typ av tillstånd. Sekund uppdateras en gång i veckan mot folkbokföringen.
Uppgifterna i systemet är skyddade enligt PuL. Det går att söka ut enskilda resenärer via
sekund och få fram antal resor resenären har tillstånd för samt antal resor han/hon har
kvar.
Statistik och samlingsrapporter kring tillstånd, utan personliga uppgifter, går att få fram
genom Lagret, se nedan.
3.2

Sjukresor (SRS)

Sjukvårdsförvaltningen ger tillstånd till sjukresor. Dessa tillstånd registreras i systemet
SRS. I det systemet går det att söka fram hur många sjukresor resenären har tillstånd för.
3.3

Beställda resor (Samplan)

Alla färdtjänstresor med taxi och specialfordon som beställs registreras i
trafikplaneringssystemet Samplan. Beställningen registreras antingen av resenären själv
via websidan ”mina sidor”, eller av telefonisten när resenären ringer till call-center (för
taxiresor) eller leverantörerna själva (för rullstolstaxi). Om beställningen görs via ”mina
sidor” registreras beställningen direkt in i Samplan.
Resebeställningarna registreras direkt i Samplan.
I Samplan registreras följande vid en resebeställning:
• Kundnummer/personnummer
• Datum för resan
• Tid för upphämtning (specifika tidsintervall för taxi)
• Startadress
• Slutadress
• (Ibland även en adress på vägen vid hämtning/lämning av barn på förskola)
Samplan hämtar information från systemet Sekund som behandlar kunduppgifterna och
information om färdtjänsttillstånd. Den information som Samplan hämtar från systemet
Sekund är sådan som är relevant för att kunna genomföra en resebokning:
• Personnummer
• Kundnummer
• Telefonnummer
• Barn under 18 år (ja/nej)
• Ensam (ja/nej)
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Ärende/Dok. id.
Utredning framtida
inriktning för
färdtjänsten
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Vinter (ja/nej)
Ledarhund (ja/nej)
Antal ledsagare (antal)
Trappklättrare (ja/nej)
Allergianpassat fordon (ja/nej)
Taxikund i buss (ja/nej)
Ej närtrafik till och med (datum) 1
Behov av el moped till och med (datum)

I Samplan kan en resa läggas in samma månad som den ska utföras men det går också att
lägga in ett schema för en längre tidsperiod. Med schemalagda resor menas regelbundna
resor mellan samma platser och samma tider exempelvis varje dag eller varje tisdag ett
visst klockslag (exempelvis resor till och från jobbet).
När en sjukresa beställs kontrolleras detta mot SRS innan det går att göra en
resebeställning i Samplan.
Samplan genererar uppdrag att utföra färdtjänstresor. Dessa skickas till avtalade
taxileverantörer flera gånger under dagen en bestämd tidpunkt innan uppdraget ska
utföras.
Förutom att samtliga beställda färdtjänstresor lagras i Samplan skickas denna information
även vidare till RIOR kontinuerligt. Från Samplan skickas också bokade resor som inte
avbokats till ekonomisystemet för att fakturera resenärens egenavgifter.

RIOR

Samplan
SRC

Agresso

Följande uppgifter går att hämta från Samplan:
• Enskilda resor
• Titta på, skriva ut eller kopiera en sida i systemet
Det går däremot inte att få någon sammanställning av statistikmaterial. i Samplan lagras data i 5
månader.

3.3.1

Inrapporterad data från leverantörerna

Leverantörerna som kör färdtjänsttaxi har enligt avtal skyldighet att rapportera in
följande:
Det finns möjlighet att planera resenärer med tillgänglig närtrafik om resenären har möjlighet att resa med
närtrafiken.
1
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Ärende/Dok. id.
Utredning framtida
inriktning för
färdtjänsten
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

• Incidenter, olyckor och tillbud (utan dröjsmål)
• Taxameteruppgifter (dagligen)
• Miljörevision & miljöredovisning (sammanställning över fordonsflottan)
Leverantörerna som kör specialfordon har enligt avtal skyldighet att rapportera in
följande:
• Incidenter, olyckor och tillbud (utan dröjsmål)
• Taxameteruppgifter (dagligen)
• Miljörevision & miljöredovisning (sammanställning över fordonsflottan)
• Resebeställningar
• Samtalsstatistik (månadsvis)
Callcenter (beställningscentralen) ska rapportera in följande till trafikförvaltningen:
• Växelstatistik per timme och antal samtal
• Väntetid
• Antal obesvarade samtal
Incidenter, olyckor och tillbud

Varje olycka som leder till en personskada ska rapporteras till trafikförvaltningen. Föraren
ska fylla i en incidentrapport, scanna in den och maila till trafikförvaltingen.
Incidentrapporterna registreras i ärendehanteringssystemet Boomerang.
Incidentrapporten sparas även i pappersforma i en pärm på trafikavdelningen.
Taxameterdata
Leverantörernas taxameterdata omvandlas till texfiler som dagligen exporteras till
trafikförvaltningens FTP-server 2. Leverantörerna kan göra ändringar i taxameterfilen men
då märks detta i inrapporterade data. Taxameterdatat hämtas av trafikförvaltningen varje
natt och importeras i systemet RIOR.
Varje export av taxameterdatafil till FTP- servern genererar ett leveranskvitto eller ett
felkvitto. När textfilerna därefter kontrolleras i system RIORs gränssnitt RU får
leverantörerna även ett kvitto på vilka resor som har godkänts och vilka som de fått avslag
på, samt orsak till avslaget. Se kapitel 3.1 där automatisk kontroll av resor beskrivs.

2

FTP-server

9(29)
Bilaga 11
2015-05-21
Version

Ärende/Dok. id.
Utredning framtida
inriktning för
färdtjänsten
Infosäk. klass
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Tidigare fanns det möjlighet att följa upp genomförda resor genom en modul i IT-systemet
som hette Discoverer (även kallad Ior). Denna modul gjorde det möjligt att söka ut
statistik från RIOR på genomförda godkända resor. Det gav möjlighet för affärsförvaltarna
att söka upp statistik över exempelvis körningar där föraren knappat in fördtjänstkortet
manuellt och sedan följa upp detta med respektive leverantör. Discovery var ett komplext
system som krävde stor kunskap av användaren för att kunna söka ut rätt information.
Dock är många IT-system inom färdtjänstverksamheten gamla och behöver bytas ut.
Discovery skulle avvecklas eftersom det behövde ersättas med något nytt system. Dock
avvecklades det gamla systemet innan något nytt, som kunde ersätta det, tagits i drift.
Discoverer kommer att ersättas av Powerpivot när detta driftsätts inom kort.
Miljörevision & miljöredovisning (sammanställning över fordonsflottan)
Miljörevisionen ska utföras av oberoende och opartisk miljörevisor, en så kallad
tredjepartsrevision. Miljörevisionen görs var 18:e månad eller vid avtalsförlängning då
revision ska göras vid ett tillfälle under förlängningsperioden. Rapporten undertecknas
och skickas via post till trafikförvaltiningen.
Miljöredovisning (sammanställning över fordonsflottan) ska leverantörerna skicka in tre
gånger per år till trafikförvaltningen i Excelformat via e-mail. Miljöredovisningen består
både av rörlig och fast data. Följande parametrar ska redovisas per fordon i Excel:
• Reg. nummer
• Årsmodell
• Alkolås (ja/nej)
• Allergifordon (ja/nej)
• Bensinbil (miljöklass)
• Dieselbil (miljöklass)
• Miljöbil (bränsle)
• Körda mil i taxitrafik
• Procent av körda mil med biodrivmedel
• Hybridbil genomsnitt
Excelfilen importeras in i systemet Frida som kontrollerar uppgifterna mot
transportstyrelsen och larmar om fordonen inte uppfyller ställda krav. Exempelvis om
fordonen inte är besiktigade eller om de är äldre än 6 år.
Växel- och samtalsstatistik
Växel- och samtalsstatistik för call-center för bokning av taxiresa får affärsförvaltarna
direkt via mail från telefonoperatören (Telia) dagligen. Uppgifterna skickas även veckovis
till Kentor 3, som ansvarar för utbetalningarna till leverantörerna. Växelstatistiken lagras
även i FTP-servern.
För specialforson med kundval (rullstolstaxi) begärs ingen växelstatistik för
telefonmottagningen. För avtalet med specialfordon utan kundval rapporterar
leverantören ett utdrag från telefonväxeln månadsvid till affärsförvaltaren för avtalet.
3

Kentor är it-konsulter med avtal med trafikförvaltningen
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Ärende/Dok. id.
Utredning framtida
inriktning för
färdtjänsten
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Kundnöjdhet (ANBARO)

Kundnöjdheten mäts via en undersökningsbarometer kallad ANBARO. Barometern för
anropsstyrd trafik är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor, som
årligen genomförts sedan 2004 av Svensk Kollektivtrafik. Under 2013 genomfördes totalt i
hela landet 37 607 intervjuer. Av dessa var 24 449 färdtjänstintervjuer och 13 158
sjukreseintervjuer. Uppgift om antal intervjuer i Stockholms län har inte erhållits.
Ett slumpmässigt urval av de som intervjuas görs bland genomförda färdtjänstresor
respektive sjukresor dagen före. Intervjuerna genomförs dagen efter av Ipsos Observer
(tidigare Intervjubolaget-IMRI AB). Frågorna som ställs i ANBARO besvarar resenären
med betygen 1-5 där 1 innebär stor missnöjdhet och 5 är högsta betyg på nöjdhet.
Resenärerna som blir uppringda får svara på följande frågor kopplat till den senaste
genomförda resan:

• Vilket betyg vill du ge väntetiden i telefon innan du fick svar och kunde göra din beställning?
• Vilket betyg vill du ge bemötandet av samtalsmottagaren, d.v.s. den du pratade med?
• Vilket betyg vill du ge bokningen, d.v.s. hur tiden du fick stämde med den tid du önskade
åka?
• Vilket sammanfattande betyg vill du ge beställningen av just den här resan?
• Vilket betyg vill du ge förarens bemötande?
• Vilket betyg vill du ge förarens förmåga att köra mjukt och smidigt?
• Vilket betyg vill du ge förarens förmåga att hitta till den adress du skulle åka till?
• Vilket betyg vill du ge fordonet, när det gällde förutsättningen att ta sig i och ur?
• Vilket betyg vill du ge fordonet, när det gällde att det fanns tillräckligt med plats?
• Vilket betyg vill du ge restiden från <resans hämtadress> till <resans lämnaadress>?
• Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, d.v.s. från det att fordonet kom och
hämtade dig på <resans hämtadress> tills att du kom fram till <resans lämnaadress>?
• Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på både
beställningen och resan sammantaget?
• Generellt - vilket sammanfattande betyg vill du ge tryggheten när du gör en
<färdtjänstresa/sjukresa>?
• Generellt - vilket betyg vill du ge hur <färdtjänsten/sjukresorna> fungerar överlag?
• Ärende med resan (Fritidsresa, uträtta ärenden, arbete/studier eller vård/behandling)
• Beställare (Automatbokning, schemalagd resa/regelbunden resa, någon annan ringde, ringde
själv)

3.5

Kundsynpunkter (Boomerang)

Resenärer kan inkomma med synpunkter till trafikförvaltningen antingen via telefon till
färdtjänstservice, via telefon till leverantören (om det är resa i koncept Rullstolstaxi) eller
via färdtjänsten websida ”mina sidor”.
Med kundsynpunkter menas inkomna ärenden från resenärer. Det kan handla om
klagomål generellt, klagomål på en specifik resa men det kan även handla om följande:
• Beröm
• Frågor
• Förslag och idéer
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• Klagomål
• Felaktig resa
• Synpunkter på webbportalen
Många av dessa ärenden tas emot och registreras i systemet Boomerang av avdelningen
färdtjänstservice på trafikförvaltningen. Ärendena registreras efter händelsedatum eller
datum för när synpunkten inkom. Resenärer har även möjlighet att själva registrera
ärenden i Boomerang via webbsidan ”mina sidor”. Resenären måste fylla i om han/hon
begär att få svar. Om inget svar begärts och heller ingen fråga ställts, kommer resenären
inte få något svar av färdtjänstservice.
Alla kundärenden som färdtjänstservice tar emot registreras inte i Boomerang utan många
frågor besvaras direkt över telefon till resenären.
För specialfordon med kundval ringer resenärerna direkt till respektive leverantör för att
lämna sina klagomål. Leverantörerna ska därefter rapportera akuta ärenden till
trafikförvaltningen. Övriga ärenden förväntas leverantörerna själva ta hand om och
registreras inte i Boomerang.
De kundklagomål som registreras in av färdtjänstservice eller via ”mina sidor” läggs
främst på kategorierna ”klagomål” eller ”felaktig resa”. Färdtjänstservice använder främst
kategorin ”klagomål” både om det handlar om ett klagomål generellt eller om det rör en
specifik resa som blivit felaktig. Från dessa finns det underkategorier om det handlar om
resa eller call-center. Under dessa kategorier finns ett flertal kategorier så som bemötande,
felregistrering, språkkunskap med flera. I figurerna nedan redovisas vilka kategorier som
finna att placera in kundklagomål på.
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Det finns en risk idag att vissa kundklagomål aldrig når trafikförvaltningen i och med att
leverantörer av koncept Rullstolstaxi själva hanterar kundklagomål då resenärerna har
möjlighet att ringa direkt till leverantörerna och lämna sina klagomål. Enligt avtal ska
dessa kundklagomål skickas vidare till trafikförvaltningen med det finns inget sätt att
säkerställa att detta faktiskt görs.
I Boomerang, det system som används för registrering av kundklagomål registreras
ärendena per händelsedatum och i vissa fall på datum då synpunkten inkom. Om
resenären klagar på olika typer av fel inom samma kundklagomål ser det bara ut som ett
kundklagomål i statistiken.
De kategorier som finns i Boomerang för registrering av kundklagomål täcker inte helt in
alla kundsynpunkter som inkommer. Exempelvis finns ingen kategori för brist i kunskap
om den tekniska utrustningen vilket innebär att kategorin bemötande täcker in allt från
ovänlighet till teknisk okunskap eller brister i utbildning eller kunskap om avtal.
Det går heller inte att söka ut trender på kundklagomål från systemet.

Vid införande av nytt ärendehanteringsystem bör översyn och förtydligande av
kategorisering av kundklagomål göras.
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Driftfel

Om en leverantör uppmärksammar någon typ av driftfel som innebär begränsningar i
beställningsmottagningen eller bokningen av resor ska detta meddelas skyndsamt till
trafikförvaltningens driftledningscentral. Driftledningscentralen meddelar berörda parter
inom trafikförvaltningen samt hjälper till med driftstoppet i bästa mån. Det finns
reservrutiner som används beroende på vilket fel som inträffat.
3.7

Lagring och utdrag av statistik

Här redovisas de lagringskällor för data och möjligheter att få ut statistik som används
inom färdtjänstverksamheten på trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting.
3.7.1

Genomförda och godkända resor i RU (RIOR)

RU är ett gränssnitt i systemet RIOR som validerar och matchar beställda resor mot
planerade resor i Samplan. Systemet har kvar information om resor i minst 3 år tillbaka i
tiden. Från systemet går det att söka fram resor som blivit godkända. Vad som
kontrolleras för att resorna ska bli godkända beskrivs i kapitel 3.1 nedan. Från RU går det
att söka fram enskilda förare eller fordon och sammanställa en lista med följande
information för resor som blivit godkända:












Färdtjänstområde
Adress start- och slutpunkt
Kvotområde
Förarnummer
Bil/fordonsnummer
Kundnummer
Kommun
Tidpunkt och datum
Pris
Leverantörsnummer
Bilens registreringsnummer

Det finns vissa begränsningar i RU på, bland annat går det max att få ut 10 000 rader per
sökning. Det innebär att det inte går att få fram heltäckande statistik över stora områden
eller per leverantör. Det finns inte heller några färdiga rapporter utan den person som
önskar söka fram denna statistik måste ha kunskap och kännedom av vad som ska tas
fram och hur det är möjligt att söka i systemet.
För att göra mer komplicerade eller större sökningar behöver trafikförvaltningen i
dagsläget beställa ett utdrag ur systemet från Kentor som är tillverkare av system RIOR
och gränssnittet RU.
3.7.2

Lagret

På trafikavdelningen på sektionen färdtjänst inom trafikförvaltningen finns ett system för
sammanställning av statistik för resor, färdtjänstresenärer och tillståndsärenden.
Systemet kallas för Lagret och används bland annat som underlag för nulägesanalyser, för
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uppföljning i det dagliga arbetet och inför upphandling av ny trafik. I Lagret går det att få
ut olika rapporter:
Resor:
Färdtjänstresenärer:
•
Andel färdtjänstresenärer per
kommun
•
Antal färdtjänstresenärer per
funktionskod, färdsätt, kön, ålder,
stadsdel och färdsätt
•
Antal färdtjänstresenärer per
antal resor i månaden
•
Antal färdtjänstresenärer som ej
rest och när de reste senast
Ärenden
•
Beslutade ärende med budget
2015
•
Beslutade ärende med budget
2014
•
Handläggningstid för
tillståndsärenden

•
•
•
•
•
•
•

Antal färdtjänstresenärer som
reser per funktionskod, födelseår,
kommun, månad och tillståndstid
Tilldelning arbete- och
fritidsresor
Anvisat färdsätt, km-intervall och
kostnadsintervall för färdtjänstresenärer och resor per månad
Avslutade färdtjänstresenärer
Antal öppna ärenden
Antal fattade beslut om tillstånd
per färdsätt, kön och tilldelning
Antal avslag

Statistiken som finns i lagret kommer från reseplaneringssystemet Samplan, Rior (som
validerar resor för betalning) samt från systemet Sekund (som har uppgifter om
färdtjänsttillstånden).
3.8

Ekonomisystemet Agresso

I ekonomisystemet Agresso finns samlat alla genomförda resor som har godkänts och
utbetalats till leverantörerna. Tidigare system som användes var Raindance men Som
årskifter 2014/2015 ersattes av Agresso.
I Agresso går det att få fram vad resan har kostat, antal genomförda resor 4 antingen
färdtjänst- eller sjukresor eller både och. Det går även att få fram uppgifter på antal resor
och kostander per leverantör och fordonstyp (taxi, liggandetransport, specialfordon). Det
går också att få fram totalkostnad för respektive tjänst exempelvis call-center, resor med
taxi eller resor med specialfordon.
Ekonomisystemet från uppgifter från RIOR om genomförda resor en gång per vecka.
Detta fungerar som underlag för utbetalning till leverantörerna. Utbetalningen till
leverantörerna sker per automatik veckovis.
3.9

Powerpivot

Ett nytt system/gränssnitt är under uppstartsfas och kommer inom en snar framtid att
börja användas. Systemet möjliggör att få fram statistik i samlade Pivot-tabeller utifrån
4

Med resa innebär en resenärer som har flyttats från punkt A till punkt B
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data som finns i RIOR. Det kan göra det möjligt att få fram sammanställningar av statistik
på beställningar och även avvisade resor.
Det kommer inte finnas några färdiga rapporter i Powerpivot som vem som alla på
trafikförvaltningen kan komma åt utan systemet kräver grundlig kunskap över hur
systemet fungerar, vad som går att söka ut samt vad statistiken visar. Ett fåtal personer på
trafikförvaltningen kommer att ha behörighet att använda Powerpivot.
3.10

Utdrag från ANBARO

För att komma åt statistiken från ANBARO loggar affärsförvaltarren in via en websida och
tittar på statistiken eller hämtar ut rapporter.
Statistiken från ANBARO är en slags temperaturmätare för att få en aktuell bild över den
generella uppfattningen om färdtjänsten. Även om frågorna är riktade att besvara den
senaste genomförda resan är inte syftet med ANBARO att fånga in specifika synpunkter
från resenären.
Det går inte att få fram varje enskild resenärs svar utan allt redovisas som en
sammanställning av samtliga resenärers svar inom ett visst tidsintervall. Det går dock att
skilja ut sjukresor från färdtjänstresor.
En fråga från ANBARO används som kvalitetsnyckeltal där andelen resenärer som har
svarat med betyget 4 eller 5 (det vill säga de två högsta betygen på frågan) redovisas. I de
nyckeltalen tar inte någon andel fram på resenärer som har svarat 3, det vill säga ”varken
eller” eller 1 och 2 som innebär att resenären är missnöjd. Det innebär en stor skillnad på
kundnöjdheten om resenärerna har svarat att de är missnöjda jämfört med om de bara har
svarat ”varken eller”.
3.11

Utdrag av statistik från Boomerang

I dagsläget är det komplicerat att få fram statistik över antal kundklagomål från
Boomerang eftersom resultatet blir olika beroende på hur sökningen görs. Det pågår en
uppdatering till en nyare version av Boomerang.
Nuvarande Boomerang kräver mycket manuell hantering för att få ut underlag för
affäruppföljning. Affärsförvaltarna söker själva fram rapporter på kundklagomål från
Boomerang. Det går att söka fram rapporter inom en viss kategori . För respektive
kategori går det att se antalet klagomål/synpunkter och läsa varje enskild synpunkt Det
går också att göra utdrag för de tio kategorier som fått synpunkter. Dessutom går det att
göra sökningar i fritext på exempelvis en viss förare, företeelse eller resa.
3.12

Färdtjänstresenärer i allmän kollektivtrafik

Det finns möjlighet att söka antal resor som har gjorts med färdtjänstkort i den allmänna
kollektivtrafiken. Uppgifter om varje unikt färdtjänstkort som lästs av i kortläsare i
trafiken går att hämta. Det nnebär att det går att få uppgifter om antalet
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färdtjänstresenärer som rest inom allmänna kollektivtrafiken. Informationen presenteras i
listform på antal färdtjänstresenärskort som dragits per station eller per busslinje.
Efter ett par månader raderas färdtjänstkortnummer från den sökbara statistiken, därefter
går det endast att få totalt antal kortdragningar med färdtjänstkort. Det går då inte att få
veta hur färdtjänstresenärernas resor fördelar sig mellan färdtjänstresor med taxi,
närtrafik och den allmänna kollektivtrafiken.
Det går heller inte i statistiken att få reda på slutdestinationen eftersom accesskortet
endast dras vid resans början och vid eventuella byten och inte vid resans slut.

17(29)
Bilaga 11
2015-05-21
Version

4

Ärende/Dok. id.
Utredning framtida
inriktning för
färdtjänsten
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Nulägesanalys – Uppföljning

Uppföljning av leverantörer som kör färdtjänsttrafik och har hand om resebeställningar
görs på sektion färdtjänst på trafikavdelningen. Uppföljning av ärenden som rör
resenärerna görs av färdtjänstservice.
Uppföljningen mot leverantörerna görs av affärsförvaltarna och med hjälp av automatiska
kontrollsystem. Varje affärsförvaltare har ansvar för en eller flera leverantörer och ett eller
flera trafikavtal kopplat till de leverantörerna. Affärsförvaltarnas uppdrag är att följa upp
enligt avtalens återrapporteringskrav samt hantera akuta ärenden. Affärsförvaltaren
verkar för att säkerställa en bra leverans till resenärerna i enlighet med avtalet.
En stor del av bonus och viten räknas ut automatiskt, men kan även läggas på manuellt
om affärsförvaltaren får kännedom att avtalet inte följs.
Uppföljningen mot leverantörerna sker framförallt genom flera parallella system.
Leverantörerna har möjlighet att ändra på uppgifterna innan de skickas via SUTI till
trafikförvaltningen. Detta är bra om leverantören upptäcker ett fel som behöver
korrigeras. Dock öppnar det även upp risken för att leverantören medvetet ändrar
taxameteruppgifterna till sin fördel innan det skickas till trafikförvaltningen. Detta kan
leda till att exempelvis uppgifter om sen ankomst till upphämtningsadressen inte upptäcks
i statistiken.









Automatisk kontroll av resor
Uppföljning av kundklagomål
Kvalitetsavgifter
Resegaranti
Möten med leverantörerna
Uppföljning av växelstatistik
Uppföljning från Lagret
Kvalitetsnyckeltal

Nedan beskrivs varje process mer detaljerat.
4.1

Automatisk kontroll av resor

Varje dag rapporterar leverantörerna in taxameterdata på utförda köruppdrag till
trafikförvaltningen via FTP-server som importeras in automatiskt till RIOR, se kapitel
2.1.4. inrapporterad data från leverantörerna - Taxameterdata som beskrivs ovan.
På sektion färdtjänst korskörs sedan taxameterdata från leverantörerna, med gjord
beställning som finns registrerad i Samplan samt med systemet Sekund, som innehåller
information om resenärens tillstånd och antal resor. Kontrollfunktionen görs i RU där ca
70 kontrollpunkter, sker automatiskt för alla genomförda resor kontrolleras, vilka dessa är
visas i tabellen nedan. Denna kontroll sker innan resan blir godkänd för utbetalning till
leverantören. Om differens föreligger mellan teoretiskt beräknad kostnad för genomförd
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resa med fakta enligt Samplan i den automatiska kontrollen meddelar systemet detta med
en felkod samtidigt som utbetalning av ersättning för resan till leverantören stoppas.
Om ett fordon är Försenad jämfört med lovad ankomsttid registreras detta automatiskt i
RIOR. Därefter beräknas vitesbelopp månadsvis utifrån en särskild formel fastlagd i
gällande avtal. Detta sker helt automatiskt i systemet och ingen manuell hantering görs.
Om lämnade uppgifter om förseningar för en resa visar sig felaktiga har inte
leverantörerna enligt avtal rätt att överklaga detta till trafikförvaltningen. Kompensation
sker istället genom en schablonmässig utbetalning som går till leverantörerna månadsvis.
Då har leverantörerna själva möjlighet att fördela summan till respektive förare som har
fått en felaktig bedömning av trafikförvaltningen.
Om ett fordon är mer än 20 minuter sent och en resenär ringer till resegaranti får
leverantören ett vitesbelopp (veckovis). Skulle samma fordon ändå ta körningen då som
en resegarantikörning registreras fordonet som mer än 20 minuter försenat och hamnar
räknas även med i tidspassningsstatistiken där leverantören får vite (månadsvid) för
förseningar efter en viss uträkning.

Felkod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22

Kontroll
Förarnummer saknas eller spärrat
Felaktig tidstaxa och/eller kilometertaxa
Transport-id formellt fel
Angiven kund avliden vid resetillfället
Felaktigt färdsätt
Resa inrapporterad senare än 2 mån efter
resdatum
Resdatum ej korrekt (Samplan)
Bil på gatan formellt felaktig
Felaktig transportid för bil på gatan bil
Taxinummer ej ifyllt
Debiterat belopp felräknat
Framkörningsavgift saknas
Orimliga värden för start/sluttidpunkt
Kundnummer finns ej i kundregistret
Kontroll dubbla biljetter inom
inlämningsuppgift
För många biljetter
Orimligt antal biljetter
Antal biljetter stämmer ej med antal
redovisade
Kortet ogiltigt, bil-på-gatan
Kortet ogiltigt - vintertillstånd, bil-på-gatan
Ogiltig fordonstyp
Ogiltig fordonstyp
Resa längre än 3 mil per biljett

Taxi

x
x
x
x
x

Specialfordon
(koncept
rullstolstaxi)
x

Liggande
transporter
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
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Felkod Kontroll
Samma biljett nr förekommer mer än en gång i
26
biljettpost
27
Resa ej på tilldelad biljett
28
Biljettnummer med felaktig checksiffra
29
Resa ej på tilldelad biljett
30
Transportid fel ej matchat - Samplan
31
Beställd rabatt ej markerad som rabatt
32
Varning för många biljetter
33
Resa inrapporterad tidigare
35
Felaktig taxabeteckning
36
För högt taxameterbelopp
37
Orimliga värden start-/slut-vägställning
38
Biljettnummer ej inom giltigt intervall
39
För få biljetter vid match mot beställning
41
Kortet ogiltigt
42
Kortet ogiltigt - vintertillstånd
43
Resa utanför leg-tid
44
Avvikelser verklig-teoretisk sträcka - Samplan
45
Avvikelser verklig-teoretisk sträcka
46
Fel i organisationsnummer
47
Transportid tidigare matchat
48
Sjuk- förvaltningsresa med bil-på-gatan
50
Avvikelser verklig-teoretisk sträcka
51
Sjukresa med kort tillstånd saknas
Sjukresa med kort, egen avgift saknas/
52
felberäknad
53
Färdtjänstresa med felräknat kontantbelopp
54
Avvikelser verkligt-teoretiskt pris
55
kortet/biljetten spärrat
56
Fordonsnummer spärrat
56
Biljettkontroll
58
Om dagens datum
59
Markerad för granskning av färdtjänsten
Kontroll att leverantören har avtal för
60
resdatumet
61
Resa ej på tilldelad biljett, varning
67
Begärt pris för högt
Begärt precis mer fel i procent än tillåtet av
68
beräknat belopp
69
Orimligt antal biljetter, bil-på-gatan
Antal biljetter stämmer ej med antal
70
redovisade, bil-på-gatan
71
Avbeställd resa samplan
Samma resenär får ej finnas två gånger i
72
samma transport
73
Avvikelser begärt-uträknat pris
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Specialfordon
(koncept
rullstolstaxi)

Liggande
transporter

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Taxi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
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Manuellt hanterat kort

Taxi

x
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x

Liggande
transporter
x

Varje måndag hämtas specifikation från systemet RU och skickas vidare till
ekonomisystemet för utbetalning till leverantörerna.
Varje måndag hämtas specifikation från systemet RU och skickas vidare till
ekonomisystemet för utbetalning till leverantörerna.
Leverantörerna har möjlighet att ändra på uppgifterna innan de skickas via SUTI till
trafikförvaltningen. Detta är bra om leverantören upptäcker ett fel som behöver
korrigeras. Dock öppnar det även upp risken för att leverantören medvetet ändrar
taxameteruppgifterna till sin fördel innan det skickas till trafikförvaltningen. Detta kan
leda till att exempelvis uppgifter om sen ankomst till upphämtningsadressen inte upptäcks
i statistiken.
Om ett fordon aldrig dyker upp och resenären inte ringer till resegaranti märks detta inte i
dagens system. Leverantören får inget vite och resenären får betala för en resa som inte
genomfördes.
Om en resa inte blir godkänd i kontrollsystemet i dagsläget har leverantörerna möjlighet
att ändra taxameteruppgifterna och skicka in dessa igen för ny kontroll. Dock sker samma
kontroll som innan vilket gör att det är enkelt för leverantören att bara skruva lite på
siffrorna så att det verkar mer rimligt men utan att ändra på priset. Exempelvis om en resa
avslås på grund av att resans längd var mycket längre än den teoretiska sträckan kan
leverantören minska på resans längd och öka resans tidsåtgång så att priset fortfarande är
detsamma. En ny felkod för att kontrollera detta håller på att utvecklas.
4.2

Uppföljning av kundklagomål

Hur uppföljningen av kundsynpunkter går till beror på vad synpunkten gäller.
Kundsynpunkter som rör leverantörerna ansvara sektion färdtjänst för att följa upp mot
leverantörerna. Övriga synpunkter som berör resenärer utreder och besvarar
färdtjänstservice alternativt att de skickar det vidare till annan berörd avdelning.
En rapport om de tre vanligaste kategorierna av kundsynpunkter som inkommit av
sektion färdtjänst. Det är oftast följande kategorier som ligger på topp 3:
• Uteblivet fordon
• Felbokning
• Bemötande
Sektion färdtjänst tar fram rapporter där alla förare som fått mer än fem klagomål skickar
informationen vidare till ansvarig affärsförvaltare som själv går in i Boomerang och läser
ärendena för att sedan följa upp dessa mot leverantören.

21(29)
Bilaga 11
2015-05-21
Version

4.3

Ärende/Dok. id.
Utredning framtida
inriktning för
färdtjänsten
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Kvalitetsavgifter

I kapitel 2.1.6 och 2.2.6 beskrevs hur kundsynpunkter hanteras på sektions färdtjänst. De
kundklagomål som bedöms vara allvarliga och rör leverantörerna skickas som
informationsärende direkt till ansvarig affärsförvaltare för att utreda orsaken till
klagomålet samt säkerställa att det inte upprepas. Uppföljning av ärenden som rör
resenären görs av färdtjänstservice där en utredning och uppföljning på orsaken till
kundklagomålet görs och ärendet besvaras om svar har begärts.
Färdtjänstservice tar även ut kvalitetsavgifter från leverantörerna för inkomna klagomål
som tyder på avtalsbrott. Denna hantering sker helt manuellt av utredarna på
färdtjänstservice. Kvalitetsavgiften ligger på 500 kr per fel som har registerats i ärendet
som inkommit från resenären. Färdtjänstservice tar manuellt fram fakturaunderlag och
fakturor för kvalitetsavgifterna och skickar detta vidare till ekonomiavdelningen som
sänder ut fakturorna.
Synpunkter från resenärerna som kan innebära kvalitetsavgifter för beställningscentral
skickas vidare av färdtjänstservice som ett Exceldokument till affärsförvaltaren på sektion
färdtjänst som hanterar dessa ärenden själva. Ansvarig affärsförvaltare går igenom
synpunkterna på listan och tar manuellt fram underlag för fakturering av viten på 500 kr
och skickar detta vidare till ekonomiavdelningen en gång per månad.
Färdtjänstservice sammanställer en lista i Excel och skickar till affärsförvaltarna på
samtliga ärenden, som har inneburit viten för leverantören. Detta görs fyra gånger per år.
Om föraren har gjort något fel i situationen, som går emot avtalet, får leverantören vite för detta
men det kan även leda till uppsägning beroende på hur allvarligt felet var.

4.4

Resegaranti

Om ett fordon är mer än 20 minuter sent och resenären ringer till resegarantin får
ansvarig leverantör ett vitesbelopp vid nästa utbetalning. Avtalad leverantör av callcenter
för närtrafiken och resegaranti lägger in uppgifter om uteblivet fordon i RIOR, som sedan
skickar vidare uppgifterna till ekonomisystemet där vitesbeloppet dras från det belopp
som ska utbetalas till respektive leverantör veckovis. Uteblivet fordon avbokas även av
funktionen resegaranti och ett nytt fordon beställs.
Om resenären ringer till färdtjänstservice om att fordon är försenat istället för till
funktionenv resegaranti lägger färdtjänstservice in uppgifter i RIOR och leverantören får
vite på samma sätt som ovan. Skulle resenären ringa två gånger och anmäla samma fordon
som inte dykt upp, kommer leverantören få endast ett vitesbelopp eftersom systemet
RIOR stoppar mer än en registrering per ärende.
Om ett fordon aldrig dyker upp och resenären inte ringer till resegaranti märks detta inte i
dagens system. Leverantören får inget vite och resenären får betala för en resa som inte
genomfördes.
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Möten med leverantörerna

Affärsförvaltarna på trafikavdelningen har dagliga dialoger med leverantörerna via telefon
och mail. Detta främst för att stämma av och lösa akuta ärenden samt säkerställa att trafik
och beställning fungerar som den ska så att resenärerna får resa.
Affärförvaltarna har också möten med leverantörerna ca 5-6 gånger per år. Det finns inte
någon stående agenda utan på mötena går de igenom det som är viktigast vid det tillfället.
Det kan exempelvis handla om att följa upp de vanligaste synpunkterna som inkommit
från resenärerna, IT-frågor, marknadsföringsfrågor, efterbehandling (utbetalningar till
leverantören) eller avvikelserapporteringar. Deltagarna på mötet är alltid affärsförvaltaren
och leverantörens avtalsansvarige. Övriga personer som deltar på mötet varierar beroende
på vilka ämnen som ska diskuteras. Oftast dokumenteras inte mötena men om
avtalsfrågor diskuteras och något behöver justeras dokumenteras detta alltid.
Affärsförvaltarna på sektion färdtjänst har dagliga dialoger med leverantörerna via telefon
och mail. Detta främst för att stämma av och lösa akuta ärenden samt säkerställa att trafik
och beställning fungerar som den ska så att resenärerna får resa.
Affärförvaltarna har också möten med leverantörernas avtalsansvarige samt speciellt
berörda ca 5-6 gånger per år. Ärenden som diskuteras är uppföljning av de vanligaste
synpunkterna att följa upp de vanligaste synpunkterna som inkommit från resenärerna, ITfrågor, marknads-föringsfrågor, efterbehandling (utbetalningar till leverantören) eller
avvikelserapporteringar. Dokumentation sker endast för ärenden gällande avtalsfrågor.

4.6

Uppföljning av uppgifter från Beställningscentralerna

Statistik över till call-center inkomna samtal och antal resebokningar hanteras på följande
sätt:
• Statistik över samtal gällande specialfordon utan kundval granskas månadsvis av
ansvarig affärsförvaltare och jämförs så att antal bokningar matchar antalet samtal
till beställningen. Detta görs eftersom leverantören är upphandlad med två avtal
med två olika prisbilder och då kan det finnas incitament för leverantören att boka
resan på det avtal som betalar bäst för resan.
• Statistiken över samtal gällande färdtjänsttaxitaxi granskas av ansvarig
affärsförvaltare veckovis för att kontrollera så att rapporterna inte avsevärt skiljer
sig åt. Om det skulle vara några markanta skillnader jämfört med normalveckan
kontaktar affärsförvaltaren leverantören och reder ut detta.
4.7

Uppföljning från Lagret

Affärsförvaltarna använder sig ofta av statistikverktyget Lagret för att uppföljning av olika
parameterar. Vilka variabler som affärsförvaltaren följer upp bygger på antal inkomna
kundklagomål per variabel eller så utgår affärsförvaltaren på egen erfarenhet gällande
vilka variabler som behöver specialbevakas. Affärsförvaltaren granskar uppgifter för valda
variabler (t ex tidpassning) och gör en bedömning om leverantören ska kontaktas eller om
förseningarna är inom ramarna för avtalet.
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Kvalitetsnyckeltal

Inom trafikförvaltningen finns ett antal kvalitetsnycketal för färdtjänstverksamheten som
tas fram av trafikavdelningen och följs upp månadsvis samt redovisas årsvis i bokslut.
Kvalitetsnyckeltalen är till för att ge en övergripande bild över hur färdtjänstverksamheten fungerar. Några av dessa följs bland annat upp i internrevisionen, i
trafikförsörjnings-programmet samt mot politiken. Verksamhetscontroller går igenom
nyckeltalen månadsvis och ber om kommentarer från trafikavdelningen om de avviker
från vad som kan förväntas.
Nyckeltalen för tillgänglighet till resebeställning för taxi och tidspassning vid taxiresa
rapporteras av verksamhetscontrollern till hälso- och sjukvården (HSF) varje månad vad
avser sjukresor. Till HSF rapporteras även tidspassning för sjukresa med specialfordon
(rullstolstaxi).
I tabellen nedan finns de senaste tre årens uppföljning av kvalitetsnyckeltalen.

Kundsynpunkter
Antal synpunkter på transportörernas
utförande av uppdrag
Antal ärenden per 10 000 färdtjänst- och
sjukresor
Tillgängligheten till beställningscentral för
specialfordon
Genomsnittlig kötid i telefon (sek)
Tillgänglighet till resebeställningen för taxi
Telefonsamtal besvarade inom 1 minut
Tidspassning vid taxiresa
Uppdrag enligt överenskommen hämttid
(inom 10 min)
Uppdrag >20 min efter överenskommen
hämttid
Tillgänglighet till resegarantin
Genomsnittlig väntetid i telefon (sek)
Resegarantiärenden 1)
Antal resegarantiärenden
Antal ärenden per 10 000 färdtjänst- och
sjukresor med taxi
Nöjd kund
(Svar på fråga 17. Alla resenärer. Antal
intervjuer)
(Fråga 17 innebär om resenären är nöjd med
själva resan)
Tabell 1 Kvalitetsnyckeltal i färdtjänsten.

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

10 129

10 997

11 029

26

27

27

24

27

34

95 %

98 %

97 %

93 %

94 %

95 %

1,6%

1,1%

0,9 %

51

44

20

17 855
60

16 901
59,9

14 117
49

88 %

87 %

87 %
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Färdtjänstresor gjorda med accesskort

Med hänsyn till uppgifter enligt PuL 5 sparas inte färdtjänstresenärernas accesskortnummer mer än två månader. Effekten blir att uppföljning av unika kortdragningar för
färdtjänstresenärer i SL-trafiken inte går att få fram månadsvid. Detta medför att det inte
går att följa färdtjänstresenärernas val mellan allmän och särskild kollektivtrafik.
4.9.1
Färdtjänstkort går ej att spärra
Dagens färdtjänstkort går inte att spärra. Det innebär att om en resenär tappar sitt kort
kan anna personboka resor och resa färdtjänstresor med kortet utan att detta kan hindras.
Accesskortet kan spärras för resor i den allmänna kollektivtrafiken.
4.9.2
Att kortdragningar inte sker manuellt
I dagsläget finns en kontrollpunkt gällande färdtjänstkort som dragits eller om
kundnumret manuellt har knappats in i ett taxifordons taxameter. I trafikavtalen regleras
att färdtjänstkort ska dras två gånger per resa, en gång vid resans start och den andra
gången vid resans slut. Däremot går det inte att kontrollera om kortet har dragits
tvågånger. Nuvarande kontroll kontrollerar endast om kort dragits under resan eller
knappats in manuellt. Det innebär att en resa kan fortsätta långt efter resenären stigit ur
bilen innan den avslutas av föraren. För att kunna kontrollera detta i framtiden krävs
annan eller en uppdatering av tekniken i fordonen som möjliggör detta.

5

Personuppgiftlagen
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Förslag till utveckling av statistik och uppföljning

Under intervjuerna med utvalda personer inom sektion färdtjänst på trafikförvaltningen
har ett antal förslag, önskemål och idéer på utveckling av arbetet med statistik och
uppföljning framkommit. Uppföljning i framtida färdtjänstsystem är avhängigt
utformning av avtal och kommande kvalitetskrav och IT-system.
5.1

Automatisk kontroll av resor

I framtida inriktning för färdtjänsten önskas fler automatiska kontroller och
varningssignaler vid avvikande uppgifter. T ex behövs en automatik kontroll på förarnivå
för att snabb få kontroll av förare som avviker från andra förare, t ex förare som kör
extremt många resor per månad eller per dag. Detta kan hjälpa affärsförvaltarna att
upptäcka fusk.
5.2

Sökplattform som inkluderar all statistik

Idag måste affärsförvaltarna gå in i flera olika system för att få en klar bild över utförda
resor. I framtida inriktning för färdtjänsten bör samtliga dessa uppgifter finnas samlade i
ett system eller med gränssnitt som kopplas samman eller finns en gemensam plattform
där all statistik går att söka.
Uppgifter som affärsförvaltare efterfrågar är uppgifter om specifik förare eller resa
kopplade till inkomna kundklagomål per resa och samtidigt få ut GIS-karta på
koordinaten för resorna (resegarantikartan), information om resebeställningen samt en
analys om denna förare/resa skiljer sig mycket från genomsnittet.
Finns det även möjlighet för Hälso- och sjukvården att kunna gå in och söka den statistik
de behöver för sin uppföljning av sjukresor innebär det mindre arbete för
verksamhetscontrollern på trafikförvaltningen som idag tar fram underlag åt HSF.
5.3

Statistikverktyg för kundklagomål

Nytt ärendehanteringssystem bör omfatta och kunna hantera statistikrapporter,
statistikverktyg, för att kunna plocka ut specificerad statistik. Behov finns av att få fram
sammanställningar av trender för kundklagomål samt lättare kunna få en uppfattning av
vad resenärerna är missnöjda med. Kategorierna i Boomerang behöver ses över så att de
matchar det som resenärerna faktiskt lämnar synpunkter på samtidigt som det inte får bli
för många kategorier vilket ökar risker för att ärenden kategoriseras fel samt försvårar
uppföljningsarbetet.
5.4

Flexibilitet och enkelhet för utdrag av statistik

Det bör finnas färdiga rapporter att ta i systemen som underlag för sektion färdtjänst
uppföljning. Det bör även finnas möjlighet att anpassa rapporterna och göra egna
sökningar efter behov.
5.5

GIS-analyser och karttjänster för uppföljning

Det finns behov av att få ut statistik på karta som underlag för uppföljning av
färdtjänstverk-samhetens avtal.
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Dagens ”resegarantikartan” uppfyller krav för viss uppföljning men den skulle behöva
kompletteras på flera sät. I kommande planeringsystem bör en kartmodul koordinater,
möjlighet att visa flera resor samtidigt samt möjlighet till att göra geografiska analyser.
Om flera koordinater skulle hämtas in under själva resan skulle det gå att få en tydligare
bild över om fordonet tog långa omvägar för att nå målpunkten. Det skulle underlätta
uppföljningen och kontroll om resan är rätt utförd.
Det skulle också vara bra att kunna kombinera mer data i kartan, flera resor och annan
data samt att kunna göra GIS-analyser med datan. Detta för att kunna göra analyser på
om resorna sker effektivt och miljömässigt samt om det går att minska på framkörningssträckorna och därmed tomkörningarna. Med öppen data kan det eventuellt finnas
möjlighet att få fram rimliga tidsintervall för olika reserelationer under olika tider över
dygnet för att kunna jämföra med rapporterad taxameterdata från leverantörerna.
5.6

Uppdatera kontrollpunkterna för den automatiska kontrollen av
resor

Punkterna som kontrolleras behöver ses över och anpassas till aktuella avtal så att rätt sak
kontrolleras för varje avtalstyp. Med ett nytt IT-system kan kontrollpunkterna kalibreras
och finjusteras så att de bättre kontrollerar resorna automatiskt. Exempelvis kan GPS-data
och GIS-analyser användas för jämförelse med genomförd sträcka och tid istället som idag
då det jämförs med en teoretisk sträcka och tid.
5.7

Översyn av kvalitetsnyckeltal

Kvalitetsnyckeltalen behöver ses över och troligtvis uppdateras. Det behövs en översyn så
att kvalitetsnyckeltalen verkligen mäter och följer upp rätt parametrar. Eventuellt behöver
nyckeltalen uppdateras så att de stämmer med upphandlade avtal samt att tillämpa
liknande uppföljning som den allmänna kollektivtrafiken har, där det är möjligt.
5.8

Omvärldsanalyser för färdtjänst görs av SU

Idag görs omvärldsanalyser kring den allmänna kollektivtrafiken på analysavdelningen på
Strategisk utveckling (SU) inom trafikförvaltningen. För att allmän- och särskild
kollektivtrafik ska komma närmare varandra vore det en idé om även SU ansvarade för att
ta fram omvärldsanalyser för färdtjänsten.
5.9

Fler sätt att lämna synpunkter på genomförd resa

Det behövs fler sätt för resenärerna att lämna synpunkter på genomförda resor förutom
via ANBARO eller kundklagomål. Tidigare fanns en enkät som ett slumpmässigt antal
resenärer fick fylla i gällande senaste genomförda resa. Dock togs enkäten bort i samband
med ANBARO. Men ANBARO täcker inte helt in allt. Därför bör antingen ANBARO
utvecklas eller att ett komplement till ANBARO som på ett enkelt sätt samlar in
resenärernas upplevelser av färdtjänsttrafiken på resenivå.
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Under 2012 och 2013 utfördes mer än nio miljoner färdtjänstresor per år i
Stockholm-, Göteborg- och Malmöområdet. Av dessa släpptes 0,07 promille
av vid fel adress och totalt antal inrapporterade händelser var 0,3 procent av
utförda tjänster. Med andra ord skedde 99,993 procent av avlämningarna
korrekt och 99,7 procent hade inga synpunkter på färdtjänsten.
Enligt ANBARO Årsrapport 2014 var den sammanfattande nöjdheten
(bokning och resa) med färdtjänsten 91 procent under fjolåret.
Men - varje enskilt fall där det går fel är naturligtvis ett fall för mycket och kan
få mycket allvarliga konsekvenser för den drabbade. Olika intressenter
belyser olika problemställningar och möjliga orsaker till misstagen, och det är
lätt hänt att diskussionen resulterar i förslag på enkla lösningar.
Då det saknas en analys av de faktiska orsakerna till de misstag som begås,
har svenska Taxiförbundet tagit initiativ till en nollvision för färdtjänsten, samt
startat en dialog med upphandlande myndigheter och brukarorganisationer.
Denna studie är ämnad fungera som ett faktainspel i diskussionen och
därigenom bidra till en förbättrad dialog mellan aktörerna. Det långsiktiga
syftet är att minimera de misstag som begås i färdtjänsten. Studien har
genomförts av WSP Analys & Strategi under våren 2015.
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BAKGRUND OCH NULÄGE
En plattform att utgå från
Avgränsning
Rapporten fokuserar på färdtjänsten i Göteborgs Stad och
Stockholms Läns Landsting och statistiken avser år 2014 om inget
annat anges. Av inkomna händelser har vi fördjupat oss i olyckor
och tillbud, samt en sammanfattande övergripande statistik. En av
anledningarna till detta är tillgången på jämförbar statistik. Vi har
inte analyserat rena bemötandeärenden, hot och trakasserier.
Framför allt eftersom det ofta står ord mot ord och det saknas
utredningar kring ansvarsfrågan, men även för att det inte är de
händelser som leder till de allvarligaste incidenterna.
Metod
WSP har genomfört en statistisk analys av händelsedata från både
Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. Materialet är alltså
inte allmängiltigt eftersom statistiken inte är rikstäckande. En
genomgång har gjorts av både upphandlingsavtal och, där det finns
tillgängligt, utbildningsmaterial. Samtal har även förts med
representanter för färdtjänsten, taxibolag (beställningscentraler) och
brukarorganisationer få att få en så helhetstäckande bild som
möjligt.
I Stockholm ingår sjukresor i statistiken men inte i Göteborg. I
Göteborg ingår däremot, skolresor och LSS (Lag om Stöd och
Service till vissa funktionshindrade). I Göteborg klassificerar man
olyckshändelserna utefter ansvar, skede under resan och skadans
art. Denna indelning har vi därför även tillämpat på statistiken i
Stockholm för att kunna jämföra statistiken som helhet där det är
möjligt.
Rapportstruktur
Rapporten är upplagd så att först redovisas färdtjänsten idag, dess
processer, branschens struktur och frågeställningar, samt vissa
valda delar ur upphandlingsavtalen för de båda städerna som ingår i
analysen. Därefter redovisas statistiken för Göteborg och Stockholm
var för sig, för att sedan läggas samman i en sammanfattande
analys. Rapporten avslutas med en sammanfattande del som är
tänkt fungera som ett underlag för fortsatt diskussion inom ämnet.
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Färdtjänsten idag
Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och ett komplement till
den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstens uppgift är att underlätta
för personer som har funktionshinder att leva ett så aktivt liv som
möjligt. Detta görs genom att erbjuda resor med anpassade bussar,
spårvagnar, flexlinjebussar, personbilar och rullstolsbussar. För att få
rätt till färdtjänst måste man vara folkbokförd i kommunen, ha ett
bestående medicinskt funktionshinder med minst tre månaders
varaktighet samt ha väsentliga svårigheter att på egen hand använda
sig av den ordinarie kollektivtrafiken.
Själva upphandlingen av färdtjänsten är förknippad med stora
svårigheter för både upphandlaren och utföraren. En central fråga är
om problemen i utförandet beror på hur själva upphandlingarna ser ut.
Många har debatterna varit i media om taxiförarnas dåliga
arbetsvillkor och huruvida detta är en förklarande faktor till misstagen
som begås. Har priserna dumpats i upphandlingen av färdtjänst vilket
och lett till sämre service och kvalitet? Man målar ofta upp bilden av
en stressad förare, som arbetar mer än heltid och som under
tidspress ska hinna med många resenärer för att få ihop dagskassan.
En bransch i förändring
Tydligt är att taxinäringen har förändrats mycket de senaste åren. Två
mycket tydliga trender är att beställningscentralerna blir allt större och
att andelen aktiebolag ökar. Samtidigt är ekonomin ansträngd, vilket
medför att företagen tvingas arbeta under mycket pressade
marginaler. Det är en bransch med hård konkurrens och stor
personalomsättning. De representanter för taxi (beställningscentraler)
vi talat med anser på det stora hela att färdtjänsten fungerar bra, men
att det givetvis är bra att frågan lyfts och välkomnar dialogen. De
flesta av deras anslutna åkerier är små enskilda åkerier, 50-80
procent är enmansföretagare och berörs således inte av
kollektivavtal. Bland resterande har cirka 40 procent kollektivavtal.
Många har dessutom olika pensionsavtal med sina anställda.
Kollektivavtal leder inte självklart till en högre lön menar man på, utan
med en provisionsbaserad lön såsom är branschstandard sporras
man att vara aktiv och få in köruppdrag, och på så sätt kan man
5

till och med uppnå en högre lön. Ett större åkeri erbjuder till exempel
sina anställda att välja mellan ett kollektivavtal eller ett avtal med
provisionsbaserad lön, varav majoriteten har valt det senare
alternativet.
Krav på kollektivavtal strider mot dagens lagstiftning
Enligt Transportarbetarnas förbund beror problemen på den
avreglerade marknaden som innebär fri prissättning och obegränsat
antal bilar per trafiktillstånd, med långa arbetspass och
provisionsbaserade löner som följd.
Den fackliga organisationsgraden är låg och de anser att det finns en
ovilja bland åkeriägarna att teckna kollektivavtal. Facket hade gärna
sett att de upphandlande myndigheterna kräver kollektivavtal i sina
upphandlingar samt en fast månadslön och
arbetsmarknadsförsäkringar.
Frågan har utretts av både föregående och sittande regering. Idag
finns det inget som säger att kollektivavtal krävs när man gör en
upphandling av färdtjänst. Dessutom har Konkurrensverket kommit
fram till att krav på kollektivavtal strider mot dagens lagstiftning.
Däremot går det att ställa krav på att anbudsgivare uppfyller vissa
arbetsrättsliga villkor i kollektivavtalen, under förutsättning att kraven
är förenliga med de allmänna rättsprinciperna.
Lagstiftningen kan dock komma att förändras - det pågår en statlig
utredning sedan december 2014 som ska ta reda på just hur
uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal som kan föras in i de tre
nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling. Man
kommer verka för en obligatorisk lagstiftning från 2016 som tvingar
alla upphandlande myndigheter att ställa krav på svenskt
kollektivavtal i samband med upphandling av bland annat
transporttjänster. Det ska vara rimligt när man köper varor och
tjänster från offentliga sektorn att man säkerställer att de som arbetar
inom ramen för de uppdragen har bra arbetsvillkor och att man följer
svensk lagstiftning och villkoren i svenska kollektivavtal.
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Dags för ny upphandling 2015
Olika strategier i Göteborg och Stockholm
I Göteborgs stad har man tagit ett till steg för att skapa bra
förutsättningar för färdtjänstföretag, dess anställda och deras
resenärer i sin kommande upphandling genom att ställa krav på
löner, försäkringar och avtalspensioner. I Stockholms pågående
upphandling har trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting (SLL)
dock fattat beslutet att inte ställa de villkoren när färdtjänsten
upphandlas för kommande fyra år. Anledningen är att man inte
nådde en överenskommelse inom alliansen kring detta. Dock kom
man överens om vissa andra förbättringar rörande bland annat
utbildningskraven. Man ställer krav på att förarna ska ha ett
branschmässigt försäkringsskydd och att man ska följa den praxis
som finns i branschen. En formulering som dock innebär ett visst
tolkningsutrymme.
Otillräckliga kvalitetskrav
Brukarorganisationerna vill även de verka för en kvalitetsförbättring
inom färdtjänsten. Neuroförbundet anser bland annat att
arbetsvillkoren för förarna är dåliga vilket märks på utförd service
och kvalitet. Kollektivavtal (dock inte nödvändigtvis månadslön) kan
enligt dem vara ett av flera medel för att verka för huvudsyftet, det
vill säga tryggare och bättre anställningsvillkor för förarna, som i sin
tur bidrar till bättre service och trygghet för kunderna.
Synskadades Riksförbund anser att ett av problemen är att det inte
i färdtjänstlagen idag uttrycks tydligt vad färdtjänsten ska ha för
mål, och att man där bör ha en paragraf där man beskriver att
färdtjänsten är till för att funktionshindrade ska kunna resa på
likvärdiga villkor som andra, vilket inte är fallet idag. Att det inte
finns någon sådan bestämmelse gör att flera kommuner snävar in
på regelverket, och inte tycker att det är så viktigt att
funktionshindrade kan passa tider osv., vilket det givetvis är. Det
ställs helt enkelt inte tillräckliga kvalitetskrav i upphandlingen av
färdtjänst idag. Vidare ökar administrationen medan servicen
försämras. Man föreslår ett valfrihetssystem, som finns inom
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hjälpmedelsområdet och hemtjänsten, såsom på 1980-talet när
man kunde välja fritt vilken taxi man ville resa med. Ett
valfrihetssystem är även något KD har lämnat in en motion till
riksdagen om. Än så länge sätter EU-lagstiftningen stopp för det,
men man tror att det kommer en förändring framöver.
Brukarorganisationerna är gärna delaktiga i utarbetandet av
upphandlingsunderlagen så brukarnas behov kan sättas i centrum.

BAKGRUND OCH NULÄGE
Branschens aktörer och intressenter

Upphandlande
myndigheter
EU-lagstiftning
Beställningscentraler

RESENÄR

Regering
Konkurrensverket

Åkerier

Bilden illustrerar de olika aktörerna och intressenterna
inom färdtjänstområdet. Den är varken tänkt att visa
maktförhållanden eller strukturer utan ska endast belysa
att det finns många aktörer att ta hänsyn till i debatten
och som påverkar färdtjänsten idag, såsom beskrivet i
föregående avsnitt.
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GÄLLANDE
UPPHANDLINGSAVTAL
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GÄLLANDE UPPHANDLINGSAVTAL
Färdtjänstresan – från A till B

Bokning

Bokning av resa via
callcenter eller web*

Information till
förare

Föraren får en
hämttid, en instruktion
om resenärens hämtoch lämnadress samt
övrig information som
krävs för uppdraget
(ev. extraservice mm)

Kontroll av
resenär

Vid framkomst till
hämtadress tillfrågas
resenären om namn
och resmål för att
kontrollera att
resenärsdata svarar
mot beställningen

Inläsning kundkort

Kundkortet läses när
resenären sitter i
fordonet, beställarens
förarinformationsmaterial ger
information om
ytterligare hantering
(t.ex. kontantbetalning
för del av resa)

Avslut resa

Vid lämnadress läses
åter resenärens kort
och taxametern
markerar resenärens
resa som avslutad,
och lämnas åter till
resenären

*Resenärer har även möjlighet att
hejda en bil på gatan och resa med
valfri leverantör som har avtal med
beställaren. Innebär dock en
förhöjd egenavgift och är inte
vanligt förekommande.

Följande ingår i uppdragets allmänna service:
-öppna dörren, hjälp in och ur fordonet
-hjälp med handbagage (två kassar, en resväska el. motsvarande) samt hjälpmedel
-hjälp till och från fastighetens entrédörr (port till port, markplan)
-hjälp med bilbältet (lagkrav)
Detta ska erbjudas av föraren utan resenärens begäran. Fordras särskild service meddelas detta alltid på körordern tillsammans med övriga uppgifter om transporten.
Extraservice kan vara att hämta/lämna vid lägenheten och/eller inne på vårdavdelning eller motsvarande samt att se till att resenären blir emottagen av personal.
Under färd ska handbagage, hjälpmedel och annat löst gods och utrustning vara förvarat på ett sätt att inte resenärer eller medföljande djur skadas vid en kraftig
inbromsning eller incident.
Förare ska inneha körkortsbehörighet för det fordon som används, samt taxiförarlegitimation (TFL). TFL ska uppsättas väl synlig för resenären i fordonet.
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GÄLLANDE UPPHANDLINGSAVTAL – UTBILDNING
Omfattande utbildningskrav i både Göteborg och Stockholm
Bemötandet avgörande för en god resa
I avtalen för både Göteborg och Stockholm påtalas vikten av
förarnas utbildning och behörighet, då bemötandet av resenärerna
utgör en så pass väsentlig del av uppdraget och är avgörande för en
god resa.
Föraren ska vara serviceinriktad och uppträda artigt, korrekt och
positivt mot resenären samt vara lyhörd för resenärens behov och
önskemål. Uppkomna problem eller klagomål från resenären ska
hänvisas till beställaren. Ingen resenär får diskrimineras eller
särbehandlas på grund av funktionshinder, kön, religion, sexuell
läggning etc.

Leverantörernas ansvar i Stockholm
I avtalen för Stockholm regleras att bland annat följande ska ingå i
utbildningen:
-bemötande och service med betoning på insikt om äldre och
funktionshindrades situation och behov vid resetillfället

Leverantören ska förvissa sig om att all personal har god kunskap
om beställarens regler, föreskrifter, etiska policy samt att personalen
förstår, läser och talar god svenska.

-regler om tystnadsplikt och etik

All personal ska erhålla och få utbildning i beställarens
informationsmaterial, samt en anpassad utbildning för sina specifika
arbetsuppgifter, bland annat bemötande, etik, miljö och säkerhet.

I Stockholm ligger ansvaret för förarutbildningen på leverantörerna
själva som anordnas via Taxiförarnas Yrkesskola, där man som
upphandlare ställer krav på innehållet. Taxibolagen tillhandahåller
även egna utbildningar, bland annat färdtjänstutbildning för
rullstolstaxi och trappklättarkurs.

Utbildningar i egen regi i Göteborg
Endast förare som uppfyller nedanstående utbildningskrav är
behöriga att genomföra uppdrag inom ramen för avtalet i Göteborg;
- genomfört kurs i hjärt- och lungräddning 2011 eller senare
- godkänt resultat i språktest i svenska språket
-inom fyra månader från första uppdrag genomfört certifiering med
godkänt resultat (nationell certifiering genom Svensk Kollektivtrafik)
-inom fyra månader från första uppdrag genomfört beställarens
förarutbildning
-ha deltagit på beställarens vidareutbildning
-ha deltagit på beställarens uppstartsutbildning
Förarcertifikatet utfärdas enligt Svensk Kollektivtrafiks
(branschorganisation) norm och består av tre delar, behörighet A, B
och C. A och C står Svensk Kollektivtrafik för medan B är en lokal
del (upphandlande färdtjänst, kan vara kommun etc.).
10

-empati och förståelse för att leva med funktionshinder
-barns särskilda behov vid resa
-lokalkännedom
-säkerhet

-leverantörens alkohol-, drog- och trafiksäkerhetspolicy

GÄLLANDE UPPHANDLINGSAVTAL - KVALITETSAVGIFTER
Två bonusgrundande alternativ i Stockholm
Avräkning månadsvis för kvalitetsavgifter
I upphandlingsavtalet i Stockholm regleras bonus och kvalitetsavgifter
för hämtprecision utifrån registrerad hämttid i beställarens resesystem
jämfört med den tidpunkt då kundkortet/biljetten registreras.
Bonus och kvalitetsavgifter redovisas och avräknas en gång per
månad. Bonus finns som två alternativ beroende på om 93-94,99
procent av resorna hämtas inom tio minuter alternativt om minst 95
procent uppfylls. Bonusen tar även hänsyn till betyget vid utförda
kundmätningar.
Vad gäller förseningar 11-20 minuter utgår ej kvalitetsavgifter vid en
andel förseningar som understiger sju procent av leverantörens totalt
inrapporterade resor under avstämningsperioden. Vid förseningar på
mer än 20 minuter finns olika nivåer beroende på hur stor andel av de
inrapporterade resorna som är försenade, och det kan debiteras en
kvalitetsavgift på mellan 11 och 22 kronor per resa. Vite kan även utgå
vid försenad eller inte inlämnad miljörevision. Bakgrunden till vitena
vid tidspassning är att ha en acceptansnivå som speglar möjligheterna
för leverantörerna att komma i tid. Det inträffar ett antal situationer
som inte leverantörerna kan påverka och det tar man hänsyn till.
Procentgränserna utgår ifrån att det finns situationer som är svåra att
undvika som leverantör. I Stockholm är det till exempel inte ovanligt att
det uppstår kösituationer. Alternativet hade varit att inte ta hänsyn till
sådana situationer och låta anbudsgivarna kalkylera förseningsviten i
sina anbud.
Önskvärt att föraren ringer och meddelar försening
Föraren ska vänta i minst fem minuter på hämtadress, om resenären
inte finns på plats ska föraren även försöka kontakta resenären via
telefon om möjligt, innan föraren lämnar adressen. Vid vetskap om
minst 10 minuters försening ska resenären informeras om
förseningen, resenären har då även möjlighet att vänta inne i
bostaden till dess att taxibilen kommer fram och föraren återigen
kontaktar resenären vid ankomst.
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20 min efter beställd hämttid kan resenären ringa till resegarantin för
att få hjälp med sin resa. Resenären har även rätt att avbeställa resan,
samt att välja att själv välja att lösa sitt problem utan att kontakta
resegarantin (betraktas ändå som resegarantiärende).
Resegarantiärende medför en avgift i samtliga fall då resan är korrekt
beställd, dock endast när kunden hör av sig. Den leverantör som
anstränger sig och tar kontakt med kunden vid försening ökar därmed
sin möjlighet att undslippa vitet för resegarantiärenden, genom att
kunden vet att det kommer en bil och kanske därför inte kontaktar
resegarantin.
Om avtalsvillkoren inte uppfylls gällande bland annat resans utförande
och service utgår en avgift på 500 kronor.

Orsak

Vite (kr)

Försening
11-20 min

3,30/resa

>20 min

11-22/resa

Resegarantiärende

400

Ej uppfyllda avtalsvillkor

500

GÄLLANDE UPPHANDLINGSAVTAL - KVALITETSAVGIFTER
Nollvision för olyckor i Göteborg
Lämplighetsbevisning vid kundsynpunkt
Det är många gånger svårt att få en exakt bild av vad som inträffat
vid kundklagomål. Vid kvalitetsarbetet och uppföljning av
förarbeteende gäller därför en försiktighetsprincip som innebär att
förare som har fått kundsynpunkt kan komma att få bevisa sin
lämplighet. Föraren får då en förnyad genomgång i regelverk och
lämpligt förhållningssätt, samt uppnå godkänt resultat på
utbildningsprovet inom 30 dagar från det att synpunkten inkommit.
Utförs inte provet med godkänt resultat spärras aktuell
taxiförarlegitimation.
Brister i utförandet kan vara om fordonet saknar utrustningen som
krävs för att genomföra uppdraget på ett säkerhetsmässigt sätt, eller
om utrustningen inte används (t.ex. bilbälte, bilkudde, nackstöd
mm).
Olika nivåer på viten beroende på försening och avtalsform
Det finns inget särskilt krav på att föraren ska vänta på resenärer
som inte är klara eller har dykt upp. Om resenär inte hämtas vid
utlovad tidpunkt betraktas det som försening. Vid mer än 15
minuters försening i förhållande till utlovad hämttid har beställaren
rätt att ta ut vite enligt tabellen . Det finns även viten som kan utgå
för förseningar på mellan 1-15 minuter i de paket som har fasta
uppdrag (500 kr).
Med bristande resenärsnöjdhet menas om resultatet i mätningen av
kvalitetsindex understiger ett visst betyg (0,9). För varje missnöjd
resenär krävs minst tio nöjda resenärer för att kvalitetsnivån som
helhet ska ses som acceptabel och bonus utgå. Kvalitetsbonus för
utförda uppdrag utdelas därför baserat på ersättning för uppdrag
under trafikeringsperioden, vanligtvis halvår.
Det finns även en fastställd nollvision för olycksutvecklingen. Full
bonus erhålls endast om taxiföretaget inte har haft några olyckor
under mätperioden, annars halveras bonusen. För att olycka inte
ska reducera bonusen måste utföraren visa att händelsen varit
utanför förarens kontroll och att föraren vidtagit alla rimliga åtgärder
för att förebygga händelsen.
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Orsak

Vite (kr)

Försening
16-59 min

2 000

>60 min

4 000

Bomkörning

500

Händelse pga oaktsamhet
per tillbud

2 500

per olycka

5 000

svar på reklamation

2 000

inrapportering av olycka el. tillbud

5 000

Utebliven/sen rapportering

Icke-rökfritt fordon

2 000

Brister i utförandet

2 500

Utebliven service (allmän eller särskild)

1 000

Utebliven identitetskontroll

1 000

Bristande resenärsnöjdhet och kvalitet

10 000

GÄLLANDE UPPHANDLINGSKRAV - UPPFÖLJNING
Automatiserade viten vid försening
Flera källor till uppföljningsarbetet
Arbetet med uppföljning av avtalskraven sker på likartat sätt i både
Göteborg och Stockholm. I Stockholm försvåras arbetet något av ett
system som egentligen mer kan sägas visa trender än att vara ett
statistiskt säkert verktyg att dra slutsatser ifrån. Tanken är att dock
att när man nu gör om systemet ska man samtidigt kunna koppla
det till ett statistikverktyg, samt genomföra utbildningar i hur man
lägger in ärenden så att inkomna händelser kategoriseras på
liknande sätt för jämförbarhet. Det finns i princip tre källor som ligger
till bas för uppföljningen; ANBARO Årsrapport
(kvalitetsundersökning av den anropsstyrda trafiken), hårda siffror
såsom tidspassning mm, samt ärendehanteringssystemet
Boomerang (Stockholm) respektive händelsedatabasen (Göteborg).
I Boomerang delar man in ärendena i akuta ärenden (allvarliga
händelser, exempelvis en olycka med bruten höft, som leder till att
affärsförvaltningen samt leverantören kontaktas direkt), mindre
akuta ärenden (inte lika allvarliga fall, dock även här direktnotifiering
för berörda parter) samt generellt bedömande. Det sistnämnda
innebär en genomgång av händelserna i Boomerang. Man bildar sig
en bedömning om generella trender och sammanfattar händelserna.
Detta sammanställs sedan av affärsförvaltningen och diskuteras
vidare med leverantörerna.
Viten en bedömningsfråga
Viten är inte drivande i sig i varken Göteborg eller Stockholm utan
används mer som en markering gentemot leverantörerna. Och ett
medel att uppnå kvalitetsförbättringar. Kopplat till avtalen utgår viten
automatiskt vid tidspassning och förseningar. Angående övriga
avtalskrav så hanteras dessa ärenden manuellt utifrån riktlinjer hur
avtalen bör följas upp. Man går igenom inkomna händelser och gör
en bedömning för vilka viten som ska utgå samt hur stora belopp,
något som sen kan överklagas av utföraren. Ibland genomförs
riktade insatser, exempelvis kring att servicekrav (följa med till
dörren, hjälp med bagage) och säkerhetskrav (säkerhetsbälte mm)
uppfylls.
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0,3%

ANDEL FÄRDTJÄNSTRESOR
MED/UTAN INRAPPORTERADE
HÄNDELSER I GÖTEBORG OCH
STOCKHOLM 2014
99,7%

Resor utan inrapporterad händelse

2014 utfördes totalt 5 444 000 färdtjänstresor i Göteborg och Stockholm. Totalt
under samma period inkom 17 084 händelser, det vill säga 0,3 procent av
utförda resor resulterade i en inrapporterad händelse. På följande kapitel tittar
vi närmare på dessa 0,3 procent och vad som var orsaken.

Resor med inrapporterad händelse
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STATISTIK - FÄRDTJÄNSTEN I
GÖTEBORGS STAD
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STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN GÖTEBORG - TOTALT
Vanligast med försenat fordon
Färdtjänsten i Göteborgs Stad ansvarar för färdtjänsten i
kommunerna Göteborg, Mölndal och Härryda (Västtrafik ansvarar
för majoriteten av resterande kommuner i Västra Götaland). Totalt
utfördes 1 344 000 resor i deras regi under 2014, varav 580 000
resor var färdtjänst. Siffran inkluderar även LSS (Lag om Stöd och
Service till vissa funktionshindrade), dagsfärdsresor och skolskjuts.

60%

Färdtjänsten i Göteborg har idag avtal med fem aktörer; Taxi Kurir
och Taxi 020 som har samma ledningscentral, Taxi Göteborg,
Göteborgs Buss, Majvallen AB samt Sandarna Transporter AB.

30%

Antalet händelser under 2014 var knappt 2 600 stycken, det vill
säga endast 0,19 procent av resorna som utfördes resulterade i en
inrapporterad händelse.
Göteborgs Stad delar in händelserna i de olika kategorierna i
diagrammet till höger. Över hälften av alla inkomna händelser gäller
ett försenat fordon.
Näst största kategori är övrigt, vilket innehåller bland annat
kvarglömda saker, avvikelserapporter som inte innebar någon fara
eller krävde vidare åtgärd, anhöriga vill fråga föraren något etc.
Det kom även in 345 beröm till kundtjänsten under samma år,
adderar man dessa till totalen innebär det en andel på nästan 12
procent. Av inkomna beröm är det vanligast att man helt enkelt vill
framföra sitt tack, och att föraren var mycket trevlig och hjälpsam.
I denna rapport har vi avgränsat oss till framför allt olyckor och
tillbud, vilka därför på följande sidor kommer redovisas mer i detalj.
Kriteriet för att klassas om olycka är att det har uppstått någon form
av personskada. Olyckor (påbackning av fordon mm) där endast
egendom blivit skadat faller istället under kategorin tillbud. Kriteriet
för att klassas som tillbud är att det hade kunnat leda till en olycka.
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Totalt antal händelser (2 592 stycken)
50%
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40%

20%
10%
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7%
0,2%

13%

19%

STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN GÖTEBORG - OLYCKOR
Högst olycksrisk i anslutning till fordonet
Skede under resan
Vid trappklättring

Förarens/trafikföretagets roll

3%

Under resans gång

29%

44%

0%

I fordonet före eller efter resa

56%

Till och från, eller i och ur
fordonet

Inte möjlig att
förebygga
Möjlig att förebygga

46%

Före uppdragets början eller
efter uppdragets slut

23%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Under 2014 rapporterades 35 olyckor in i Göteborg, vilket står för
cirka 1 procent av alla inkomna händelser.
Vanligast är att det sker en olycka när kunden ska ta sig till och från,
eller i och ur, fordonet. Resenären har till exempel ramlat vid in- eller
urstigning, råkat klämma sitt finger eller skrapat i benet. Väldigt få
olyckor sker vid trappklättring.
Före uppdragets början eller efter uppdragets slut kan exempelvis
vara att resenären ramlade vid upphämtningsplatsen innan föraren
hunnit till platsen, eller ramlade ur rullstolen efter det att föraren har
åkt därifrån.
Vad gäller inrapportering av händelser kan de vara inrapporterade av
både förare och resenärer. Uppskattningsvis är relationen ungefär
jämnt fördelat.
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Med möjlig att förebygga menas att olyckan sannolikt hade kunnat
förhindras om man t.ex. hade satt fast säkerhetsbältet ordentligt, spänt fast
rullstolen, hjälpt resenären in i fordonet, kört mjukt och försiktigt etc. Med
inte möjlig att förebygga kan det exempelvis röra sig om en påbackning av
ett annat fordon eller annan händelse utom förarens kontroll.
56 procent av olyckorna i Göteborg kan anses vara möjliga att förebygga
genom att följa rätt säkerhetsföreskrifter och de anvisningar som följer med
uppdraget.

STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN GÖTEBORG - OLYCKOR
Majoriteten lättare skador
Skadans art

Dödlig utgång. Bestående allvarliga men
(förlamning och liknande).

Skador som behöver sys samt brott eller
sprickor på skelettdelar. Långvariga men
(stelhet, värk och liknande).

0%

26%

Blåmärken, skrapsår och övergående
smärta.

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Majoriteten av olyckorna är av mindre allvarlig art. Över 70 procent
är icke-bestående men såsom blåmärken och skrapsår. Under
denna kategori hamnar även klämskador samt olyckor där
resenären ramlat ur rullstol eller dylikt på grund av att han eller hon
inte var ordentligt fastspänd.
Flera händelser är orsakade av kraftiga inbromsningar och lättare
krockar med annat fordon eller föremål. Andra händelser orsakas av
rena olyckor då resenären har ramlat av sig själv eller slagit i ben
eller arm i anslutning till fordonet.
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Vid 14 procent av fallen (5 händelser) fick resenären någon form av
kompensation, plåster på såren, i form av blomstercheckar eller
dylikt.
Vid 9 procent av fallen (3 händelser) utgick viten. Anledningarna var
att föraren ej rapporterat in händelsen, att olyckan inte hade hänt
om föraren följt resenären till porten samt att fordonet saknat
fungerande utrustning som kan påvisa fordonets position och
hastighet (för att kunna utreda olyckan).

STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN GÖTEBORG - TILLBUD
Följer inte anvisningarna vanligaste tillbudet
Under 2014 rapporterades 186 tillbud in, totalt 7 procent av alla
inkomna händelser. Vi har fördjupat oss i 100 av de inkomna
händelserna och gör antagandet att samma förhållande gäller för
samtliga händelser inom denna kategori.

Orsakerna till tillbuden är flera. I många av fallen står det ord mot
ord, resenären berättar en händelse medan föraren menar att det
inte stämmer utan har en annan version. I övrigt är många ärenden
relaterat den information som följer med körningen, ibland är det
felaktigt registrerad information, i flera av fallen har föraren
missförstått informationen, ibland inte läst den tillräckligt noga
(slarv) och missat tilläggsinformation om att till exempel resenären
måste lämnas till personal.

Det är få händelser där resenären har lämnats på fel adress. Siffran
bör dock ses i sammanhang med antalet felavlämningar. Med det
avses fall där föraren inte har följt anvisningarna och följt med
resenären till porten, eller överlämnat till vårdavdelning/personal
enligt direktiv (lämnat resenären ensam). Drygt hälften av tillbuden,
55 procent, var felavlämningar under 2014. Av de fall som
resenären uppgetts ha lämnats fel/ensam ska man dock observera
att det är 22 procent som står ord mot ord.

En del tillbud orsakas av rena misstag och/eller slarv, att föraren har
kört fel, lämnat på fel adress eller att de har lämnat resenären till en
person som de uppfattat som anhörig/personal medan det i själva
verket var någon annan. Ibland har föraren valt att lyssna på
resenären som gett nya direktiv angående körningen, eller sagt att
föraren inte behöver följa med in/vänta tills personal kommer. Det
vill säga det har brustit vid utförandet och föraren följer inte
säkerhetsanvisningarna.

Kategorin övrigt som är 11 procent består bland annat av
bemötande, vårdslös körning, missförstånd eller förväxling av kund.
Vid 24 procent av fallen utgick vite, många dock på grund av att
trafikföretaget har dröjt med sitt svar i ärendet.

Tillbud
100%
80%
60%

55%

40%
20%

12%

9%

8%

5%

Bristande
säkerhet

Olycka/krock

Fel adress

Resenärens
agerande

11%

0%
Felavlämning
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STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN STOCKHOLM
Tre fjärdedelar av färdtjänstresorna görs med taxi
Färdtjänsten är en del av Stockholms läns landstings kollektivtrafik.
Den riktar sig till personer med funktionsnedsättning och används
idag av totalt cirka 71 000 personer i länet.
Under 2014 gjordes totalt 4,1 miljoner resor med färdtjänsten
(inklusive sjukresor) och detta genererade totalt 14 492 händelser,
dvs endast 0,35 procent av resorna resulterade i en inrapporterad
händelse.
I Stockholms län ansvarar trafikförvaltningen för färdtjänsttrafiken.
Trafikförvaltningen handlar upp trafik och beställningscentral, fattar
beslut om färdtjänsttillstånd samt ansvarar för kundservice. De
handlar även upp transporter för sjukresor, även om Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att lämna ut tillstånd och står för
kostnaderna för sjukresorna.
Färdtjänstresenärerna i Stockholms län kan använda olika trafikslag
beroende på vart de bor, vart de vill resa samt vilken
funktionsnedsättning de har. Resorna görs bland annat med den
allmänna kollektivtrafiken, färdtjänsttaxi, specialfordon och med
närtrafiken.
Genomsnitt antal resor per färdtjänstresenär är 45 stycken per år
(42 stycken per år med taxi). Färdtjänsttaxi är det vanligaste
tillståndet bland färdtjänst, och taxi står för ungefär 75 procent av
alla utförda resor. Resor med färdtjänsttaxi bokas via callcenter och
registreras i Samplan (system för resebokning och samplanering) av
callcenterföretaget. Resor med specialfordon (rullstolstaxi) beställs
direkt hos leverantören.
Trafikförvaltningen har idag avtal med fyra taxibolag för färdtjänst
och sjukresor med taxi; Taxi Kurir, Taxi 020, Norrtälje Taxi och
Haninge taxi. Taxi Kurir och Taxi 020 tillhör samma koncern
(Fågelviksgruppen) och står för 98 procent av alla färdtjänstresor
med taxi i länet.
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STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN STOCKHOLM - TOTALT
Vanligast med försenad eller utebliven bil
De tre vanligaste händelsekategorierna har varit ganska stabila
över tid men med viss variation sinsemellan. Under 2014 såg det ut
på följande vis:
1) Uteblivet eller försenat fordon

3 944 stycken

2) Förarens bemötande

3 369 stycken

3) Felbeställningar

2 134 stycken

Olyckor, särskilt allvarliga sådana, är normalt lyckligtvis få. Under
2014 var antalet till färdtjänsten inrapporterade olyckor med en person
inblandad 85 stycken. Det behöver dock inte nödvändigtvis ha
uppstått en personskada för att händelsen ska räknas till denna
kategori. Räknar man även in olyckor med skador på egendom
skedde 115 händelser.
Den allvarligaste olyckan under 2014 ledde till en bruten höft, utöver
det inrapporterades ett par ytterligare frakturer.

Angående punkt 1 så är det ett ganska stabilt värde (se vidare
tidspassning nedan). Skälet till att ett fordon uteblir kan vara flera,
någon felaktighet eller oklarhet i beställningen är den vanligaste
anledningen. Det är uteblivna fordon som dominerar kategorin.

Den typiska olyckan är en trafikolycka, som leder till att resenären får
ont i nacken.
Den typiska personskadan är en klämskada.

Angående punkt 2 så kan inkomna händelser gällande förarens
bemötande delas upp i följande huvudkategorier:

Tidspassning Tidspassningen mäts som relationen mellan avtalad tid
och faktisk hämttid. En resa anses vara inom avtalad tid givet max 10
minuters avvikelse mellan avtalad tid och den faktiska. Under 2014
var tidspassningen på taxi 94,8 procent. Knappt 5,2 procent av
samtliga hämtningar med taxi var alltså mer än 10 minuter försenade i
förhållande till avtalad hämttid.

A Föraren upplevs som otrevlig
B Förarens servicenivå anses för låg.
C Synpunkter på förarens körsätt

Hämttiderna är alltså generellt bra. Däremot finns lokala avvikelser
som inte håller måttet fullt ut och det rör framförallt resor till och från
öar.

D Föraren lämnar resenären på fel adress
E Föraren talar i mobilen
A och B står för ungefär 70 procent av synpunkterna under kategori
’bemötande’.
Gällande punkt 3 så har antalet felbeställningar blivit färre jämfört med
tidigare år. Felbeställningar leder ofta till en dominoeffekt vad gäller
negativa händelser.
Det vanligaste, enskilda, specifika inkomna händelse gällande en
förare rör bristande lokalkännedom (932 stycken under 2014).
Synpunkter på förarnas språkkunskaper var 172 stycken under
2014.
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STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN STOCKHOLM - TOTALT
Flest synpunkter på resan
Resa

Totalt antal händelser (14 492 stycken)

Andel av totalen

Uteblivet/sent fordon
Information

Geografikunskaper

6%

Hot/trakasserier

Övrigt

Resa

Säkerhet

67%
8%

Callcenter

18%
0%

22%
Fel adress mm

0,4%

Ekonomi

6%

Bemötande

1%

Tjänster

27%
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70%

Kategorin callcenter domineras av felaktiga beställningar, men även bemötandet man
får i sitt samtal.
Under ’resa’ döljer sig de flesta av händelserna, nästan 70 procent. Här hittar vi de
flesta underkategorierna såsom händelser relaterade förarnas lokalkännedom,
olyckor, språkförbistringar, uteblivet/sent fordon samt säkerhetsrelaterade frågor.
Bland uteblivet och sent fordon så handlar det framförallt om uteblivna fordon, hela
83 procent av den gruppen är det sistnämnda (3 309 av 3 944 händelser)
Bemötande består av kategorierna fel adress (drygt 2 procent) och övrigt . Exempel
på övrigt kan vara otrevlig förare (majoriteten), dålig service, körsättet eller att föraren
talade i mobiltelefon under resans gång.
Bilbarnstol, bälten och trappklättringsärenden står tillsammans för knappt en procent
av säkerhetsfrågorna. Istället är det kategorin övrigt som dominerar. I denna hittar vi
väldigt blandat innehåll, både säkerhetsfrågor (t.ex. ej säkrad ramp, fel fastsatt
säkerhetsbälte) men även åsikter om förarens körsätt och beteende. Liksom för
Göteborg redovisas kategorin olyckor mer i detalj på följande sidor.
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STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN STOCKHOLM - OLYCKOR
Typiska skadan är en klämskada

Förarens/trafikföretagets roll

Skede under resan

Vid trappklättring

3%

Under resans gång

Inte möjlig att förebygga

35%

49%
51%

I fordonet före eller efter resa

Möjlig att förebygga

3%

Till och från, eller i och ur
fordonet

47%

Före uppdragets början eller efter
uppdragets slut

13%
0%
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Totalt skedde 85 olyckor där en person var inblandad under 2014
(0,6 procent av alla händelser). En olycka med en person inblandad
betyder nödvändigtvis inte i detta fall att det har uppstått en
personskada. Underlaget som beskriver varje händelse är kortfattat
och det är därför svårt att utifrån det avgöra om det uppstått en
personskada eller inte.
Vanligast är att olyckan sker till och från, eller i och ur fordonet. En
relativt stor andel sker även under resans gång, detta kan till
exempel orsakats av att fordonet blivit påkört av annat fordon eller
att man anser att föraren kört så pass vårdslöst att man fått ont i
nacken vid inbromsning eller dylikt.
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Drygt hälften av händelserna kan inte anses vara
möjliga att förebygga utan det har skett något som var
utom förarens kontroll. Andra knappa hälften av
incidenterna kan dock anses möjliga att förebygga om
föraren exempelvis följt med resenären till porten eller
säkrat rullstolen så den inte råkat vika ihop sig när
resenären skulle ta tag i den.

STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN STOCKHOLM - OLYCKOR
Majoriteten lättare skador
Skadans art
Dödlig utgång. Bestående allvarliga men
(förlamning och liknande).

0%

Skador som behöver sys samt brott eller sprickor
på skelettdelar. Långvariga men (stelhet, värk
och liknande).

32%

Blåmärken, skrapsår och övergående smärta.

68%

0%
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Nästan 70 procent av skadorna är övergående och består av
blåmärken, skrapsår och annan övergående smärta. Den enskilt
vanligaste skadan är en klämskada på ben, arm eller hand.
Orsakerna kan vara att bildörren stängdes för fort eller att resenären
skadade i en kroppsdel vid in- eller urstigande.
Statistiken i Stockholm är något svårare att tolka än i Göteborg,
huruvida det är ett långvarigt men eller inte, då det i underlaget
saknas fördjupad utredning och ärendesvar. Materialet är dock
tolkat på samma grunder och metoder, men då det ofta står ord mot
ord är det ibland svårt att avgöra.
Vanligt förekommande bland bestående med är att en resenär fått
ont i nacken orsakat av kraftig inbromsning eller liknande, eller ont
efter en klämskada och vid tiden för inrapporteringen har de
fortfarande ont. Med bestående menas alltså inte nödvändigtvis
permanent.
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STATISTIK FÄRDTJÄNSTEN STOCKHOLM – FEL ADRESS
Vanligt att föraren inte följer anvisningarna
Av de 328 inkomna händelserna under kategorin fel adress har vi
studerat närmare 130 i detalj. Cirka 70 procent av dessa händelser
är orsakade av att chauffören inte har följt anvisningarna utan släppt
av kunden vid annan adress än den beställda. Med andra ord följs
inte köranvisningarna på grund av misstag eller slarv, samt att
service enligt avtal (lämna resenär vid entré/port) i många fall inte
utförs. Föraren har i vissa av fallen följt med resenär till entrén men
det har alltså visat sig vara fel entré (adress). Resterande tredjedel
är andra ärenden, exempelvis felaktig registrering av adress,
bemötande, missförstånd gällande adressen eller bristande
geografikunskaper hos föraren.
Vi antar att samma förhållande gäller för samtliga händelser under
denna kategori, vilket innebär att av totalt inkomna händelser 2014
svarar de som lämnats vid fel adress för 1,6 procent.
Vid endast ett par fall har resenären angett en ny adress som inte
motsvarar körordern, och när föraren gjort som resenären önskat
blev det fel.
Det finns ingen egentlig kategori för felavlämningar, dvs. de
resenärer som lämnats ensamma och inte blivit överlämnade enligt
anvisning till porten/dagverksamhet/personal etc., utan dessa
händelser är spridda med majoriteten sannolikt under
bemötande/service. Eftersom man skriver in ärenden olika är det i
princip omöjligt att söka fram exakt antal, det är dock inget
anmärkningsvärt antal enligt dem själva.
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SAMMANFATTANDE
ANALYS
Totalt Göteborg och Stockholm
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SAMMANFATTANDE ANALYS
Olika kategorisering av händelser
Totalt antal inrapporterade händelser 0,3 procent 2014
Stockholm (SLL) och Göteborg (Stad) kategoriserar inkomna händelser på
olika sätt. I Göteborg utgår man från ett kundperspektiv medan i Stockholm
mer utifrån den administrativa hanteringen. I Stockholm ligger majoriteten av
händelserna under kategorin resa (uteblivet/sent fordon, geografikunskaper,
bemötande, säkerhet, skada mm). Vidare förekommer dessutom några
underkategorier på flera ställen i systemet, vilket gör att det är problematiskt
att ta ut exempelvis de händelser där en resenär klagat på förarens
lokalkännedom, då de förekommer både under resa/bemötande men även
under resa/geografikunskaper. I och med att händelserna är olika
kategoriserade i respektive stad är alltså materialet inte helt jämförbart.
Boomerang, som ärendehanteringssystemet heter i Stockholm, ska göras om
och ett nytt statistikverktyg planeras tas fram under 2015.
Sammanslaget i Göteborg och Stockholm utfördes över 5,4 miljoner
resor under 2014, och totalt antal inkomna händelser var 0,3 procent.
Detta kan jämföras med vanliga taxiresor där andelen händelser ligger på
cirka 0,06 procent enligt uppskattning. Det vill säga andelen inrapporterade
händelser är något högre för färdtjänsten än på vanliga resor. En av
orsakerna till detta är eventuellt att resenärerna uppmanas att rapportera in
händelser eftersom man som upphandlande myndighet vill följa upp
kvaliteten på utfört arbete.
Av de kategorier som är jämförbara så står bemötande för drygt 18 procent
av totalt antal händelser. Ofta handlar det om synpunkter på att föraren är
otrevlig och bristande service.
Förseningar, det vill säga att fordonet inte kommer i tid, står för drygt 11
procent av de inkomna händelserna i Göteborg och Stockholm.
Att resenären släppts av på fel adress, något som ofta debatteras i media
och kan få allvarliga konsekvenser, står för totalt 1,4 procent av händelserna.
Orsaken är oftast att föraren inte har följt anvisningarna, antingen av misstag
eller slarv. I ett fåtal fall har resenären själv angett en ny adress till föraren
som då lyssnat på resenärens önskemål istället för att utföra resan enligt sin
körorder. I Göteborg kategoriseras dessa händelser under tillbud, och medan
det är en liten andel resenärer som lämnats på fel adress, är det en större
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Andel färdtjänstresor med/utan inrapporterad händelse
0,3%
Resor utan inrapporterad
händelse

99,7%

Resor med inrapporterad
händelse

andel felavlämningar. Med det menas att föraren inte har följt anvisningarna och
inte lämnat resenären till personal, avdelningen eller följt med till porten/entrén. I
Stockholm ser vi inte detta lika tydligt, sannolikt beroende på att det i Göteborgs
statistik ingår skolresor. Men även eftersom det i Stockholm är komplicerat att
söka fram händelserna ur statistiken då det förekommer olika benämningar, man
har i dagsläget inget enhetligt system för att kategorisera ärendena.
Hot och trakasserier, det vill säga att resenären upplever att föraren har hotat
dem på något sätt eller agerat otillbörligt, står för 0,6 procent av händelserna.
Olyckor, och här avses olyckor när en person varit inblandad, står för 0,7 procent
av de inkomna händelserna. På följande sidor redovisas olycksfallen i mer detalj.
Man bör dock vara medveten om att i Göteborg klassas det som olycka endast
om det uppstått en personskada, medan i statistiken för Stockholm ingår alla
olyckor där en person varit inblandad, oavsett om det uppstått en skada eller inte.
Till exempel om en person ramlade när han klev ur bilen men allt gick bra,
kategoriseras det som olycka i Stockholm medan det i Göteborg hamnar under
tillbud. Av inkomna händelser var dock dessa få till antalet, varför statistiken ändå
kan anses relativt jämförbar. Orsakerna till olyckorna är flera, ofta rena
olyckshändelser när resenären har ramlat vid in- eller urstigning, råkat klämma
sitt finger eller skrapat i benet. Väldigt få olyckor sker vid trappklättring. Ibland
orsakas olyckan av ett vårdslöst körsätt eller händelser utanför ens makt (t.ex. en
trafikolycka).

SAMMANFATTANDE ANALYS - OLYCKOR
En knapp procent totalt är olycksfall
Förarens/trafikföretagets roll

Skede under resan
Vid trappklättring.

3%

Under resans gång.

33%

I fordonet före eller efter resa.

49%

2%

51%

Till och från, eller i och ur
fordonet.

Inte möjlig att förebygga
Möjlig att förebygga

47%

Före uppdragets början eller
efter uppdragets slut.

16%
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Av de inkomna händelserna i Stockholm och Göteborg (totalt 17 084
stycken) kan 0,7 procent av dessa kategoriseras som en olycka (med
en person inblandad).

I princip hälften av olyckorna kan bedömas vara utom
föraren/trafikföretagets roll och resterande hälft hade kunnat gått att
förebygga.

Bland olyckorna är det vanligaste en olycka som skett vid in eller
urstigning i fordonet och resulterade i övergående smärtor såsom en
klämskada, skrapsår, blåmärken eller stelhet i nacken.

Ett sätt att förebygga flera av olyckorna hade exempelvis varit om
föraren följt anvisningarna och följt resenären till porten och/eller
överlämnat till anhörig. Andra sätt hade varit om föraren hade sett till
att säkerhetsbältet var ordentligt fastspänt, eller kört mjukt och
försiktigt utan kraftiga inbromsningar som orsakat skada i nacke och
eller annan värk såsom till exempel ryggsmärtor.

Drygt en tredjedel av olyckorna sker under resans gång, vanligaste
orsakerna i dessa fall är en krock och påbackning av annat fordon.
16 procent av händelserna skedde före uppdragets början eller efter
uppdragets slut, orsakade till exempel av att resenären ramlade vid
porten efter det att föraren har åkt därifrån och fullföljt sitt uppdrag.
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Mest övergående smärtor
Skadans art

Dödlig utgång. Bestående allvarliga men
(förlamning och liknande).

0%

Skador som behöver sys samt brott eller
sprickor på skelettdelar. Långvariga men
(stelhet, värk och liknande).

30%

Blåmärken, skrapsår och övergående smärta.

69%
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Majoriteten av olyckorna är lyckligtvis inte av allvarlig art, nära 70
procent är icke-bestående men såsom blåmärken och övergående
smärta.
Exempel på bestående men kan vara fraktur i bäckenet eller
muskelskador. Ofta innefattar det att resenären har uppsökt läkare
för kontroll efter en incident. Ibland konstateras whiplashskador,
men kategorin innefattar även mer långvarig värk som håller i sig en
tid efter olyckan, dock inte nödvändigtvis permanent.
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DISKUSSIONSUNDERLAG
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SLUTSATSER OCH DISKUSSIONSUNDERLAG
Ny fakta ger en ny bild
Få misstag sker inom färdtjänsten
Debatten om misstagen som begås inom färdtjänsten startade för ungefär
ett år sedan, under försommaren 2014. I media debatterades framförallt
händelser där resenärer lämnats på fel adress och som fått olyckliga
konsekvenser. Dock koncentrerade man sig nästan enbart på just
felavlämningar utan att nödvändigtvis ställa det i relation till någonting
annat. Denna rapport visar en annan, lite större bild, av färdtjänsten.
Relativt sett är det inte många resor där det går fel - totalt antal inkomna
händelser på utförda resor i Stockholm och Göteborg under 2014 var 0,3
procent. Under året utfördes sammantaget drygt 5,4 miljoner
färdtjänstresor i dessa städer. Av dessa släpptes 0,04 promille av vid fel
adress och förseningar uppstod vid 0,4 promille av resorna. Vid 0,6
promille av resorna klagade man på bemötandet man fått, och hot och
trakasserier upplevdes under totalt 0,02 promille av alla färdtjänstresor.
0,02 promille av alla färdtjänstresor resulterade i en olycka. Bland
olyckorna är det vanligaste en olycka som skett vid in eller urstigning i
fordonet och resulterade i övergående smärtor såsom en klämskada,
skrapsår, blåmärken eller stelhet i nacken. Hälften av olyckorna kan anses
ha varit möjliga att förebygga. Den enskilt vanligaste händelsen i
Stockholm är ett uteblivet fordon, och i Göteborg ett försenat fordon.

bristande geografikunskaper hos föraren. I många av fallen står det ord
mot ord.
I avtalen idag finns det tydliga krav på färdtjänstresan och vad som ska
ingå i uppdraget. Efter genomgång av händelserna kan således
konstateras att det förekommer brister i utförd service, där det till exempel
alltid ska ingå hjälp till och från fastighetens entrédörr, hjälp med bilbältet
och hjälp in och ur fordonet. Det brister även vid tidspassningen, en stor
andel av inkomna klagomål gäller just förseningar och uteblivna fordon.

Avslutande diskussionspunkter
Några diskussionspunkter som kan fungera som underlag för fortsatt
dialog.
§

En av de mest centrala frågorna är huruvida misstagen som begås
inom färdtjänsten beror på hur upphandlingen ser ut. Har priserna
dumpats och lett till sämre service och kvalitét?

§

Utförarna har ansvar för att följa avtalen (säkerhetsanvisningar, kvalité,
service mm.) samt för arbetsförhållanden och villkor för förarna.
Upphandlarnas ansvar är att upprätta riktlinjer och regler för hur
färdtjänsten ska fungera samt att följa upp att arbetet utförs på ett
korrekt sätt enligt avtalsvillkor. Har de även ett ansvar för förarnas
arbetsvillkor? I Sverige har upphandlande myndigheter hittills varit
försiktiga med att hänvisa till kollektivavtal eller/och
kollektivavtalsvillkor vid offentliga upphandlingar. Stor osäkerhet
avseende utformning och tillåtligheten av sådana villkor är några av
orsakerna.

§

En förare som inte följer anvisningarna eller stannar kvar och hjälper
till om det uppstår ett problem, beror det alltid på stressiga arbetsvillkor
eller kan det även bero på slarv och/eller brist på kontroll och
uppföljning av avtalen? Att det sällan leder till konsekvenser för
föraren/taxibolaget? Eller är det en utbildningsfråga?

Händelser kategoriserade som olyckor är ofta orsakade av att fordonet
blivit påkört av annat fordon, eller vårdslös körning som har lett till ont i
nacken vid inbromsning eller dylikt. Vidare är i många fall olyckan orsakad
av rena olyckshändelser då resenären har ramlat av sig själv eller slagit i
ett ben eller en arm i anslutning till fordonet, eller fått en klämskada.
Orsakerna till de händelser som kategoriseras som tillbud är att föraren
inte har följt anvisningarna utan släppt av kunden vid annan adress än
den beställda, inte hämtat upp eller följt med resenären enligt anvisning till
porten osv. Som i sin tur beror på att föraren inte har läst informationen på
körordern ordentligt eller missförstått den. Andra orsaker kan vara felaktig
registrering av adress, bemötande, missförstånd gällande adressen eller

32

SLUTSATSER OCH DISKUSSIONSUNDERLAG
Effektiv resursfördelning ett krav i framtiden
§

Idag är inte alla åkerier kollektivanslutna, och alla vill heller inte
vara det. Vad skulle hända med alla små åkerier, som utgör
uppskattningsvis hälften eller fler av åkerierna, om krav på
kollektivavtal infördes? Tappar då dessa personer eventuellt sina
uppdrag hos beställningscentralen (leverantören) och ställs
utanför arbetsmarknaden?

§

Om man ställer villkor som leder till ökade kostnadskrav i avtalen,
ökar kostnader för kommunen vilket i slutändan kanske kan
komma att drabba skattebetalarna. Kan det resultera i att de som
ska utnyttja färdtjänsten får färre resor i slutändan?

§

Skulle man kanske kunna införa en nationell
kategoriseringsstandard för ärendehanteringen som
rekommenderas (enligt färdtjänstlagen) att man följer vad gäller
detta. På så sätt skulle upphandlande myndigheter få en möjlighet
att jämföra sig på nationell nivå. Och man skulle även kunna
skapa ett nationellt mått på NKI som kan fungera som grund för
både bonus och vite i upphandlingarna.

§

Enligt PUL får ingen personlig information om resenären finnas
med i förarens anvisningar – kan friskrivningsavtal om PUL
innebära förbättringar för resenären om denne (eller anhörig)
önskar ställa upp på det? Underlättar det till exempel för föraren
att han/hon vet om eventuella funktionshinder hos resenären. Kan
det möjliggöra en bättre service samt att man i vissa fall kan
undvika missförstånd som uppstår.

§

De närmsta åren kommer färdtjänsten att konfronteras med flera,
delvis samverkande, faktorer. Befolkningen ökar starkt och
tillväxten bland ålderspensionärer förväntas nå nya rekordnivåer.
Även om man förutspår en förbättrad hälsonivå högre upp i
åldrarna kommer sannolikt livslängden att öka. Och även om
andelen individer med en funktionsnedsättning inte skulle öka så
tilltar likväl kraven på ett mer tillgängligt samhälle. Allt detta gör att
förmågan att allokera resurserna effektivt för att säkerställa en
godtagbar nivå av samhällsservice kommer att bli väldigt viktig.
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Personliga intervjuer [telefonsamtal, personligt möte eller e-post]
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Inledning till regelverket
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I lagen
ges hänvisningar till ett antal lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning skall
ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. Sjukvårdshuvudmannen har
med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och omfattningen av
sjukreseverksamheten.
I Stockholms läns landsting krävs ett beslut från vårdgivaren, ett så kallat tillstånd, för att få
anlita de sjukresor som anordnas av landstinget. Nedanstående regelverk skall i första hand
vara ett stöd för de handläggare inom vården som skall besluta om dessa tillstånd. I förenklad
form beskrivs de regler som följer dels av lagen och de beslut som fattats av
landstingsfullmäktige, dels av riksavtalet som innehåller särskilda regler för sjukresor när en
patient får vård utanför sitt hemlandsting. Innehållet begränsar sig då i huvudsak till de regler
som aktualiseras inom vården i Stockholms län. Exempelvis har s.k. konvalescentvård, som
enligt lagen i och för sig berättigar till sjukreseersättning, inte tagits upp eftersom denna
vårdform inte förekommer i länet. Förhoppningen är att detta regelverk upplevs som en
förenkling inom vården samtidigt som de kan bidra till en mer enhetlig och rättvis bedömning
av enskildas ersättningsärenden.
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I. Definitioner
1. Patient
Med patient avses i detta regelverk den som är berättigad till ersättning enligt 1 § lagen
(1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor (sjukreselagen).
2. Vård
Med vård avses sjukvård. Friskvård, frivilliga och förebyggande behandlingar är inte
sjukvård.
3. Vårdgivare
Med vårdgivare avses såväl sjukvårdshuvudmannen (landstinget) som annan vårdgivare
som landstinget har avtal med.
4. Landstingsfinansierad vård
Med landstingsfinansierad vård avses den vård som helt eller delvis finansieras med
offentliga medel. Vården är landstingsfinansierad när vårdgivaren tar ut patientavgift för
besöket enligt av landstingsfullmäktige beslutade patientavgifter eller om ingen
patientavgift tas ut för besöket. Vården är inte landstingsfinansierad om patienten betalar
hela kostnaden för besöket eller om besöket inte är högkostnadsskyddsgrundande.
5. Hemlandsting
Med hemlandsting avses det landsting inom vilket en patient är folkbokförd vid
vårdtillfällets inledning.
6. Vårdlandsting
Med vårdlandsting avses ett landsting utanför hemlandstinget där en patient får vård.
7. Sjukresa
Med sjukresa avses en patients resa från folkbokföringsadressen eller, i undantagsfall,
vistelseadressen till vårdgivaren till något av de ändamål som anges under avsnitt II.
8. Sjuktransport
Med sjuktransport avses, om inte annat sägs, en sittande transport mellan två vårdgivare
(som administreras via sjukresesystemet).
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9. Besöksresa
Med besöksresa avses en anhörigs eller närståendes resa till och från patienten i syfte att
besöka patienten eller att delta i dennes behandling. En besöksresa är ingen sjukresa i
sjukreselagens mening.
10.

Tillstånd till sjukresa

Med tillstånd till sjukresa avses en vårdgivares beslut om att bevilja sjukreseersättning
enligt de grunder som framgår av detta regelverk. Tillstånd till sjukresa kan även avse
sittande sjuktransport.

II. Vilken vård och behandling berättigar till resekostnadsersättning?
Ersättning för resekostnader lämnas vid resor till vård och behandling inom Stockholms läns
landsting enligt nedanstående.
1. Besök i den öppna landstingsfinansierade vården
Ersättning lämnas för patientens resekostnader i samband med besök i den öppna
landstingsfinansierade vården.
2. Besök i den slutna landstingsfinansierade vården
Ersättning lämnas för patientens resekostnader i samband med in- och utskrivning samt i
samband med nödvändig permission från den slutna landstingsfinansierade vården.
3. Sjukvårdande behandling i samband med LSS-insats
Ersättning lämnas vid besök för sjukvårdande behandling (habilitering) som ges i
omedelbart samband med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
4. Tillhandahållande av hjälpmedel
Ersättning lämnas för resor i samband med utprovning, tillpassning, mm. av hjälpmedel,
t.ex. resor till hjälpmedelcentralen. För ersättning krävs att hjälpmedlet ordinerats av
sjukvårdshuvudmannen eller annan som har ordinationsrätt.
5. Tandvård
Resekostnadsersättning lämnas i samband med tandvård när vården ges vid
folktandvårdsklinik, odontologiskt fakultet eller på annat sätt sköts av det allmänna.
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Detsamma gäller när vården ges hos privata tandläkare och omfattas av det statliga
tandvårdsstödet.
6. Rådgivning i födelsekontrollerande verksamhet
Ersättning lämnas för resekostnader i samband med rådgivning enligt kap 4 och 5 i
socialförsäkringsbalken om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.
Härmed avses resor i samband med rådgivning om t.ex. preventivmedel eller om abort
eller sterilisering. Ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med
Socialstyrelsens tillstånd.

III. Vilka har rätt till ersättning för sjukresor?
1. Rätt till resekostnadsersättning vid sjukresor har den som omfattas av kap 4 o 5 i
Socialförsäkringsbalken. Lagen omfattar alla svenska medborgare samt utländska
medborgare som är bosatta och har sitt hemvist här i landet, det vill säga normalt
personer som är folkbokförda här i landet.
2. Asylsökande har rätt till ersättning för sjukresor mot uppvisande av Migrationsverkets
LMA-kort.
3. Medborgare i EU/EES-land har rätt till ersättning för sjukresor till akutvård och i vissa
fall även till annan nödvändig vård som ges inom Stockholms läns landsting. För
ersättning krävs att patienten visar upp giltigt handling t ex europeiskt
sjukförsäkringskort.
4. Personer som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade tillståndslösa personer, har rätt
till ersättning av sjukresor i samband med subventionerad vård oavsett patientens
ålder.

IV. Tillstånd till sjukresa
1. Allmänt
För att få anlita de sjukresor och sittande sjuktransporter som anordnas av landstinget
krävs tillstånd. Tillståndet innehåller uppgifter om giltighetstid, färdmedel, antal beviljade
resor och resevillkor.
Högst 20 resor får beviljar per gång med en giltighetstid på högst 3 månader.
En egenavgift enligt SLL avgiftsreglemente tas ut för alla resor (högkostnadsskydd finns).
Undantag från egenavgift är sittande transport mellan två vårdgivare (sjuktransport) samt
resor till vårdgivare utanför Stockholms läns landsting för att uppfylla vårdgarantin.
2. Tillståndsgivning
Beslut om tillstånd fattas av tillståndsgivare. Med tillståndsgivare avses vårdpersonal som
enligt lag är skyldig att föra journal. Utöver vårdpersonal har berörd enhet på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen rätt att bevilja tillstånd för sjukresa när vården utförs i ett annat
landsting eller utomlands.
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3. Förutsättningar för tillstånd
Tillstånd till sjukresa beviljas om patienten på grund av den aktuella behandlingen eller
sitt aktuella medicinska, fysiska eller psykiska tillstånd i övrigt har väsentliga svårigheter
att förflytta sig till eller att använda allmän kollektivtrafik för resor till och från vård och
behandling.
Svårigheter som beror på att det är långt avstånd till den allmänna kollektivtrafiken, att
den saknas på orten eller är bristfälligt utbyggd samt svårigheter som beror på
oregelbundna eller glesa avgångar berättigar i sig inte till sjukresa.
4. Innehavare av färdtjänsttillstånd
Den som innehar tillstånd till färdtjänst har bedömts ha väsentliga svårigheter att förflytta
sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. Innehavare av färdtjänsttillstånd
är därför, enligt landstingsfullmäktiges beslut LS0306-1972 2004, utan föregående
prövning och mot uppvisande av giltigt färdtjänstkort berättigad till sjukresor för den vård
och behandling som anges under avsnitt II.
5. Färdmedel
Sjukresor inom Stockholms län kan avse resor i egen bil, taxi, specialfordon och båt.
Resor med den lokala allmänna kollektivtrafiken ersätts inte. Sjukresor utanför
Stockholms län kan även avse tåg och flyg.
Tillståndet ska gälla det billigaste färdmedel som patienten med hänsyn till sitt aktuella
medicinska, fysiska eller psykiska tillstånd har förmåga att resa med.
Om patienten har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik men på grund av
förflyttningssvårigheter inte kan ta sig till närmaste hållplats, ska i första hand en
anslutningsresa till den allmänna kollektivtrafiken med egen bil eller taxi beviljas.
6. Resevillkor
a) Samplanering
Sjukresor ska i möjligaste mån samplaneras. Samplanering innebär att
resenärer samordnas för gemensam resa.
Undantag från samplanering får endast beviljas om patienten med hänsyn till
sitt medicinska, fysiska eller psykiska tillstånd inte klarar av att resa
tillsammans med annan.
b) Typ av fordon
Tillståndet innehåller villkor om vilket eller vilka typer av fordon och
trafikslag som får användas vid sjukresor.
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c) Placering
Tillståndet innehåller villkor om placering i fordonet.
Förekommande placeringar i taxi är framsätesplacering och fri placering.
Framsätesplacering beviljas den som har behov av ökat benutrymme eller
reglerbart säte vid resa med taxi.
Vid fri placering förväntas patienten kunna sitta i bilens samtliga säten.
Den som har behov av att färdas liggande hänvisas till vårdgivaren för
beställning av liggande persontransport.
d) Medföljare
Om patienten inte klarar att genomföra sjukresan på egen hand eller på annat
sätt är beroende av hjälp i samband med sjukvårdsbesöket kan patienten av
tillståndsgivaren beviljas medföljare.
e) Extra service
Om en patient har tillstånd till taxi och behöver lättare ledsagning kan extra
service beviljas.
Med extra service avses att föraren hämtar och lämnar patienten vid
bostadsdörren och avdelningsexpeditionen.

V. Sjukresor utomläns
Detta avsnitt innehåller särskilda regler för sjukresor när en patient får vård utanför sitt
hemlandsting.
1. Planerad vård utanför hemlandstinget
Ersättning för resekostnader lämnas om patienten remitterats av sitt hemlandsting till
annat landsting för planerad vård eller behandling. Riksavtalsremiss eller
betalningsförbindelse krävs. Om patienten själv begärt att få vård eller behandling utanför
sitt hemlandsting utgår ingen resekostnadsersättning.
2. Förlossning i annat landsting
Ersättning för resekostnader lämnas om patienten hänvisas av Stockholms läns landsting
till annat landsting för förlossning.
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Ersättning lämnas för patientens och en medföljandes resa från patientens hemadress och
från förlossningskliniken i Stockholms läns landsting till förlossningskliniken i
vårdlandstinget. På motsvarande sätt ersätts återresan från förlossningskliniken till
patientens hemadress.
3. Behov av vård vid tillfällig vistelse utanför hemlandstinget
Om en patient tillfälligt vistas utanför hemlandstinget lämnas ersättning för resekostnader
enligt följande.
a) Akut vård
Kontantutlägg för resa i samband med första besöket till närmaste vårdgivare
ersätts av hemlandstinget.
Återresan till patientens tillfälliga vistelseadress i vårdlandstinget samt resor
till ett återbesök beviljas av vårdlandstinget.
Ersättning lämnas för patientens resekostnader i samband med att en
vårdgivare i vårdlandstinget hänvisar patienten till annan närmast belägen
vårdgivare för akut vård.
b) 24-timmarsregeln
Ersättning lämnas för patientens resekostnader i samband med att en
vårdgivare i vårdlandstinget hänvisar patienten åter till vårdgivare i
hemlandstinget. För resekostnadsersättning krävs att patienten uppsöker
vårdgivaren i hemlandstinget inom 24 timmar sedan patienten hänvisats till sitt
hemlandsting. Remiss eller intyg från vårdlandstinget krävs.
c) Varaktiga vårdbehov
Ersättning lämnas för patientens resekostnader i samband med varaktiga
vårdbehov som tillgodoses utanför hemlandstinget.
d) Överflyttningsresor
En patient som är inskriven vid sjukhus utanför sitt hemlandsting för vård som
regleras enligt avtal, beviljas överflyttningstransport till sjukhus i
hemlandstinget enligt följande.
Hemlandstinget ersätter vårdlandstinget för överflyttningstransporten.
Överflyttningstransporten bör inte ske om det återstående vårdbehovet bedöms
som relativt kortvarigt.
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Om patienten själv begär överflyttningstransporten svarar denne själv för
resekostnaden.
e) Permissionsresor
En patient som efter remiss från sitt hemlandsting är inskriven vid sjukhus i ett
vårdlandsting kan beviljas permissionsresor till hemmet. Beslut om
permissionsresor fattas av vårdlandstinget. Hemlandstinget ersätter de resor
som är medicinskt eller socialt motiverade.

VI. Besöksresor för anhöriga och närstående
1. Vård av barn utanför hemlandstinget
Ersättning för resekostnader lämnas i samband med att ett barn remitterats av Stockholms
läns landsting till annat landsting för vård. Ersättning lämnas enligt följande.
Om barnet behöver flyga till vårdlandstinget får en förälder följa med barnet på resan. Den
andra föräldern och eventuella syskon erhåller resekostnadsersättning med det billigaste
färdsättet. Återresan ersätts på motsvarande sätt.
Om någon förälder eller något syskon under pågående vårdperiod behöver resa hem
tillfälligt lämnas ersättning för resekostnader enligt behandlande läkares medicinska
bedömning av barnets tillstånd. Vårdlandstinget skall ta kontakt med Stockholms läns
landsting innan beslut fattas.
2. Vård av vuxen patient utanför hemlandstinget
Om en vuxen patient remitterats av Stockholms läns landsting till annat landsting lämnas
ersättning för en anhörigs eller en närståendes resekostnader i samband med besök hos
patienten. Ersättning lämnas för en tur- och returresa var fjortonde dag eller oftare om
särskilda skäl föranleder det.
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