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Sammanfattning  

Rapporten av delutredning 1 om gemensam beställningscentral skickades ut till kommuner 

och landsting i september 2017. Delutredning 2 har pågått september 2017 – januari 2018.   

Syftet med utredningen har varit att skapa beslutsunderlag inför bildandet av gemensam 

beställningscentral. Utredningen har genomförts av flera tjänstepersoner från Länstrafiken i 

Västerbotten AB (fortsättningsvis Länstrafiken) och RKM (regionala kollektivtrafik 

myndigheten).  

Den gemensamma Beställningscentralen föreslås samordnas med Länstrafikens kundservice 

och får med det en organisatorisk tillhörighet i den regionala kollektivtrafikmyndigheten som 

idag äger bolaget Länstrafiken i Västerbotten. Bolaget upphandlar kollektivtrafik på uppdrag 

av myndigheten. Bolaget svarar för att kollektivtrafiken bedrivs enligt avtal, samt informerar 

om och marknadsför trafiken. Kompetensen om den särskilda och allmänna kollektivtrafiken 

skulle vid bildandet av gemensam beställningscentral samlas i bolaget Länstrafiken som 

genom detta kan ge resenärerna en bättre service med samlad kunskap och helhetsansvar för 

kollektivtrafiken i stort. Beställningscentralen ska redovisas som en egen resultatenhet för att 

särskilja kostnaderna från övrig verksamhet i bolaget. Kostnader i den gemensamma 

beställningscentralen ska fördelas efter antal beställningar och pris per resa.  

Den ekonomiska idén är:  

• Om fler är parter i gemensam beställningscentral kommer fler tillfällen uppstå att 

samordna resor, vilket kommer att sänka kostnaderna för dessa. Vid samordnade resor 

kan samordningsvinsten räknas fram för varje enskild resa och finansiär.  

• En gemensam beställningscentral ger stordriftsfördelar, särskilt om den kan samordnas 

med Länstrafikens kundservice. Beställningscentralen kan betraktas som en fast 

kostnad, vilka kommer bli allt lägre per beställning ju fler resor som 

beställningscentralen hanterar.  

• Resor faktureras månadsvis och blir således omedelbart kända för beställaren. 

Beställningsavgifterna faktureras också månadsvis, men måste stämmas av i efterhand 

beroende på hur väl budgeten och prissättningen för beställningscentralen 

överensstämmer med verkligheten.   

 

Grannlänens erfarenheter av gemensam beställningscentral, samordning av resor och 

myndighetsutövning redovisas i utredningen. Det redogörs för hur grannlänens effekt av 

kostnader för särskild kollektivtrafik påverkats vid bildandet av gemensam 

beställningscentral. Resultatet är att det antingen har varit lika stora kostnader för särskild 

kollektivtrafik som innan gemensam beställningscentral bildats eller sänkta kostnader, 

beroende på hur målinriktat länen arbetat med frågan.  

Styrgruppen för utredningen om gemensam beställningscentral har valt att inte genomföra en 

trafikutredning om resandeflödena för den särskilda trafiken för att beräkna vilken 

samordningsgrad och besparingspotential som kan uppnås. Bedömningen har varit att tiden 

varit för knapp för att utreda resandeflödena för särskild kollektivtrafik. Bedömningen är även 

att om utredning om resandeflödena av särskild kollektivtrafik genomförs är det svårt att 

bedöma den potentiella samordningsgraden. Resenärerna som reser med särskild 

kollektivtrafik kan ibland samordnas och i vissa fall inte samordnas beroende på individuella 
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faktorer. Risken är att bedömningen av samordningsgraden blir felaktig och tappar därför 

betydelse. Eftersom samordningsgraden inte utretts har inte heller besparingen av CO2 kunnat 

genomföras.       

Ledarskapet för avdelningen för kundservice behöver ses över vid bildandet av gemensam 

beställningscentral. Avdelningen för IT och Affärsutveckling kommer att behöva utökas med 

en tjänst vardera som en konsekvens av bildandet av gemensam beställningscentral. Antal 

anställda inom HR behöver på sikt också ses över.   

Förslaget är att vid bildandet av gemensam beställningscentral ska alla i kundservice och 

beställningscentralen till en början behålla sina arbetsuppgifter och chefer/arbetsledande 

personal får börja kartlägga var det är möjligt att börja överlappa arbetsuppgifter. Ett delmål 

är att effektivisera verksamheterna genom att kartlägga när under dagen övriga administrativa 

uppgifter kan utföras så att förläggningen av den arbetsuppgiften sker vid lugnare perioder 

över dagen. Detta i sin tur frigör tid för personalen att ta emot bokningar och frågor från 

resenärer när flödet är som störst. Målsättningen är dock att på sikt ha personal som kan 

arbeta i båda verksamhetsgrenarna. Vidare är nästa mål att den gemensamma 

beställningscentralen ska kunna vara öppen dygnet runt för att ge god service till resenärer.  

Bedömningen görs att det direkt vid bildandet inte kommer vara möjligt att utöka öppettiderna 

med endast befintlig personal eftersom det i dagsläget är en hög arbetsbelastning i båda 

verksamheterna.  

En gemensam beställningscentral i Västerbotten skulle omfattas av såväl administrativa som 

operativa funktioner.  

 

Slutsatsen om teknisk plattform är att nuvarande system som används av Länstrafiken och 

Reseservice tillsammans fungerar tillfredställande och att det finns stor potential att fortsätta 

med dessa. Utvecklingen av kopplingar mellan system behöver dock fortsätta.  

Regelverken om färdtjänst och samordning av särskild kollektivtrafik beslutas om först när 

beslut tagits om att gemensam beställningscentral ska bildas.  På så sätt kan även erfarenheter 

av regeringsuppdraget ”Samordning av särskilda persontransporter” tas tillvara och alla 

berörda fått lämna sina synpunkter om regelverket.  
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1 Inledning  
Förbundsstyrelsen vid region Västerbotten beslutade i november 2016 att uppdra till 

myndighetschefen för kollektivtrafikmyndigheten att leda det fortsätta arbetet med skapandet 

av förutsättningar för en gemensam beställningscentral. Myndighetschefen uppdrar i januari 

2017 till Länstrafikens VD Harriet Söder att inom Länstrafiken skapa förutsättningar för att 

bilda en gruppering av personer i organisationen som är behjälplig vid genomförande av 

ovanstående uppdrag. Länstrafiken har genomfört utredningen från april till juni 2017 med 

mål att presentera en färdig rapport till september 2017. Delar av utredningen krävde mer 

utredningstid och fortsatte under hösten 2017. Delutredning 1 skickades ut till kommuner och 

landsting i september 2017. Delutredning 2 har pågått september 2017 – januari 2018.   

Det pågår ett regeringsuppdrag ”Samordning av särskilda persontransporter” som planerades i 

första skedet att redovisas senast den 30 november 2017. Utredningen ska analysera reglerna 

för särskilda persontransporter som färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar. Syftet 

med utredningen är att identifiera problem som utgör hinder för kommunala och regionala 

myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning. På uppdrag av regeringen genomförde 

Trafikanalys en förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter och slutrapporten 

visade på ett invecklat regelverk med splittrat huvudmannaskap, ökade kostnader, sjunkande 

produktivitet och en långsiktig utveckling som inte är hållbar (Regeringen , 2018). 

Utredningen ”Samordning av särskilda persontransporter” har nu fått ett tilläggsdirektiv med 

förlängning till den 30 juni 2018. Fram till dess finns det inte möjlighet att få tillgång till 

material eller några slutsatser från utredningen (Sandgren, 2017).  

 

1.1 Uppdrag  

Frågeställningar som har belysts i delutredning 1 och 2 är: 

- Kostnadsfördelning 

- Besparingspotential 

- Organisation för styrning och uppföljning – inför bildande av gemensam 

beställningscentral och därefter driftansvar oaktat om beställningscentralen drivs i 

egen regi eller upphandlas 

- Gemensamma parametrar – gemensamt regelverk och gemensam egenavgift 

underlättar arbetet i beställningscentralen, val av teknikplattform, lokalisering, 

kompetens  

- Tidplan – relevant etableringstid. Koppling mellan upphandling av transportörsavtal 

och etablering av gemensam beställningscentral bör analysera och möjligen bör 

etablering av en gemensam beställningscentral och upphandling av transportöravtal ej 

ske samtidigt för att varje del ska kunna kvalitetssäkras och att eventuella problem 

kunna härledas rätt  

- Regional omvärldsbevakning och utfall för grannlänens process att överföra 

myndighetsutövningen för färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM 

- Miljö  

 

Tidsplanen presenterades i sin helhet i delutredning 1 och kommer inte behandlas i denna 

rapport.  
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1.2 Syfte med utredningen  

Syftet med utredningen är att skapa beslutsunderlag inför bildandet av gemensam 

beställningscentral.  

 

1.3 Avgränsning  

Utredningen är avgränsad till samhällsbetalda resor som färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor 

och ringbilar. Utredningen omfattar inte skolskjutsar, eftersom det skulle ha inneburit ett 

mycket större utredningsuppdrag. 

 

 

2 Metod  
Länstrafiken har organiserat utredningarbetet med projektledare, styrgrupp, ansvariga utredare 

och arbetsgrupp. Helena Björn, trafikutvecklare hos Länstrafiken har varit projektledare för 

utredningen.  

Delutredning 2 har genomförts av flera olika personer som sammanställt delrapporter som 

sedan slagits ihop till en gemensam rapport. Under delutredning 1 fick arbetsgruppen en 

viktig funktion att ta fram vad som ska utredas och hur det ska genomföras. Under 

delutredning 2 har arbetsgruppen sammankallats ett fåtal gånger som en konsekvens av att 

utredningsarbetet varit klart och tydligt för varje enskild utredare. Projektledare har haft 

uppföljningsmöten med ansvarig utredare under arbetets gång. Styrgruppen har haft uppdraget 

att besluta om utredningens inriktning och lägga fram förslag på beslut.  

 

Styrgrupp:  

Heidi Thörnberg, Myndighetschef kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 

Harriet Söder, VD Länstrafiken  

 

Arbetsgrupp:  

Ingrid Elebrink, Färdtjänsthandläggare, Storuman kommun  

Peter Molin, Trafikplanerare, Lycksele kommun 

Fredrik Forsell, Kollektivtrafikchef, Umeå kommun 

Petra Bassioukas Hanseklint, Projektledare trafikverksamhet, fysisk planering, Skellefteå 

kommun  

Karolina Filipsson, Trafikstrateg, Landstinget  

Simone Öhrner, Avdelningschef, Reseservice 
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Ansvariga utredare: 

Heidi Thörnberg, Myndighetschef kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 

Göte Windelås, chef för Länstrafikens ekonomiavdelning  

Elin Valfridsson, chef för Länstrafikens Kundservice 

Mattias Karlsson, Systemansvarig trafikutvecklare, Länstrafiken      

Olof Sundelin, chef för Länstrafikens IT- avdelning  

Sweco har anlitats för att genomföra utredningen om ”Utblick, gemensam beställningscentral 

i grannlänen” och ”Myndighetsutövning” som bifogats till denna rapport. I bilaga 4 kan 

läsaren ta del av all statistik, tabeller och figurer som ligger till grund för de slutsatser som 

presenteras i den rapporten.  

 

Denna utredningen delades in i två delar. Delrapport 1 som presenterades i september 2017 

och delrapport 2 som presenterades i februari 2018.  Resultatet i rapporten baseras på statistik 

och intervjuer som varit till grund för analyser som genomförts av tjänstepersoner i 

Länstrafiken, RKM och Reseservice.  

 

 

3 Utblick, gemensam beställningscentral i grannlänen 
I detta kapitel beskrivs hur grannlänen arbetar med gemensam beställningscentral gällande 

samordning av resor, kostnader och resenärernas synpunkter.  Sweco har anlitats för att 

genomföra intervjuer med grannlänen och sammanställa en skriftlig rapport. Sweco:s rapport 

har i sin helhet bifogats som bilaga 4. I rapporten som Sweco sammanställt finns bland annat 

en samanställning av SKL:s rapport om för- och nackdelar med en samlad lagstiftning för 

allmän och särskild kollektivtrafik.  

I det här kapitlet redovisas bland annat grannlänens syn på hur kostnadsutvecklingen har 

påverkats av gemensam beställningscentral. Samtliga län nämner då myndighetsutövning som 

en faktor som det går att läsa mer om i kapitel 11. Utredning om myndighetsutövning 

avseende tillståndsgivningen av färdtjänst och riksfärdtjänst ingår inte i utredning om 

gemensam beställningscentral, utan har bara haft i syfte att ge en bild av hur det ser ut hos 

våra grannlän. Myndighetsutövning är en fråga för sig som inte ska blandas samman med 

gemensam beställningscentral. Det är av denna anledning som myndighetsutövning redovisas 

i ett separat kapitel.  

 

3.1 Västernorrlands län 
I Västernorrland finns en gemensam beställningscentral sedan 1997 som drivs i egen regi. 

Den finns i Ånge där även många andra resebolag har sina resebokare (bl.a. SJ och SAS). 

Beställningscentralen tar emot beställningar dygnet runt, och personalen på 
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beställningscentralen bemannar även kundtjänst för den allmänna kollektivtrafiken. All 

särskild kollektivtrafik exklusive färdtjänstresorna i Sundsvalls kommun upphandlas av 

RKM.  

Det finns inte något länsövergripande regelverk gällande vart och när färdtjänstresenärerna får 

boka resor, utan det skiljer sig från kommun till kommun. I en del kommuner får resenären 

endast åka inom kommunen, i andra kan resenären få åka inom kommunen + 4 mil in i 

grannkommun eller 5 mil från hemadressen, oavsett om målpunkten ligger i hemkommunen 

eller inte. Hur många resor som får bokas under en månad skiljer sig även mellan 

kommunerna. Detta är inlagt i resebokningssystemet och ingenting som den enskilde 

resehandläggaren behöver hålla reda på vid bokning. 

Servicenivån är dock samma oavsett om det är sjukresa eller färdtjänst i någon kommun. 

Tidigare beviljades hjälptillägg för de resenärer som behövde hjälp till och från fordonet, och 

det gällde för resenären att komma ihåg att boka det vid beställningen. Idag ska chauffören 

alltid hjälpa till om det behövs och det ingår i trafikavtalet att chauffören alltid ska hämta och 

lämna inne i bostaden om behovet finns (Sweco, 2017).  

 

3.1.1 Samordning av resor 

I Västernorrland samordnas sjukresor och färdtjänst i sex av länets sju kommuner. 

Beställningscentralen tar även emot färdtjänstbeställningar från Sundsvalls kommun, men 

dessa resor kan inte samordnas. Eventuell samordning av dessa resor sköts av ett lokalt 

taxibolag i Sundsvall. 

Den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken samordnas vanligen inte med färdtjänst och 

sjukresor, den går bara en förbestämd rutt. Det händer ibland att någon resa samordnats 

manuellt, men det är ovanligt.  

Eget fordon kan fås om resenären är särskilt infektionskänslig, men det ska i så fall uppges 

vid bokning och går endast att boka genom sjukvården, inte av privatperson. 

Den särskilda kollektivtrafik som kallas ”rutin” i Sam 3001, det vill säga regelbundna 

transporter för särskola och dagvård för äldre, samordnas inte med övrig särskild 

kollektivtrafik, den samordnas dock inom varje grupp. Det innebär att särskoleelever reser 

med varandra och äldre reser med varandra, och dessa åker regelbundna tider varje vecka. 

Det finns tre sjukreselinjer i Västernorrlands län, de går med specialfordon som tar både 

rullstol och bår. Sjukreselinjen från Ånge till Sundsvall utrustades med betalsystem 2011 och 

alla resenärer är välkomna att åka med den, till ordinarie kollektivtrafiktaxa. Även 

färdtjänstberättigade nyttjar denna sjukreselinje. 

 

Det finns fasta avgångstider för sjukresor som är längre än tre mil. De avgår klockan 9, 11, 

13, 15, 17 från de tre stora sjukhusen i länet och på jämna timmar från Härnösands sjukhus. 

Kortare resor avgår varje halvtimme. Ankomsttider för bokade resor in till sjukhusen är 15 

minuter innan varje avgångstid.  
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Det finns ett system för att räkna ut hur mycket omvägstid som accepteras utifrån resans 

längd, som innebär att längre omvägstid accepteras ju längre resan är, se tabell1.  

Tabell 1: Accepterad omvägstid i Västernorrland (Sweco, 2017). 

18 min Upp till 9 km 

27 min 10-29 km 

36 min 30-59 km 

45 min 60-99 km 

55 min 100-149 km 

60 min Över 150 km 

 

Även dessa gränser är inlagda i bokningssystemet och ingenting som den enskilde 

resehandläggaren behöver hålla koll på. 

De som ringer och bokar färdtjänst har rätt att åka färdtjänst med taxi, men de som ringer och 

bokar sjukresa försöker resehandläggarna på bokningscentralen styra över till buss eller tåg 

istället. De kan inte boka en sjukresa med taxi för någon utan sjukreseintyg, och då brukar de 

erbjuda två alternativ. Antingen att resenären får återkomma när de ringt vården och skaffat 

ett intyg, eller att de får hjälp att boka en allmän kollektivtrafikresa och då får de tillbaka hela 

biljettpriset. För sjukresa med taxi är egenavgiften 100 kronor. 

Idag beviljas riksfärdtjänst endast för resenärer som behöver en ledsagare, övriga ansökande 

hänvisas till allmän kollektivtrafik. I stadstrafiken finns låggolvsbussar och Norrtågen är 

anpassade för personer med funktionsnedsättning, men landsbygdsbussarna är inte lika 

tillgängliga. 

 

Många resenärer bokar endast en enkelresa – en hemresa – med färdtjänst. Detta för att de 

klarar att på egen hand promenera till busshållplatsen när de ska in till stan, men när de är på 

väg hem med tunga kassar orkar de inte gå lika långt. 

 

Möjligheten till tillfälliga stopp för ärenden under resan har kraftigt begränsats sedan RKM 

tog över beställningarna av resor och beviljas idag endast i undantagsfall (Sweco, 2017). 

 

3.1.2 Kostnadsbesparingar 

Konceptet för den gemensamma beställningscentralen har gått ut på att samordna resor och 

kostnaderna för trafiken har sjunkit markant för samtliga kommuner och landstinget. Den 

största skillnaden jämfört med innan den gemensamma beställningscentralen infördes är att 

numera hänvisas största delen av riksfärdtjänstresorna till tåg. För Ånge kommun som även 

lämnat över myndighetsutövningen av färdtjänsten har även antalet beviljade tillstånd 

minskat. Det är dock inte många som får avslag på sin färdtjänstansökan. Den stora kostnaden 

som drastiskt minskat var för riksfärdtjänst. De som ringer och bokar färdtjänstresor har i 

regel intyg för att få nyttja dessa samhällsbetalda resor. Därför görs inga försök att föra över 

dessa till den allmänna kollektivtrafiken (Sweco, 2017). 
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3.1.3 Återkoppling från kunder 

Förändringen föregicks av stora informationsinsatser riktade till pensionärsorganisationer. 

Första halvåret var det ett fåtal protester från resenärerna, men det har även hänt att folk har 

ringt och tackat för att de fick prova att åka tåg, det hade de aldrig testat innan. 

Västernorrlands län är anslutna till Anbaro-undersökningen och följer därigenom regelbundet 

upp kundnöjdheten. Enligt Anbaro är Västernorrlands läns kunder nöjda (Sweco, 2017).  

 

3.2 Jämtlands län 
Den gemensamma beställningscentralen i Jämtland startades 2008. Den drivs inte i egen regi, 

de två senaste upphandlingarna har samma lokala företag vunnit uppdraget och detta är 

lokaliserat till Frösön/Östersund. Kundtjänst för den allmänna kollektivtrafiken handlas också 

upp och för RKM är det är önskvärt att även detta utförs av samma entreprenör. Lyckligtvis 

har samma lokala företagare vunnit de avtalen den här gången. Sex av åtta kommuner är 

anslutna till beställningscentralen och samma kommuner har också överlämnat 

myndighetsutövningen av färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM Jämtland. 

De två kommuner som inte är anslutna till den gemensamma beställningscentralen har lokala 

taxibolag som sköter alla färdtjänstbokningar. De sköter också myndighetsutövningen själva. 

Resan kan bokas när som helst, men bokas den innan klockan 17 dagen innan resan får 

resenären 20 kr rabatt. Från beställning har taxin en inställelsetid på en timme. 

Resehandläggaren på den gemensamma beställningscentralen kan neka färdtjänstresenären att 

åka en viss tid och säga ”du ska åka den här transporten i stället som avgår klockan xx”, men 

givetvis tas hänsyn till om resenären har en bokad tid att förhålla sig till, exempelvis en tid 

hos frisören. Det finns alltså ett formellt regelverk som inte garanterar att resenären får exakt 

den avresetid som önskas, men enligt Anbaro-undersökning är resenärerna nöjda med den 

önskade avgångstiden.  

Deltagande kommuner har ett gemensamt regelverk gällande färdtjänst och servicenivån är 

densamma oavsett om resan är beställd som sjukresa eller som färdtjänst. Chauffören ska 

hämta och lämna vid entré och vid behov hjälpa kund upp och ned i trapphus. Chauffören ska 

också vara behjälplig med bagage och eventuella hjälpmedel. Samma fordon kan även köra 

anropsstyrd trafik i linjetrafik. Dessa resenärer hämtas dock alltid vid hållplats, inte på adress 

(Sweco, 2017). 

 

3.2.1 Samordning av resor 

Länstrafiken upphandlar all särskild kollektivtrafik. Anropsstyrd allmän kollektivtrafik 

upphandlas tillsammans med denna vilket gör att alla transporter kan samordnas. I 

upphandlingen står det ”resformer kan tillkomma och utgå” för att de ska kunna vara extra 

flexibla. 

Alla sorters resor kan enligt avtalet samordnas med varandra, oavsett restyp, och i hög grad 

sker detta. 
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Det finns fyra sjukreselinjer som utgår från Östersjuds sjukhus, en för varje väderstreck. Det 

blir olika färdväg dag för dag, beroende på vilka som åker med. Den avgår klockan 11, 14 och 

17 och ankommer till sjukhusen 07:45, 09:30 och 13:00.  

Riksfärdtjänst sker numera i princip uteslutande med tåg och tillhörande kortare taxiresa från 

hemmet till startjärnvägsstation och från måljärnvägsstation upp till två mil till 

slutdestinationen. En liten del i skillnaden jämfört med innan den gemensamma 

beställningscentralen infördes är att RKM numera erbjuder länsfärdtjänst. Länsfärdtjänst 

samordnas med sjukresor ovanstående tidpunkter. 

Sedan tidigare erbjöds färdtjänst inom respektive kommun + till Östersund. Det finns 

ledsagarservice på busstationerna enligt modell från Västerbottens län. Det är sällan 

efterfrågat, resenärerna känner nog inte till möjligheten. 

Den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken beställs från hållplats till hållplats, men 

färdtjänst samordnas med denna där det går. Den anropsstyrda linjen kan alltså göra en 

avstickare och hämta upp en färdtjänstresenär på en adress. I perifera delar av länet finns det 

dock vanligen ingen trafik att samordna med inom rimlig tid.   

En samordnad resa kan innebära omvägar, och RKM i Jämtland har en förhållandevis enkel 

regel huruvida hur lång omvägstid som accepteras: En resa som tar mindre än 60 minuter från 

punkt a till b utan samordning kan ha en omvägstid på 100%, en resa som ej samordnad tar 

över 60 minuter kan ha en omvägstid på 50%. 

I stadstrafiken finns låggolvsbussar och många landsortsbussar är utrustade med lyft, så 

fordonen är i hög grad tillgänglighetsanpassade. Däremot finns det endast ett fåtal anpassade 

hållplatser på landsbygden. Det finns fler anpassade hållplatser i stadstrafiken, men de är inte 

dokumenterade och därför kan inte beställningscentralen informera om dessa (Sweco, 2017). 

 

3.2.2 Kostnadsbesparingar 

Samtliga deltagande kommuner har fått lägre kostnader efter överlämnandet av 

myndighetsutövningen till RKM. Antalet resor har minskat per kommun, men det betyder inte 

att antalet resor minskat per resenär. De som behöver färdtjänst får den beviljad och kan åka 

på samma sätt som tidigare, däremot anser RKM Jämtland att de sedan de tog över 

myndighetsutövningen erbjuder rätt tjänst till dem som ska ha den, inte till någon annan 

(Sweco, 2017). 

 

3.2.3 Återkoppling från kunder 

RKM Jämtland meddelar att de har nöjdast kunder i Sverige enligt Svensk Kollektivtrafiks 

Anbaro-undersökning. (Sweco, 2017) 

 

3.3 Norrbottens län 
Den gemensamma beställningscentralen i Norrbotten sjösattes i januari 1998 och finns i 

Överkalix. Orsaken till att beställningscentralen lokaliserades där var för att den skulle 

integreras med Länstrafiken. Från början bokades sjukresor och färdtjänst åt två kommuner. 
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Nu, 2017 är 12 av 14 kommuner med. Arbete pågår med att de två kvarvarande kommunerna 

ska ansluta, men tidpunkten måste anpassas till befintliga trafikavtal. Bokningen är öppen 

dygnet runt. Resehandläggarna i Överkalix arbetar vardagar 06-20, lördagar 08-17 och 

söndagar 08-20. Resterande tid har de avtal med Västernorrlands bokningscentral som tar 

hand om bokningarna. 

De som arbetar på den gemensamma beställningscentralen svarar även på frågor gällande den 

allmänna kollektivtrafiken förutom att ta emot beställningar av särskild kollektivtrafik. 

Det finns ett gemensamt regelverk för färdtjänst i de 12 kommuner som är med, men med 

vissa undantag/tillköp. I Tornedalskommunerna får resenärerna åka till närmaste stadskärna i 

Finland. I Kiruna är egenavgiften lägre eftersom Kiruna kommun har i det närmaste 

kostnadsfri allmän kollektivtrafik för sina invånare. De två kvarvarande kommunerna, Piteå 

och Boden, har snarlika regelverk som de övriga 12. 

Fordonen i den allmänna kollektivtrafiken är i allmänhet tillgänglighetsanpassade, även 

busstationerna och de större hållplatserna är anpassade. Det som framför allt är problematiskt 

är busshållplatserna på landsbygden. Det sker inte systematiskt några försök att få resenärer 

med färdtjänsttillstånd att välja att åka allmän kollektivtrafik i stället. Rent formellt är det de 

som inte kan åka på annat sätt som ska få färdtjänsttillstånd. Men den som har ett 

färdtjänstbevis kan använda det för att få ”åka två, betala för en” på bussen. Dvs. de får 

kostnadsfritt ta med sig en ledsagare. Sjukresor däremot styrs regelbundet till den allmänna 

kollektivtrafiken om det går en buss i lämplig tid. Eftersom utbudet av tåg är mycket litet i 

och till/från Norrbotten hänvisar den gemensamma beställningscentralen sällan till tåg. 

Däremot bokas ofta ”riksfärdtjänst” i form av bilresa till hemflygplats och bilresa från 

målflygplats. Flygplatserna har väldigt bra service för äldre och funktionsnedsatta från när de 

väl anlänt till flygplatsen. 

Servicegraden gällande hur mycket en chaufför kan förväntas hjälpa till är det i princip 

samma nivå för sjukresor och färdtjänst. Om resenären behöver hjälp ska chauffören hjälpa 

till. Resenären hämtas och lämnas inomhus om det önskas. Om chauffören inte får kontakt 

med resenären ska den ringas upp innan fordonet lämnar adressen. Resenären kan få hjälp 

med att bära kassar men inte ovanligt tunga saker som exempelvis TV-apparater. Om 

resenären inte själv kan gå till fordonet och därför måste bäras av chauffören nerför en trappa 

används trappklättrare. En skillnad mellan sjukresor och färdtjänst är denna sistnämna 

bärhjälp endast erbjuds för sjukresor (Sweco, 2017). 

 

3.3.1 Samordning av resor 

Möjligheten till samordning av de olika trafiktyperna regleras i avtalet. All trafik som körs 

som sjukresa, färdtjänst, riksfärdtjänst eller anropsstyrd allmän kollektivtrafik kan samordnas 

med varandra. Det finns specialregler, vissa resenärer måste åka i enskilt fordon på grund av 

medicinska skäl, men då ska detta uppges vid beställning. 

Även Landstingets godstransporter kan samordnas med övriga trafiktyper enligt trafikavtalet. 

I praktiken samordnas dessa sällan, eftersom tiderna inte passar. De transporter som vanligtvis 

samordnas med varandra är sjukresor och färdtjänst, dessa har dessutom stora volymer till 

skillnad från den anropsstyrda trafiken och godstransporterna. 
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Det finns tre busslinjer, ”komfortbussar”, som särskilt lämpar sig för sjukresor: 

 

Linje 17 Arjeplog – Arvidsjaur - Piteå, 

Linje 18 Piteå - Sunderbyn 

Linje 98 Haparanda – Umeå 

 

Dessa körs som linjelagd allmän kollektivtrafik och går på tidtabell som återfinns på 

Länstrafikens hemsida. 

 

Det finns fasta avgångstider för sjukresor och turerna anpassas till resenärernas hemadresser. 

Från sjukhusen avgår transporterna klockan 11, 13, 15, 17, dvs varannan timme för resor över 

10 mil. Ankomsttiderna för inkommande resor till sjukhusen är något före dessa, ca 30 

minuter innan. För sjukresor över tre mil till de mindre sjukhusen (Kalix, Piteå, Gällivare, 

Kiruna) gäller trafik varje timme. Korta resor till hälsocentral och sjukhus körs med ca 30 

minuters trafik mellan turerna. Ett undantag är Sunderby sjukhus som saknar 

halvtimmestrafik, där gäller endast varannan timme för de långa resorna och timmestrafik för 

alla andra resor. Patienten själv behöver inte hålla reda på dessa avgångstider, utan får en 

vårdtid som passar med dessa. 

 

Det finns ingen beslutad regel, men dock praxis, gällande omvägstid. Oavsett resans längd ska 

en samordnad resa helst inte ta mer än 50% längre tid än vad kortaste resväg hade tagit. Detta 

gäller både sjukresa och färdtjänst. 

Resenären kan när som helst boka en färdtjänstresa till vilken tidpunkt som helst, men det 

finns inga garantier för att fordonet ska ankomma önskad tid. Ringer resenären i god tid, dvs. 

några dagar innan fås vanligen den önskade tiden, är personen sent ute kanske det inte finns 

någon ledig bil. Det är samma pris oavsett när resenären bokar. 

Den största volymen resor är arbetsresor med färdtjänst. Dessa åks samma tider och mellan 

samma adresser varje vecka (Sweco, 2017).  

 

3.3.2 Kostnadsbesparingar 

Sedan RKM tog över myndighetsutövningen har varken antalet beviljade färdtjänsttillstånd 

eller antalet färdtjänstresor förändrats särskilt mycket. De har inte satt upp några mål att det 

ska minska. Målbilden är att de ska följa lagen, de som har rätt till färdtjänst ska få möjlighet 

att åka färdtjänst, inga andra. 

Ersättningen från Landstinget till beställningscentralen är helt provisionsbaserad och baseras 

på antalet resenärer som åkt med buss samt samordningsgraden för taxi. Detta gör att det blir 

enkelt att motivera för personalen att egen taxibil är sistahandsvalet vid beställning av 
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sjukresa. Samtliga kommuner som lämnat över myndighetsutövning till RKM har fått 

minskade, eller möjligtvis samma kostnader som tidigare när det gäller trafiken (Sweco, 

2017). 

 

3.3.3 Återkoppling från kunder 

Norrbottens län är med i Svensk Kollektivtrafiks Anbaro-undersökning sedan 2004 och den 

avspeglar en god kundnöjdhet. Första månaderna inkom synpunkter från resenärerna, många 

klagomål gällde att det var ett nytt nummer (med annat riktnummer) de behövde ringa för att 

boka resa (Sweco, 2017). 

 

 

4 Besparingspotential  
Styrgruppen för utredningen om gemensam beställningscentral har valt att inte genomföra en 

trafikutredning om resandeflödena för den särskilda trafiken, för att beräkna vilken 

samordningsgrad och besparingspotential som kan uppnås med gemensam beställningscentral. 

Efter flera diskussioner och samtal med kommuner visar det sig att flertalet av kommunerna 

inte har en egen bild av hur resandeflöden ser ut i den egna kommunen och kan heller inte 

svara på frågan om de i sina avtal med taxibolagen har rätt att hämta ut statistik om resandet. 

Det finns generellt ingen rutin i att kommunerna efterfrågar statistik om vart och när resorna 

med den särskilda kollektivtrafiken genomförs. Det som finns att tillgå är fakturaunderlag 

som manuellt kan gås igenom, vilket bedöms som en tidskrävande och omfattande 

arbetsuppgift. Om man skulle anlita en konsult för detta behövs även resurser från kommunen 

som är behjälplig. Flertalet av berörda tjänstepersoner i kommunerna har meddelat att det inte 

har tid att delta i en utredning. Om en utredning av resandeflödena ska genomföras behöver 

det i god tid innan vara förankrat med kommunledningen som får planera in att verksamheten 

avsätter tid till detta. Bedömningen har varit att tiden varit för knapp för att utreda 

resandeflödena för särskild kollektivtrafik. Bedömningen är även att om utredning om 

resandeflödena av särskild kollektivtrafik genomförs är det svårt att bedöma den potentiella 

samordningsgraden. Resenärerna som reser med särskild kollektivtrafik kan ibland samordnas 

och i vissa fall inte samordnas beroende på individuella faktorer.  Risken är att bedömningen 

av samordningsgraden blir felaktig och tappar därför betydelse.       

I kapitel 3 redogörs för hur grannlänens effekt av kostnader för särskild kollektivtrafik 

påverkats vid bildandet av gemensam beställningscentral. Det har antingen varit lika stora 

kostnader för särskild kollektivtrafik som innan gemensam beställningscentral bildats eller 

sänkta kostnader, beroende på hur målinriktat länen arbetet med frågan.  

 

 

5 Kostnadsfördelning   
I detta avsnitt redogörs för hur trafikkostnader fördelas enligt principen ”den som beställer 

betalar”, samt redogöra för hur övriga kostnader ska fördelas. Uppdraget är att försöka ta fram 
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en beskrivning för hur marginalkostnader ska fördelas för en tillkommande medlem. 

Utgångspunkten är att ju fler som deltar desto billigare blir det per medlem. Dvs, hur 

kostnaden förändras när det tillkommer en ny medlem.  

Den ekonomiska idén är:  

• Om fler är parter i gemensam beställningscentral kommer fler tillfällen uppstå att 

samordna resor, vilket kommer att sänka kostnaderna för dessa. Vid samordnade resor 

kan samordningsvinsten räknas fram för varje enskild resa och finansiär.  

• En gemensam beställningscentral ger stordriftsfördelar, särskilt om den kan samordnas 

med Länstrafikens kundservice. Beställningscentralen kan betraktas som en fast 

kostnad, vilka kommer bli allt lägre per beställning ju fler resor som 

beställningscentralen hanterar.  

• Resor faktureras månadsvis och blir således omedelbart kända för beställaren. 

Beställningsavgifterna faktureras också månadsvis, men måste stämmas av i efterhand 

beroende på hur väl budgeten och prissättningen för beställningscentralen 

överensstämmer med verkligheten.   

 

Kostnaderna för hela verksamheten måste delas upp i dels rese-/transportkostnader (A) och 

dels kostnader för själva beställningscentralen (B). Priset för resorna varierar med avtalen för 

olika geografiskt områden.  

 

5.1 Trafik-/resekostnader 
Principen att ”den som beställer betalar” måste gälla för alla delar som avser direkta kostnader 

för resor.  

Kostnaden för en beställd resa debiteras den kommun/landsting som har beställt den. När 

transporten är en samordnad resa fördelas kostnaden för denna på de olika beställarna, utifrån 

resans längd för varje enskild resenär. Detta är den princip som idag används i landstingets 

befintliga beställningscentralen Reseservice. Det verksamhetssystem som används i 

Reseservice dvs sam301 ger ett väl fungerande stöd för denna fördelning (Windelås, 2018).  

 

5.2 Övriga kostnader 
För att tydligt avskilja vilka kostnader och intäkter som hör till just den gemensamma 

beställningscentralen, kommer denna att utgöra en egen resultatenhet inom bolaget. Det 

innebär att här samlas alla kostnader för personal, lokaler, verksamhetssystem och liknande 

direkta kostnader. Även s.k. indirekta kostnader för verksamhetsstöd i form av ekonomi, HR, 

IT-nätverk, och liknande ska bokföras på denna resultatenhet. Principen ska vara att allt som 

inräknats i prissättningen även ska redovisas här, allt för att ge tydlighet och transparens. 

Möjligheten till nära samarbete med Länstrafikens Kundservice, och att på så sätt dela 

personal, utgör inte ett hinder för att redovisa på detta sätt. 

Priset för deltagarna i beställningscentralen ska baseras på antalet beställningar, dvs 

kostnaden blir antalet beställningar multiplicerat med beställningsavgiften. Denna ska 

beräknas det pris som betalas av deltagarna ska givetvis också redovisas på resultatenheten 

som en intäkt, vilket innebär att ekonomin i slutänden ska bli ett nollsummespel. 
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Länstrafikens övriga ekonomi stäms av årligen gentemot kommunerna och landstinget och 

över- respektive underskott återbetalas eller tilläggsdebiteras. Samma princip måste gälla även 

för en gemensam beställningscentral. Därför kommer ett över- eller underskott i den aktuella 

resultatenheten att vid årets slut att fördelas proportionellt på deltagarna utifrån det man 

betalat löpande under året. Regleringen av beställningscentralens ekonomi kan sedan göras i 

samband med faktureringen av april månads resor och beställningar. På så sätt blir det ännu 

tydligare att detta inte sammanblandas med Länstrafikens övriga ekonomi.  Observera att det 

är beställningscentralens fasta kostnader som ska hanteras här, resor regleras månadsvis. 

En eventuellt tillkommande deltagare inkluderas på samma villkor som gäller för de som 

redan deltar. I detta fall är det viktigt att den tillkommande deltagaren tidigt lämnar uppgifter 

om uppskattade volymer. Dessa, samt Länstrafikens bedömning av eventuella tillkommande 

resursbehov, räknas då med i budgeten för det kommande året. Budgeten blir i sin tur grunden 

för prissättningen per beställning. Det är rimligt att anta att varje tillkommande deltagare då 

medför ett lägre pris per beställning, vilket i sin tur leder till lägre kostnader för alla deltagare.  

Det lägre priset per beställning är för att kostnaderna för beställningscentralen slås ut på fler 

beställda resor. Även om det kanske behövs mer personalresurser om en till går med så är det 

ändå rimligt att anta att priset per beställning minskar. (Windelås, 2018).  

 

5.3 Skillnad jämfört med nuvarande förhållande inom landstinget 
Idag fakturerar landstinget deltagande kommuner i Reseservice månadsvis för trafiken och 

beställningsavgifterna. Om budgetunderskott uppstår för beställningscentralens budget inom 

landstingets budget, stannar detta underskott inom just landstinget. Men om verksamheten 

förs över till Länstrafiken måste ekonomin i resultatenheten stämmas av enligt de principer 

som beskrivits i avsnittet om övriga kostnader. I praktiken innebär det att risken att hantera 

över- och underskott gentemot budget flyttas från landstinget ensamt, till att gälla alla 

deltagande kommuner och landstinget. Beroende på årets utfall kan det alltså medföra såväl 

återbetalning som tilläggsdebitering för alla deltagarna (Windelås, 2018).  

 

 

 

6 Organisation för styrning och uppföljning  
I det här kapitlet beskrivs hur organisationen för gemensam beställningscentral ska 

struktureras i Västerbotten.  

 

6.1 Förhållande/ansvarsfördelning RKM, Länstrafikbolag, kommuner och Landsting 
Detta avsnitt beskrivs förhållandet mellan Regionala kollektivtrafikmyndigheten, 

Länstrafiken, kommuner och landsting när en gemensam beställningscentral har bildats. 

I Landstingets utredning om gemensam beställningscentral 2016 beskrivs hur lagstiftningen 

styr vart den gemensamma beställningscentralen kan placeras. Det finns juridiskt stöd att 

placera en gemensam beställningscentral i Region Västerbotten. Region Västerbotten kan välja 

att lägga beställningscentralen hos det helägda länstrafikbolaget (Filipsson, 2016).  
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Den gemensamma beställningscentralen samordnas med Länstrafikens kundservice och får 

med det en organisatorisk tillhörighet i den regionala kollektivtrafikmyndigheten som äger 

bolaget Länstrafiken i Västerbotten AB. Bolaget upphandlar kollektivtrafik på uppdrag av 

myndigheten, utifrån de beslut om trafikplikt som fattats. Bolaget svarar för att 

kollektivtrafiken bedrivs enligt avtal, samt informerar om och marknadsför trafiken. 
 

Det finns en stor mängd nationella och regionala mål som kollektivtrafiken i Västerbotten 

kan och bör bidra till att uppfylla. De kanske mest centrala samhällsmålen för 

kollektivtrafiken gäller klimat, miljö, regionförstoring, geografisk tillgänglighet och 

människors mobilitet. Kollektivtrafiken pekas ut som en mycket viktig funktion för att 

göra regionerna större och öka tillgängligheten mellan olika platser på ett ekologiskt 

hållbart sätt. När det gäller social hållbarhet så har kollektivtrafiken stor betydelse för 

mobiliteten hos människor med olika funktionsnedsättningar. Mål och åtgärder i 

trafikförsörjningsprogrammet uttrycker Västerbottens åtaganden inom kollektivtrafikens 

område för att bidra till de ovan nämnda målsättningarna, till exempel: 

• Trafikera den linjetrafik som har flest resande i det prioriterade nätet med 

tillgänglighetsanpassade fordon. 

• Förbättra resenärsinformation om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

samt skriven informations tillgänglighet. 

• Utveckla dialogen med medborgare och andra som berörs av den regionala 

kollektivtrafiken. 

• Förbättra hållplatsmiljöerna, med särskilt fokus på tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning vid hållplatser med många resenärer i det prioriterade nätet. 

 

Att nå målet med en regionförstoring och geografisk tillgänglighet samt människors mobilitet 

underlättas i hög grad med åtgärder som till exempel bildande av en gemensam 

beställningscentral. 

Västerbottens läns landsting beställer och betalar i dag för den kommungräns- och i viss mån 

länsgränsöverskridande busstrafiken som även benämns stomlinjetrafik, samt den regionala 

tågtrafiken (Norrtåg) och i begränsad omfattning viss anropsstyrd trafik. Kommunerna i länet 

beställer och finansierar så kallad inomkommunal busstrafik, även anropsstyrd sådan.  

 

I en gemensam beställningscentral får respektive medlem ansvara för sina kostnader enligt 

den kostnadsfördelningsmodell som beslutas. Med medlemskap i gemensam 

beställningscentral menas de kommuner eller landsting som aktivt överlämnar ansvaret för 

upphandling av särskild kollektivtrafik till Länstrafiken i Västerbotten. Medlem i 

beställningscentralen är en kommun eller landsting under tiden det finns ett giltigt trafikavtal 

för den trafik som upphandlingsansvaret lämnats över till Länstrafiken (Thörnberg, 2018).   

Om en kommun eller landsting vill lämna över ansvaret för upphandling av särskild 

kollektivtrafik till Länstrafiken ska det ske i god tid i förväg. Ansvaret ska lämnas över till 

Länstrafiken så att det är möjligt att upphandlingen av trafiken ska vara klar ett år innan 

avtalsstart. Trafikavtalen ska vara minst två år för att möjliggöra rekrytering av personal till 

beställningscentral. Upphandling av särskild kollektivtrafik sker via LOU (Lag om offentlig 

upphandling) som begränsar avtalslängden till max fyra år. Målet är att synka ihop 

upphandling av sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i 

varje geografiskt område i syfte att upphandla alla trafiktyper samtidigt i respektive område.  

Det blir möjligt genom att i undantagsfall använda kortare avtalslängd än två år. Kommuner 
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och landsting måste dock skriftligt binda sig att ge Länstrafiken uppdraget att fortsätta 

upphandla trafiken i ett längre avtal i direkt anslutning till befintligt avtal. Om en medlem vill 

lämna gemensam beställningscentral ska det meddelas minst ett år innan avtalet för trafiken 

löper ut.  

Upphandlingarna av särskild kollektivtrafik kommer att likna upphandlingen av allmän 

kollektivtrafik.  Det vill säga att Länstrafiken upphandlar trafiken i olika geografiska områden 

som kan vara en eller flera kommuner. Det innebär att Länstrafiken kan justera olika 

avtalsländer för att matcha mot varje kommuns och landstings befintliga avtal, vilket 

underlättar ingången i gemensam beställningscentral. Varje kommun och landsting får även 

möjlighet att påverka avtalslängden, men med begränsningen att de ska vara minst två år och 

max fyra år. Varje kommun blir i och med denna process även involverade i andra delar av 

upphandlingsdokumenten. Slutsatsen blir att upphandlingsförfarandet blir likt det som 

Länstrafiken använder för allmän kollektivtrafik, dvs att kommuner och landsting är med och 

påverkar innehållet i upphandlingsdokumenten (Laestander, 2018).  

Länstrafiken i Västerbotten vill använda sig av samma arbetssätt som Länstrafiken i 

Norrbotten använder vid upphandling av särskild kollektivtrafik. Detta innebär att man 

upprätta flera avtal som begränsas till olika geografier istället för ett avtal för hela länet. Det 

arbetssättet möjliggör för taxibolag i hela länet att vara med att lämna anbud på den trafik som 

upphandlas.  Länstrafiken i Västerbotten arbetar för att kollektivtrafiken ska vara en självklar 

del av resandet i ett hållbart Västerbotten. För att uppfylla den visionen är en del att trygga 

tillgången till kollektivtrafik i hela länet. Länstrafikens i Västerbottens förhållningsätt till 

upphandlingar för allmänna kollektivtrafik är att medvetet skapa möjlighet för både små och 

stora företag att vara verksamma i vårt län och det gynnar kollektivtrafiken. Samma 

förhållningssätt anser Länstrafiken ska tillämpas för upphandling av särskild kollektivtrafik i 

Västerbotten.    

 

6.2 Organisation för ledning och styrning inom Länstrafiken  
Avsnittet beskriver hur organisationen för ledning, styrning, upphandling, uppföljning av 

avtal, kostnader och statistik osv. ska utformas.  

Länstrafikens ledning bedömer att organisationen vid en sammanslagning behöver ses över 

gällande ledarskap för avdelningen för kundservice då personalstyrkan ökar. Förslaget är att 

den gemensamma beställningscentralen placeras i enheten för Länstrafikens kundservice som 

leds av en övergripande chef. Avdelningen kommer att bestå av två grenar med arbetsledare 

både för kundservice och för beställningscentralen som är specialiserade inom de olika 

verksamhetsområdena. I denna rapport föreslås att avdelningschef för Reseservice ska ingå i 

verksamhetsövergången till den gemensamma beställningscentralen, eftersom den 

kompetensen bedöms behövlig.  Syftet med att kundservice och beställningscentral ska ingå i 

samma enhet är att på sikt samnyttja personalen som arbetar inom den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken (Valfridsson, 2017).   

Bedömningen görs även att hantering av administrationen kring personalansvaret ryms vid 

övertagandet år 2020 inom befintlig organisation hos Länstrafiken. Det är totalt en tjänst som 

arbetar med HR inom Länstrafiken (Valfridsson, 2017). Behovet kan komma att förändras 

beroende av hur många anställda det blir 2021 och 2023.  
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Hanteringen av fördelningen av kostnader mellan finansiärer dvs medlemmar i 

beställningscentralen bedöms inledningsvis rymmas inom Länstrafikens ekonomienhet som 

består av tre tjänster (Valfridsson, 2017).  

Länstrafiken har en upphandlingsstrateg som arbetar heltid med upphandling och har 

huvudansvaret för upphandlingsprocessen. Tjänsten finns placerad i avdelningen för 

affärsutveckling som leds av Länstrafikens VD. Länstrafiken upphandlar både för Bussgods 

och Länstrafikens verksamhet som exempelvis kontorsmaterial, städ, Bussgodsombud och 

trafikavtal för den allmänna kollektivtrafiken osv. Vid upphandling av allmänna 

kollektivtrafiken har Länstrafiken fyra stycken trafikutvecklare som är med och arbetar fram 

delar av underlagen till upphandlingarna. Bedömningen är att om upphandling för särskild 

kollektivtrafik tillkommer enligt det arbetssätt som presenteras i kapitel 6.1 kommer en till 

tjänst som upphandlare att behövas. Tjänsten kan kombineras med andra uppdrag eftersom 

arbetsmängden under året varierar beroende när upphandlingarna blir aktuella. Tjänsten som 

upphandlare inkludera både upphandling och uppföljning av avtal.  Länstrafiken använder 

fordonsdatabasen FRIDA för uppföljning av trafikavtal. Trafikföretagen rapporterar in 

uppgifter i systemen två gånger per år. Systemet är anpassat både för allmän och särskild 

kollektivtrafik. Inom Länstrafiken är det upphandlingsstrateg och trafikutvecklarna som 

jobbar med avtalsuppföljning, dvs fem personer.   

Om behovet av statistik ökar utöver det som ryms inom föreslagen tjänst i beställningscentral 

bedömer ledningsgruppen att det ryms inom Länstrafikens befintliga organisation 

(Valfridsson, 2017). Länstrafiken har en statistikansvarig inom IT -avdelningen som arbetar 

bland annat med att bygga olika Qlikview- applikationer för att underlätta samanställningen 

av statistik.    

För Länstrafikens IT-avdelning är det mycket svårt att bedöma behovet i förväg. Länstrafiken 

vet inte hur stora behov personalen inom beställningscentralen kommer att ha i form av IT-

stöd. IT-avdelningens arbetssituation är idag mycket ansträngd. Många projekt blir lidande för 

att de inte hinner med både projekt och det dagliga användarstödet.  Chefen för IT-

avdelningens rekommendation är att anta att det behövs en extra IT-resurs när 

beställningscentralen bildas. Det är dock svårt att säga hur många procent av dennes tid som 

kommer att behövas just för den uppgiften (Sundelin, 2018). 

 

 

7 Beställningscentralens uppdrag, antal tjänster och kompetenser  
Avsnittet beskriver uppdraget för gemensam beställningscentral, antagande om antal tjänster 

samt kompetenskrav på medarbetare inom beställningscentralen.  

Utgångspunkten är ju fler medlemmar det är i en gemensam beställningscentral desto fler 

bokningar hanterar beställningscentralen. Större kommuner har fler bokningar och mindre 

kommuner har färre bokningar. Beräkningen utgår från antalet befintliga medlemmar som 

finns i Reseservice idag. Beräkningen ska visa hur många tjänster som behövs i snitt för att 

hantera en viss mängd bokningar när en ny medlem går med i beställningscentralen.  
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7.1 Gemensam beställningscentrals uppdrag   
En gemensam beställningscentral i Västerbotten omfattas av såväl administrativa som 

operativa funktioner. Den gemensamma beställningscentralen i Västerbotten omfattar 

sammanfattningsvis: 

 Beställningsmottagning och samordning av resor utifrån gällande regelverk 

 Aktiv styrning av resor från särskild kollektivtrafik till den allmänna kollektivtrafiken 

 Ersättningsfrågor gentemot transportörer 

 Framtagande av underlag för fördelning av kostnader gentemot finansiärerna  

 Framtagning av relevant statistik för uppföljning av verksamheten, kartläggning av 

reseflöden, kostnader, etc. behövliga för att effektiv styrning och politiska beslut 

 Registerunderhåll av för uppdraget nödvändiga register 

 Kontinuerlig uppföljning av transportörernas utförande av transporterna och att agera resurs 

vid avtalsuppföljning 

 Medverkan i utveckling, utbildning, information om och planering av samhällsbetalda resor 

 Beställningscentralen ska ha optimal effektivitet i samordningen och ska samverka med 

andra beställningscentraler inom norra regionen för att uppnå högsta möjliga 

samordningseffekt.  

 Huvudsaklig uppgift för en gemensam beställningscentral i Västerbotten är att hantera och 

samordna resor i särskild kollektivtrafik, såsom; 

o Färdtjänst 

o Riksfärdtjänst 

o Sjukresor 

o Resor i anropsstyrd allmän kollektivtrafik 

o Från vissa medlemmar kan ytterligare uppdrag förekomma som till exempel 

▪ Skol- och särskoleskjutsar 

▪ Tjänsteresor 

▪ Resor till daglig verksamhet inom omsorgen 

Beställningscentralens verksamhet ska präglas av kvalitets- och serviceanda. Kompetenskrav 

som ställs på medarbetare inom beställningscentralen är förutom en hög servicenivå, god 

kännedom om fordon, geografi, regelverk- och IT-stöd (Filipsson, 2016).  
 

7.2 Antal tjänster och kompetenser  
Förslaget om antal anställda och kompetenser är framtaget gemensamt av cheferna för 

Reseservice och Länstrafikens kundservice efter hur förutsättningarna såg ut hösten 2017. 

Behovet av antal tjänster är helt avhängigt av antal beställningar. Reseservice är under ständig 

utveckling och arbetsuppgifter fördelas om efter nya förutsättningar. Underlaget i detta kapitel 

är inte ett beslutsunderlag på exakt antal tjänster som kommer att beröras av 

verksamhetsövergång år 2020. Underlaget i rapporten är en analys av hur det skulle ha sett ut 

år 2017 om en verksamhetsövergång skulle genomförts utefter de förutsättningar som fanns 

när utredningen genomfördes. 

 



22 
 

7.2.1 Nulägesbeskrivning Kundservice, Länstrafiken  

På avdelningen för Länstrafikens kundservice arbetar idag 12 trafikinformatörer, en 

arbetsledare, en teamledare, en administratör, en informatör samt en chef. 

Uppdraget är att bedriva kundservice för Länstrafikens regiontrafik samt Ultra (stadstrafiken i 

Umeå) över disk, i telefon samt på sociala medier. Kundservice ansvarar även för att 

informera resenärer om trafikstörningar vilket kan vara försenade bussar, inställda turer samt 

andra förändringar i trafiken, både av akut karaktär och mer långsiktiga. Detta görs genom att 

skicka ut trafikstörningsinformation via sms samt publicera information på hemsidan och 

Facebook.  

Avdelningen ansvarar även för alla inkomna ersättningsanspråk och kundärenden, för 

tillverkning av alla skolkort i Västerbotten, samt tillverkning av färdtjänstkort åt Umeå 

kommun. Andra arbetsuppgifter som också finns på avdelningen är administration av ”Tappa-

bort garanti” samt hantering av alla inkomna kundmail. Man skannar också alla Länstrafikens 

inkomna leverantörsfakturor. 

Länstrafikens kundservice finns på tre orter i länet, Umeå, Skellefteå och Lycksele varav på 

tre enheter i Umeå - Umeå busstation, Umeå Universitetssjukhus samt på Vasaplan i Umeå.  

Länstrafikens kundservice hanterar många frågor via telefon, detta görs av all personal på alla 

fem enheter. Arbetet varvas över dagen mellan luckan, telefon och annat administrativt arbete. 

För att bemanningen ska fungera på alla arbetsplatser har kundservice ett rast- och 

lunchschema. All personal från samtliga enheter tar rast löpande under dagen för att 

bemanningen ska vara som starkast där statistiken visar på mest inkomna samtal samt 

störst/flest avgångar av bussar. 

Svarskraven på telefonen är att 97 % av samtalen ska besvaras inom två minuter. Detta mål 

uppfylls idag (Valfridsson, 2017).  

 

7.2.2 Nulägesbeskrivning Reseservice, Landstinget  

Det är 13,5 tjänster som föreslås beröras av verksamhetsövergång från Reseservice till 

gemensam beställningscentral år 2020.  

Följande kompetenser berörs av verksamhetsövergång:  

- Avdelningschef 1 tjänst  

- Statistikansvarig 0,5 tjänst   

- Reseadministratörer 12 tjänster 

 

Reseservice finns på tre orter i länet, Umeå, Skellefteå och Lycksele.  

Det är totalt 3,5 tjänster som enligt förslag inte berörs av en verksamhetsövergång. Dessa 

tjänster omfattar bland annat utbetalning för sjukresor, VLL:s tjänstebilar, leasingavtal 

hyrbilar, leasing samt serviceavtal för tjänstebilar, ansvar för transport av avlidna och 

obduktionstranport, avtalsansvarig för företagsresor och administration för akutsjukvård för 

de fyra nordligaste länen (Öhrner, 2017).  
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7.2.3 Antal tjänster och kompetenser i gemensam beställningscentral  

I avsnittet beskrivs hur många tjänster som behövs i snitt för att hantera en viss mängd 

bokningar när en ny medlem går med i beställningscentralen. 

Länstrafiken har tagit fram en beräkning för att se hur bemanningen av gemensam 

beställningscentral påverkas av att nya medlemmar tillkommer till gemensam 

beställningscentral enligt den tidsplan som presenterats i delutredning 1.  År 2020 föreslås 

gemensam beställningscentral bildas med kommuner och landsting som är med i Reseservice 

idag. Därför blir grunden i antaganden och beräkningar dagens antal samtal och bokningar för 

Reseservice. Reseservice har bidragit med samtals- och bokningsstatistik till utredningen, se 

tabell 2 och 3.   Enligt statistiken är det 186 495 inkomna samtal i TeleQ systemet och 

resterande 38 505 är samtal via landstingets växel, dvs när samtalen går direkt till respektive 

person.  Totalt alltså 225 000 samtal på ett år som hanteras av Reseservices personal. Antal 

bokningar är hämtat från Sam3001. 

 

Tabell 2: visar antal bokningar och samtal som reseservice hanterade år 2016.  Summan för 

antal samtal baseras på statistik både från TeleQ systemet och samtal via landstingets växel.  

Antal bokningar är hämtat från Sam3001 (Öhrner, 2017).  

  2016 

Förklaring 

Nuvarande 

antal 

Bokningar 200 000 

Samtal 225 000 

 

Antal samtal inom TeleQ systemet som handlar om färdtjänst och riksfärdtjänst är 6,2 % per 

år vilket är förhållandevis lågt i jämförelse med exempelvis samtal för sjukresor som 

representerar 29,4 % av alla samtal per år, se tabell 3.  Inkomna samtal för ringbilar är den 

trafiktyp som har lägst antal samtal per år.   

 

Tabell 3:visar hur fördelningen av antal samtal per kategori fördelas inom TeleQ systemet för 

reseservice (Öhrner, 2017). 

Kategori 

Procentuell fördelning av totalt antal 

samtal  

Interna samtal 42,4% 

Sjukresor 29,4% 

Inkomna samtal från taxi  10,0% 

Kategori saknas  9,7% 

Färdtjänst och riksfärdtjänst  6,2% 

Ringbilar  2,1% 

Samtal på engelska  0,3% 

Summa  100,0% 
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För att anta hur många fler färdtjänst och riksfärdtjänst bokningar som inkommer år 2021-

2023 har statistik använts från Trafikanalys för antalet utförda enkelresor för färdtjänst och 

riksfärdtjänst från år 2015 och 2016. Anledningen till att det är statistik både från 2015 och 

2016 är att vissa kommuner inte rapporterat in statistik för år 2016 till Trafikanalys och därför 

är statistik hämtat från år 2015 för dessa kommuner. Se bilaga 1 för att se från vilka år 

statistik finns att hämta för de olika kommunerna.  Statistik för antal enkelresor med färdtjänst 

i Bjurholms kommun saknas och finns därför inte med i kommande beräkningarna om antal 

tjänster i beställningscentralen. Däremot finns antal enkelresor med Riksfärdtjänst med för 

Bjurholms kommun. Enligt förslag i delutredning 1 blir Umeå kommuns medlem i gemensam 

beställningscentral år 2021 med liggandetransporter och år 2023 tillkommer övriga 

transporter. Uppgifter om antalet enkelresor med liggandetransport saknas. Umeå kommuns 

medlemskap beräknas därför i kommande beräkningar om antal tjänster i gemensam 

beställningscentral till år 2023.  

Enligt Reseservice statistik för antal färdtjänst- och riksfärdtjänstbokningar var det 16 014 

stycken bokningar i Sam3001 år 2016 för de kommuner som är med i Reseservice idag 

(Johansson, 2017). Antal enkelresor med färdtjänst och riksfärdtjänst enligt Trafikanalys 

statistik år 2016 var 16 024 stycken. Det finns en differens på 10 resor som inte resulterat i 

bokning av resa som kan förklaras av att Malå kommun inte rapporterat in statistik till 

Trafikanalys 2016 och därför är statistik hämtad från år 2015 istället. Det blir därför en smärre 

differens i jämförelsen mellan antal enkelresor och antal bokningar i Sam3001. Antagandet i 

uträkningen blir därför att antal enkelresor med färdtjänst och riksfärdtjänst är lika med antal 

bokningar i gemensam beställningscentral.  

Tabell 4 visas hur antalet bokningar och samtal ökar för respektive år när gemensam 

beställningscentral ökar i antalet medlemmar. Tabell 5 visar antal tjänster i reseservice som 

har som arbetsuppgift att svara i telefon och ta emot bokningar och tabell 6 visar hur många 

anställda som antas behövas för att hantera alla inkomna samtal och bokningar för respektive 

år för gemensam beställningscentral.   
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Tabell 4:visar hur antalet bokningar och samtal ökar för respektive år när gemensam 

beställningscentral ökar i antalet medlemmar (Valfridsson, 2017).  

 År 2020       

Förklaring Ökning antal Ökning i % Totalt 

Bokningar 0 0 200 000 

Samtal 0 0 225 000 

År 2021       

Förklaring Ökning antal Ökning i % Totalt 

Bokningar 204 283  102,14% 404 283 

Samtal 229 818    102,14% 454 818 

År 2022       

Förklaring Ökning antal Ökning i % Totalt 

Bokningar 0 0 404 283 

Samtal 0 0 454 818 

År 2023       

Förklaring Ökning antal Ökning i % Totalt 

Bokningar 172 217 42,6% 576 500 

Samtal 193 744 42,6% 648 563 

 

Tabell 5: visar antal tjänster i reseservice som har som arbetsuppgift att svara i telefon och ta 

emot bokningar vilket är 12 tjänster. Varje tjänst hanterar 16 667 bokningar och 18 750 

samtal per år (Öhrner, 2017). 

Antal tjänster* 2016 12 

Bokningar i snitt per tjänst och år, 2016 16 667 

Samtal i snitt per tjänst och år, 2016 18 750 

* inräknat är de som svarar i telefonen   
 

Tabell 6: visar hur många tjänster som antas behövas för att hantera alla inkomna samtal 

och bokningar för respektive år för gemensam beställningscentral. Beräkningen baseras på 

antal bokningar som anges i tabell 4 (Valfridsson, 2017).  

Behov antal tjänster, vid samma snitt 
av antal bokningar per tjänst som i 
tabell 5.  Antal tjänster  

2020 12,0 

2021 24,3 

2022 24,3 

2023 34,6 
 

När gemensam beställningscentral bildas år 2020 blir antal bokningar och samtal för 

gemensam beställningscentral oförändrat i jämförelse med vad Reseservices hanterar idag. År 

2021 ökar antal samtal och bokningar med 102,14 % vilket kan innebära att antalet tjänster 

som reseadministratör behöver öka från 12 till 24,3 tjänster se tabell 5 och 6. År 2022 sker 
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ingen förändring i antalet medlemmar i gemensam beställningscentral och antal samtal blir 

därför oförändrade. År 2023 ökar antalet inkomna samtal och bokningar med 42,6 % i 

jämförelse med året innan, vilket innebär 34,6 tjänster behövs för att hantera inkomna 

bokningar och samtal. Tabell 6 visar hur många anställda som antas behövas för att hantera 

alla inkomna samtal och bokningar år 2020 – 2023 när gemensam beställningscentral bildas. 

Det är svårt att veta hur många bokningar en heltidstjänst klarar av att hantera om några år. 

Förhoppningsvis kan tekniken utvecklas, arbetsrutiner och antal tillstånd för färdtjänst, 

riksfärdtjänst och sjukresor kan förändras som påverkar hur många samtal och bokningar som 

behöver hanteras. I tabell 6 har dock inte hänsyn tagits till effekten av samnyttjande av 

personal i Länstrafikens kundservice och beställningscentral.   

Reseservice arbetar målinriktat redan idag med att effektivisera arbetet med bokningar och 

administration av ärenden. De har för avsikt att förbättra exempelvis utveckling av 

bokningssystem, hantering av avtal, utbildning av vårdpersonal i rätt medicinsk bedömning, 

öka andelen webbokningar och renodling av uppdraget. Sammantaget bedömer 

avdelningschefen för Reseservice att när detta görs kommer de att ha en ökad kapacitet, 

minska kostnaderna för sjukresor och öka samordningen av resor (Öhrner, 2017). Reseservice 

pågående förbättringsarbete under ledning av Simone Öhrner indikerar att det redan idag finns 

planerade aktiviteter som kommer att påverka behovet av antal tjänster om några år.  Det 

finns flera faktorer som påverkar hur många som tjänster behövs i framtiden som är svåra att 

bedöma i förväg. Länstrafiken och Reseservice har enats om att utgå från vad som är känt 

dagsläget i analysen av antal tjänster.  

Arbetsuppgiften som reseadministratör dvs de som hanterar samtal och bokningar bedömer 

Reseservice med minst 6 månaders inskolning per person, innan de kan hantera 

arbetsuppgifterna självständigt (Öhrner, 2017). Det krävs därför framförhållning i arbetet med 

att bedöma behovet av antal tjänster och uppstart av rekryteringsprocess för den gemensamma 

beställningscentralen. Det innebär att redan år 2020 behöver rekrytering och inskolning av 

nya reseadministratörer genomföras för att de ska vara i fullt verksamma år 2021 när 

gemensam beställningscentral utökar sin verksamhet.  

Sammanfattningsvis blir förslaget att följande kompetenser och antal tjänster kommer finnas 

inom Länstrafikens avdelning för kundservice (allmän och särskild kollektivtrafik):  

- 1 Chef för kundservice  

- 2 Arbetsledare för särskild och allmän kollektivtrafik  

- 1 Teamledare  

- 1 Administratör  

- 1 Informatör  

- 0,5 Statistikansvar  

- 12 Trafikinformatörer för allmän kollektivtrafiken  

- År 2020 blir det 12 Reseadministratörer för särskild kollektivtrafik  

- År 2021 blir det 24 Reseadministratörer för särskild kollektivtrafik 

- År 2023 blir det 35 Reseadministratörer för särskild kollektivtrafik 

 

7.3 Resenärers tillgänglighet till service för särskild och allmän kollektivtrafik  
I avsnittet beskrivs hur sammanslagningen av Kundservice och Reseservice kan påverka 

öppettiderna för gemensam beställningscentralen med egen personal. 
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7.3.1 Öppettider för Kundservice, Länstrafiken  

Länstrafikens kundservice har idag öppet enligt följande: 

Måndag - fredag: 05:30-20:00 

Lördagar 09:00-16:00 

Söndagar 09:00-18:00 

Utöver kundservice öppettider finns det en beredskapsverksamhet för att kunna informera om 

förseningar och inställda turer, dvs det finns inte möjlighet för resenärer att ringa för att få 

hjälp. Från december 2017 är det via Umeå taxi som denna service sköts.  

Beredskapstider för Länstrafiken: 

Måndag -Torsdag: 20:00- 24:00 

Fredag: 20:00-04:00 

Lördag: 06:00-09:00 och 16:00-04:00 

Söndag: 06:00-09:00 och 18:00-24:00 

(Valfridsson, 2017).  

 

7.3.2 Öppettider för Reseservice, Landstinget  

Landstingets Reseservice har idag öppet enligt följande: 

Måndag - fredag: 07:00-18:00 

Utöver Reseservice öppettider kopplas samtalen vidare till Skellefteå taxi som tar emot samtal 

från resenärer och utför en begränsad del av bokningarna som är mer av akut karaktär. Övriga 

ärenden hänvisas till ordinarie öppettider som bemannas av Reseservice.  

Beredskapstider för reseservice:  

Måndag – Fredag 18:00-07:00  

Lördag – Söndag dygnet runt alla helger och röda dagar som infaller under måndag-fredag 

(Öhrner, 2017).  

 

7.3.3 Öppettider för gemensam beställningscentral  

Vid bildandet av en gemensam beställningscentral görs bedömningen att all personal från 

kundservice samt Reseservice behövs. Båda verksamheterna bedöms idag ha en 

beläggningsgrad på 100 %. Reseservice har som nämnts tidigare ett pågående 

effektiviseringsarbetet som berör bokningar och administration av ärenden. 

Effektiviseringsarbetet kommer ge utfall i beläggningsgrad, men exakt hur vet man inte.  

Utgångspunkten är vad som är känt i dagsläget.  

Eftersom båda verksamheterna har breda arbetsområden gör Länstrafiken kundservice och 

Landstingets Reseservice bedömningen att det inledningsvis till en början inte kommer vara 

möjligt för de anställda att lära sig båda verksamheternas arbetsuppgifter och moment. Det 

går alltså inte direkt vid bildandet att slå ihop verksamheterna till en gemensam med tanken 

att alla anställda reseadministratörer och trafikinformatörer ska ha samma arbetsuppgifter. 

Förslaget är att vid bildandet ska alla till en början behålla sina arbetsuppgifter och 

chefer/arbetsledande personal får börja kartlägga var det är möjligt att börja överlappa 

arbetsuppgifter. Ett delmål är att effektivisera verksamheterna genom att kartlägga när under 
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dagen övriga administrativa uppgifter kan utföras så att förläggningen av den arbetsuppgiften 

sker vid lugnare perioder över dagen. Detta i sin tur frigör tid för personalen att ta emot 

bokningar och frågor från resenärer när flödet är som störst. Målsättningen är dock att på sikt 

ha personal som kan arbeta i båda verksamhetsgrenarna. 

Vidare är nästa mål att den gemensamma beställningscentralen ska kunna vara öppen dygnet 

runt för att ge god service till resenärer.  Bedömningen görs att det direkt vid bildandet inte 

kommer vara möjligt att utöka öppettiderna med endast befintlig personal. Eftersom 

utgångspunkten varit att arbetsbelastningen är 100 % i båda verksamheterna i dagsläget. Det 

finns trots detta möjligheter att skapa fördelar vid bildandet av gemensam beställningscentral 

gällande öppettiderna under kvälls- och nattetid.  Genom att Landstingets reseservice idag har 

en kostnad till Skellefteå taxi samt Länstrafiken kundservice till Umeå taxi kan det finnas en 

ekonomisk vinning i ett gemensamt avtal för beredskapstider, vilket möjliggörs vid en 

gemensam beställningscentral.  

Reseservice avtal med Skellefteå taxi baseras på kostnad per inkomna samtal som är 10,95 kr 

plus moms. Årsvolymen för inkomna samtal är ca 25 000 samtal, i avtalet blir trafikföretaget 

garanterad en grundersättning för 10 000 samtal per år (Öhrner, 2017).  Länstrafikens avtal 

med Umeå taxi baseras på timkostnad som är 25 kr per timma. Det är få timmar som behöver 

utföras och månadskostnaden ligger på ca 4 000 kr per månad (Valfridsson, 2017).  

Kostnaden är påfallande högre idag för Landstinget än för Länstrafiken. En förklarning till 

Länstrafikens låga kostnader är att helger bemannas av egen personal på dagtid och det är en 

begränsad mängd turer som utförs på kvälls och nattetid, jämfört med dagtid då ordinarie 

personal bemannar. Inkomna samtal riktar sig till trafikutövare som ska rapportera in 

försenade bussar. Beredskapstiden vänder sig i dagsläget inte till resenärer. Reseservices 

beredskapstid vänder sig till resenärer som har möjlighet att boka resor dygnet runt utan några 

större inskränkningar i fasta avgångstider. Vid bildandet av gemensam beställningscentral är 

en målsättning att även resenärer som reser med allmän kollektivtrafik ska kunna få service 

kvälls- och nattetid när de har frågor.  Länstrafikens öppettider på helger planeras att fortsätta 

även efter bildandet av gemensam beställningscentral. Det innebär att Länstrafikens personal 

kan ta emot inkomna samtal på dagtid för särskild kollektivtrafik. Att svara på frågan om 

bildandet av gemensam beställningscentral kan innebära möjligheten till dygnet runt öppet 

med egen personal är svår att besvara i dagsläget. Men utifrån hur Länstrafiken arbetar idag 

med att schemalägga administrativa uppgifter, samt fördelning av hur personalresurserna 

används så ser Länstrafiken stora möjligheter till att på sikt kunna överlappa kompetens och 

arbetsuppgifter. Det skulle kunna bidra till ökade öppettider och större effektivitet både för 

allmänna och särskilda kollektivtrafiken. 

Om rekrytering behövs år 2021 och 2023, som en konsekvens av det ökade antalet bokningar 

ser Länstrafiken möjligheten att kunna rekrytera bland annat nattarbetare som får en blandad 

kompetens från båda verksamheterna (Valfridsson, 2017).  
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8 Teknik  
Avsnittet ska beskriva vilken teknisk plattform som bör väljas för att effektivisera 

användandet både för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Systemansvarig 

trafikutvecklare i Länstrafiken ansvarar för delutredningen. 

Med teknisk plattform menas i detta hänseende de system som anses behövas för att drifta en 

beställningscentral. Vilket system det blir i slutändan handlar om vilket företag som vinner 

upphandlingen utifrån de krav som ställs vid en upphandling. Länstrafiken anser inte att det är 

aktuellt att utveckla ett eget system för bokning av resor eftersom det anses vara en dyrare 

lösning än att upphandla ett befintligt system.  

Västerbottens län är till ytan stort med invånare fördelat på långa avstånd och Länstrafiken 

behöver använda avancerade informationssystem för att på så vis kunna ge resenärerna tydlig 

och enkel information om resan. Systemen hjälper ansvarig för trafiken, trafikföretag samt 

resenärer att göra resorna genomförbara. Det finns idag inget komplett system för att hantera 

alla typer av resor. Ett komplett system skulle innehålla allt från trafikplanering, trafikledning, 

bokning, beslut och reseplanerare som hjälper en resenär att söka resor på webb eller i app 

(Karlsson, 2017).  

 

8.1 Omvärldsanalys av system som finns på marknaden  
Nedan kommer en kort beskrivning av några företag som erbjuder system inom allmän och 

särskild kollektivtrafik.  

 

8.1.1 Trapeze group 

Trapeze är ett företag som tillhandahåller IT-lösningar för transportbranschen. De beskriver 

sitt företag som världsledande inom programvarulösningar för intelligenta transportsystemet. 

Deras system kan genomföra bokningar, fordonsplanering, fakturering och rapportering. 

Trapeze group äger Malmator, PLANit och Holmedal (Karlsson, 2017).  

 

8.1.1.1 Malmator 

Malmator utvecklar systemlösningar för anropsstyrd trafik. Malmator beskriver att de 

administrerar över tio miljoner resor varje år bara i Sverige. Deras system Sam3001 

administrera och effektivisera trafikflöden så att rätt fordon kan används på rätt plats. Deras 

kunder är kommuner och landsting men även till viss del privata aktörer.  

Sam3001 är ett planerings- och samordningsverktyg som skapats för att hantera stora volymer 

resor. Det togs i bruk redan på 80-talet. Det är ett system som tar emot beställningar för resor 

och transporter, samt planerar och samordnar dessa. System levererar även statiskt för utförda 

tjänster och resor för att det ska vara möjligt att följa upp kostnader.  

Malmator utvecklar en egen app för bokning av anropsstyrd trafik och även en app som kan 

hjälpa administratörer att lägga till och ta bort data exempelvis linjer och fordon. Länstrafiken 

använder Rebus 3 som är ett programsystem för trafikplanering som ägas av företaget Forsler 

& Stjerna. Sam3001 kan inte planera kollektivtrafik på det sätt som Rebus3 gör, utan det 

behövs ett underlag som är producerat i Rebus3 för att Sam3001 ska fungera önskvärt. Ingen 
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har prövat om det går att exportera data direkt från Rebus3 till Sam3001 för att kvalitetssäkra 

viktiga information. Det är avgörande att exakt samma data finns i de ingående systemen för 

att allt ska bli korrekt.  

Export från Rebus3 till Sam3001 är något som utvecklarna från Forsler & Stjerna arbetar med 

att möjliggöra. Malmator undersöker även hur automatiska bokningar ska gå att genomföra 

via appen tabussen.nu som tillhandahålls från Infospread (Karlsson, 2017).  

 

8.1.1.2 PLANit 

PlanIt Sweden AB utvecklar lednings- och planeringssystem för anropsstyrd trafik. Även 

detta system ger ett bra stöd till de som vill köpa, sälja och planera anropsstyrd trafik. 

Systemet fungerar på likvärdigt sätt som sam3001 men är enligt Reseservice inte lika 

kraftfullt och bra att använda. Det har ett enklare gränssnitt för en administratör men bedöms 

inte som ett relevant alternativ (Karlsson, 2017).  

 

8.1.1.3 Holmedal 

Holmedal är även det ett system för bokning av anropstyrd trafik likt PLANit och Sam3001 

(Karlsson, 2017).  

 

8.1.2 Forsler & Stjerna 

Forsler & Stjerna ingår idag i Addnode Group ett företag som förvärvar liknande företag som 

jobbar inom IT och samhällsservice. Forsler & stjerna utvecklar trafikplaneringsverktyget 

Rebus3 som idag används av 21 trafikföretag och de flesta länen/regioner i Sverige som 

planerar allmän kollektivtrafik. Forsler & Stjerna arbetar med utvecklingen av reseplanerare, 

appar för Android och Apple. Appar som innehar en reseplanerare och ett stöd för resenärer.  

Rebus kartmodul3 även kallat Rkm3 är ett utanpåliggande program till Rebus3 som används 

för att beräkna kilometer och timmar per busstur och per år, samt avstånd mellan hållplatser 

på en tur. Genom detta program kan Länstrafiken få ut underlag till produktionsavtal för 

betalning till trafikföretag.  Inlagda turer i kartmodulen Rkm3 exporteras till reseplaneraren 

och visas för resenären vid en sökning på resa.  

Forsler & Stjerna arbetar med att möjliggöra exporter av tidtabeller med tillhörande 

information till Sam3001 (Karlsson, 2017).  

 

8.1.3 Infospread 

Infospread är ett produktutvecklingsbolag som utvecklar mobila lösningar för 

kollektivtrafiken för att resan ska bli så enkel som möjligt.  Infospread beskriver att de lyssnar 

till resenärerna för att rätta sig i tiden och efter deras behov utveckla appen till ett kraftfullt 

verktyg för transporter inom kollektivtrafiken. 

Infospread är leverantör av mobilapparna tabussen.nu samt Ultra. Den innehåller tidtabeller, 

reseplanerare samt biljettköp. Det går att köpa biljetter via olika betalmedel samt att köpa 
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periodbiljetter. Det är idag inte möjligt att göra en automatisk bokning av anropsstyrd trafik 

(Karlsson, 2017).  

 

8.1.4 Nyttoeffekter 

Länstrafiken har stora krav på sig att all information om resor i kollektivtrafiken ska vara 

korrekt. Det finns stora möjligheter att koppla samman systemen som används för den 

allmänna och särskilda kollektivtrafiken för att framförallt att kvalitetssäkra informationen om 

resorna, som ger en positiv effekt för resenärer och trafikföretag. Det ger även effekten att 

arbetstid som idag läggs på manuell hantering i sam3001 automatiseras och tid frigörs till 

andra arbetsuppgifter (Karlsson, 2017).  

 

8.2 Val av teknisk plattform för gemensam beställningscentral  
Idag är Rebus3 en viktig del i systemen för kollektivtrafik i Västerbottens län samt även 

kollektivtrafiken i Sverige. Genom att många län/regioner använder samma system till 

planering så underlättar det kommunikation mellan olika länstrafikbolagen/regioner. På 

marknaden idag finns inte många likvärdiga planeringsverktyg som Rebus3. Det finns flera 

system för att hantera bokning av resor. Men tydligt är att inget system är komplett och det 

finns inget system som går använda rakt av för att lösa alla delar som ett bolag som 

Länstrafiken i Västerbotten kräver. Skyltar, fordonsdatorer och reseplanerare kräver alla olika 

system som i sin tur ändå kräver data levererat från system som Rebus3. De ingående system 

som idag används behöver vidareutvecklas för att förbättras. Länstrafiken behöver utveckla 

det resenären kräver och försöka ligga steget före för att den kollektiva resan ska bli så bra 

som möjligt och vara ett relevant komplement till bilen (Karlsson, 2017).  

Länstrafiken använder sig idag av Infospread som en leverantör av mobila applikationer och 

inte applikationerna som Forsler & Stjerna eller den som Malmator levererar. Dessa företag 

utvecklar appar till sina specifika system vilket gör att användningsområdet blir snävt. Forsler 

& Stjernas app innehåller reseplanerare och köp av biljetter. Malmators app för Sam3001 har 

enbart bokning av anropsstyrd trafik. För att få en helhet mellan systemen kan det krävas att 

ett externt företag kan skapa en helhet. Exempelvis arbetar Infospread med appen tabussen.nu 

som ska kunna genomföra automatiska bokningar via en resesökning utan att resenären 

behöver ringa och boka via en beställningscentral. Det kan i framtiden även bli möjligt för 

resenärer som ska resa med färdtjänst att boka resa via app. 

Det finns flera olika system som klarar av att administrera anropsstyrd trafik och alla dessa 

system ägs av ett och samma företag nämligen Trapeze Group. Det som kan hända är att 

Trapeze Group sammanfogar dessa system till ett och samma och vidareutvecklar det. Det 

innebär att det är klokt att fortsätta utvecklingen från Länstrafikens sida mot Sam3001 för att 

försöka få till automatiska bokningar samt exporter av trafikdata från Rebus3 till Sam3001.  

Det som saknas idag är en fungerande koppling mellan appen tabussen.nu och Sam3001. Det 

saknas även en möjlighet till export av data från Forsler & Stjernas system Rebus3 till 

Sam3001. Detta är sådant som i dagsläget inte är löst men något som det arbetas med från de 

olika företagen.  
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För att verkligen hitta bättre system än de som används idag behövs en upphandling som 

innebär en kravspecifikation där företag får lägga anbud och anpassa sig till de krav som 

upphandlande enhet kräver. Det är svårt att belysa rakt av vad företagen klarar och inte klarar 

och vilken kostnad det innebär att ändra från ett företag till ett annat, av leveransen av ett 

system utan att genomföra en regelrätt upphandling. Ur en trafikplaneringssynvinkel så 

används idag de system som gör att hela resan fungerar. Men kommunikationen behöver 

finslipas mellan vissa system så att data går att flytta och för att de manuella stegen ska 

försvinna (Karlsson, 2017).  

För att effektivisera hanteringen av färdtjänst- och riksfärdtjänsttillstånd är det av stor vikt att 

tillstånden om färdtjänst och riksfärdtjänst ska exporteras in i systemet som används i 

beställningscentralen. Malmator kan i dagläget inte ange vilket filformat som tillstånden för 

färdtjänst och riksfärdtjänst ska vara i för att export ska vara möjlig. Malmator har ett 

pågående arbete att möjliggöra export av tillstånd till sam3001 men det är i dagsläget inte 

färdigställt (Karlsson, 2017).  

Slutsatsen är att nuvarande system som används av Länstrafiken och Reseservice tillsammans 

fungerar tillfredställande och att det finns stor potential att fortsätta med dessa. Utvecklingen 

av kopplingar mellan system behöver dock fortsätta.  

 

8.3  Övriga IT system  
I avsnittet redovisas övrig IT system i Länstrafiken.  

 

Länstrafiken behöva byta ut utrustningen för den personal som kommer över från 

Reseservice. Det blir Länstrafikens övervakningsprogram och antivirusprogram som kommer 

att installeras på datorer som behövs. Därför kan Länstrafiken räkna med följande kostnader:  

- Per anställd. Ca. 500 kr i månaden för licenser i Office, växel och annat. 

- Per kontor. Ca. 2 000 kr i månaden för nätverk, internetförbindelser och skrivare. 

- Per stationär arbetsplats: Ca. 15 000 kr i utrustning (dator, skärmar, kringutrustning 

och telefoner) 

- Per mobil arbetsplats: Ca 22 000 kr i utrustning (dator, skärmar, kringutrustning och 

telefoner)  
 

Länstrafiken använder Office 365 som arbetsverktyg och kommunikationsplattform. Office 

365 är en molnbaserad tjänst som betalas i form av abonnemang per användare. I tjänsten 

ingår Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Publisher, Sharepoint, Skype för företag, 

Teams, Access m.m. och tjänsten ger alltid rätt till de senaste versionerna av dessa. Office 365 

har blivit ett mycket viktigt verktyg för Länstrafikens interna och externa kommunikation. 

Exempelvis har Länstrafikens medarbetare den senaste månaden deltagit i 160 videomöten via 

Skype. Samarbetsverktyget Teams som är ett bra verktyg för realtidsmedelanden i stora 

grupper har blivit ett viktigt verktyg för kundservice i deras dagliga arbete. Länstrafiken 

bygger även egna intranätssidor och projektsidor genom Office 365. För att vara en 

välinformerad och engagerad medarbetare hos Länstrafiken krävs det att man är en del av 

denna lösning (Sundelin, 2018). 
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9 Miljö 
Utredningen om miljö skulle enligt delutredning 1 beskriva en besparing av CO2 som kan 

uppnås med ökad samordning av resor. Miljöberäkningen har inte genomförts eftersom 

beräkning av samordningsgrad inte är genomförd.   

Länstrafikens mål för den allmänna kollektivtrafiken är att den ska vara fossilfri år 2025. Vid 

bildandet av gemensam beställningscentral kommer Länstrafikens styrelse att besluta om 

miljömål för särskild kollektivtrafik som blir vägledande i Länstrafikens miljöarbete. 

Länstrafikens roll är att vara rådgivande, vägledande och stödjande i förhållande till bolagets 

finansiärer, så att kollektivtrafikens miljöpåverkan reduceras.  

Svensk kollektivtrafik är sammankallande till ett miljönätverk som bland annat bidragit till 

det branschgemensamma miljöprogrammet och miljökravsbilagorna som tagits fram inom 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Miljönätverket är ett forum för att samla 

kunskap om miljöfrågor och byte av erfarenheter mellan tjänstepersoner i hela Sverige som 

arbetar med allmän och särskild kollektivtrafik (Svensk kollektivtrafik , 2018). Länstrafiken i 

Västerbotten deltar i Svensk kollektivtrafiks miljönätverk och arbetar således på nationell nivå 

bland annat med att påverka miljökravbilagornas utformning.  Länstrafiken använder 

miljökravbilagorna från partnersamverkans för en förbättrad kollektivtrafik vid upphandling 

av kollektivtrafik.  

Länstrafiken använder fordonsdatabasen FRIDA för uppföljning av trafikavtal. 

Trafikföretagen rapporterar in uppgifter i systemen två gånger per år. Systemet är anpassat 

både för allmän och särskild kollektivtrafik.  Fordonsdatabasen beräknar alla miljösiffror 

automatiskt och är ett effektivt system att använda för uppföljning av avtal både gällande 

emissioner, trafikföretagen aktiva miljöarbete, tillgänglighet och kvalitet.  

Vid bildandet av gemensam beställningscentral kommer den särskilda kollektivtrafiken bli en 

del av det redan pågående miljöarbetet som finns inom Länstrafiken. Användandet av 

miljökravbilagor vid upphandling, uppföljning av avtal och nätverkande nationellt kommer att 

ske på samma sätt för den särskilda kollektivtrafiken.  

 

 

10 Regler och egenavgifter  
Myndighetschefen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten har sammankallat en 

arbetsgrupp med färdtjänsthandläggare som tillsammans diskuterat ett eventuellt gemensamt 

regelverk och egenavgift för färdtjänst i Västerbotten. Tanken med arbetssättet var att 

kommunerna i ett tidigt skede skulle förankra regelverk och egenavgift internt och mellan 

kommunerna. 

Om kommunerna i framtiden skulle besluta att flytta myndighetsutövningen för 

färdtjänsttillstånd blir den organisatoriskt placerad i kollektivtrafikmyndigheten, därför bör 

kollektivtrafikmyndigheten ansvara för regelverkets samanställning.  

Arbetsgruppen har inte antagit eller föreslagit något nytt regelverk för färdtjänsten i länets 

kommuner. Det är relativt små skillnader mellan kommunernas regelverk förutom en del 

tillägg som bland annat Umeå kommun har antagit. När den gemensamma 
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beställningscentralen har bildats kan vi i Västerbotten gemensamt samverka för ett tydligare 

regelverk som fler kommuner kan anta. Under tiden är det fullt hanterbart att den 

gemensamma beställningscentralen hanterar de olika regelverk som finns idag. I och med att 

myndighetsutövningen av färdtjänsttillstånd fortfarande finns kvar i respektive kommun är det 

kommunen som fastställer taxan. Det är naturligtvis önskvärt att alla följer samma taxa i länet, 

särskilt de kommuner som är med i den gemensamma beställningscentralen, men kan inte 

avkrävas kommunerna. Bedömningen är även i det fallet att skillnaderna i respektive kommun 

är hanterbar i en gemensam beställningscentral. Diskussionerna fortsätter med inriktningen att 

underlätta för länets medborgare att resa oavsett transportslag och/eller beställningsfunktion. I 

bilaga 2 visas underlag till fortsatt utredning om gemensamt regelverk för färdtjänst i 

Västerbotten (Thörnberg, 2018).  

I bilaga 3 har Sweco sammanställt förslag på regelverk för samordning av särskild 

kollektivtrafik och allmän anropsstyrd kollektivtrafik som baseras på erfarenhet från 

grannlänens regelverk (Sweco, 2017).  

Om beslutet i Västerbotten blir att bilda gemensam beställningscentral kommer regelverken 

för särskild kollektivtrafik att sammanställas och skickas ut på remiss under hösten 2018 för 

att senare beslutas politiskt. Slutsatserna av regeringsuppdraget ”Samordning av särskilda 

persontransporter” kommer därför att tas med i arbetet inför beslutet om gemensamt regelverk 

både för färdtjänst och samordning av resor.  

 

 

11 Myndighetsutövning 
Denna rapport har inte utrett frågan om myndighetsutövning avseende tillståndsgivningen av 

färdtjänst och riksfärdtjänst, utan har bara haft i syfte att ge en bild av hur det ser ut hos våra 

grannlän. Efter önskemål från deltagande kommuner under remisskonferensen för rapporten 

av delutredning 1, har även en analys gjorts av antal färdtjänsttillstånd kopplat till hur 

organisationen av färdtjänst i varje kommun är utformad.  

Kommuner kan välja att flytta ansvaret för tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst 

från kommunen till RKM. Om det blir så kommer myndighetsutövningen placeras i RKM och 

inte i gemensam beställningscentral. Oavsett om gemensam beställningscentral bildas eller ej 

har varje enskild kommun möjlighet att flytta myndighetsutövningen för färdtjänst och 

riksfärdtjänst till RKM.  

Sweco har anlitats för utredningen av omvärldsbevakningen och utfall för grannlänens 

process att överföra myndighetsutövningen för färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM. Delar av 

utredningen presenteras i den här rapporten. Hela rapporten som Sweco sammanställt kan 

läsas i bilaga 4.    

 



35 
 

Tabell 7: ANTAL KOMMUNER I SVERIGE SOM ÖVERLÅTIT ANSVAR FÖR FÄRDTJÄNST 

OCH RIKSFÄRDTJÄNST TILL RKM (Sweco, 2017).

 

Tabell 7 visar att av de 290 kommunerna i Sverige har en majoritet, 230 överlåtit samordning 

och upphandling av trafiken till RKM. Det är inte lika många kommuner som även överlåtit 

tillståndsgivning av färdtjänst (kolumn tre) eller riksfärdtjänst till RKM (kolumn fyra). I vissa 

fall, till exempel i Västerbotten är det inte RKM som kommunerna lämnat över samordning 

och upphandling av trafik till, utan det är Landstinget. Därmed bör det tas i beaktning att fler 

liknande avvikelser kan förekomma (Sweco, 2017). 

 

11.1 Myndighetsutövning i Västernorrland  
Endast en kommun, Ånge, har lämnat över myndighetsutövningen till RKM. Detta skedde år 

2013. Två personer handlägger färdtjänstärenden på deltid, och dessa personer arbetar även 

som resehandläggare på den gemensamma beställningscentralen. Samtliga resehandläggare 

bokar både särskilda kollektivtrafikresor och svarar på allmänhetens frågor gällande den 

allmänna kollektivtrafiken.  

 

Alla resehandläggare har skrivit på sekretessförbindelser, och färdtjänsthandläggarna har 

skrivit under en särskild sådan så att det framgår att de har rätt att inhämta nödvändiga intyg 

eller medicinska utlåtanden från tredje part. Ibland kan det vara väntetider, men de har hittills 

inte haft problem med att få ut dessa uppgifter på grund av sekretessfrågetecken (Sweco, 

2017). 

 

Län

Antal 

kommuner

Överlåtit 

tillståndsgivning 

av färdtjänst till 

RKM

Överlåtit 

tillståndsgivning 

av riksfärdtjänst 

till RKM

Uppdragit 

samordning och 

upphandling av 

trafik till RKM

Stockholms län 26 26 0 26

Uppsala län 8 0 0 0

Södermanlands län 9 0 7 9

Östergötlands län 13 0 5 8

Jönköpings län 13 13 13 13

Kronobergs län 8 5 6 6

Kalmar län 12 12 12 12

Gotlands län 1 0 0 0

Blekinge län 5 5 5 5

Skåne län 33 23 23 23

Hallands län 6 5 5 6

Västra Götalands län 49 0 20 42

Värmlands län 16 15 15 15

Örebro län 12 12 12 12

Västmanlands län 10 0 0 4

Dalarnas län 15 15 15 15

Gävleborgs län 10 4 4 10

Västernorrlands län 7 1 1 0

Jämtlands län 8 6 6 6

Västerbottens län 15 0 0 6

Norrbottens län 14 12 12 12

Totalt 290 154 161 230
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11.2 Myndighetsutövning i Jämtland  
I Jämtland har sex av åtta kommuner lämnat över myndighetsutövningen av färdtjänsten till 

RKM och Länstrafiken. Inledningsvis handlade Länstrafiken hela ärendet, men sedan 2012 

gör RKM bedömningen och skriver förslag till beslut. Eftersom Länstrafiken i Jämtland 

fortfarande drivs i bolagsform, och bolag inte får utöva myndighetsutövningen, tas beslut i 

stället hos RKM.  

Sedan kommunerna lämnat över myndighetsutövningen har antalet invånare med beviljade 

färdtjänsttillstånd mer än halverats. Vanligen inte genom att tidigare färdtjänstberättigade fått 

sitt tillstånd indraget, utan för att tidigare färdtjänsttillståndsinnehavara har avlidit och nya 

tillstånd inte beviljats i samma takt som tidigare. RKM har varit mer restriktiva med att 

bevilja nya tillstånd, men trots detta har de flesta som ansökt om färdtjänst fått den beviljad. 

RKM menar att en anledning till detta resultat är att tidigare handlades dessa ärenden av 

personal på kommunerna på samma sätt som när detta låg under Socialtjänstlagen. I en liten 

kommun kan det kännas obekvämt för tjänstemannen att neka någon färdtjänsttillstånd om det 

är någon den känner, även om det saknas saklig grund för tillståndet. Prognosen 2008 var att 

antalet beviljade färdtjänsttillstånd skulle minska mycket i ett inledande skede, men sedan 

skulle kurvan plana ut. Det har dock inte skett, antalet beviljade färdtjänsttillstånd fortsätter 

att minska.  

Gällande sekretessfrågan har det inte varit några problem hittills. Länstrafiken kräver 

samtycke av den ansökande resenären att de får inhämta intyg/utlåtanden från berörda 

instanser. 

Vid rekrytering av personal har det varit viktigt att de nya färdtjänsthandläggarna inte tidigare 

jobbat inom detta område hos kommunerna för att undvika att de beviljar färdtjänst med 

utgångspunkt i föråldrad lagstiftning (Sweco, 2017). 

 

11.3 Myndighetsutövning i Norrbotten  
2014 tog RKM över myndighetsutövningen gällande färdtjänst från de första kommunerna. 

Nu 2017 har 12 kommuner som anlitar den gemensamma beställningscentralen också lämnat 

över myndighetsutövningen. De personer som handlägger färdtjänstärenden är socionomer 

och inte samma personer som jobbar med övriga uppgifter på den gemensamma 

beställningscentralen. Resenären själv begär ut de intyg och utlåtanden som RKM behöver för 

att handlägga färdtjänstärendet, personalen behöver inte efterfråga sådant från tredje part. 

Färdtjänsthandläggare finns på två orter, i Överkalix där Länstrafiken och den gemensamma 

beställningscentralen finns och i Luleå för att smidigt vid behov kunna göra hembesök i länets 

mer tätbefolkade del (Sweco, 2017).  

 

11.4 Färdtjänst i Västerbottens län i dag 
Swecos rapport kan inte visa på något generellt samband mellan andel invånare med beviljat 

färdtjänsttillstånd och kommunbefolkningens medelålder i kommunerna i Västerbotten län. 

Däremot går det att utläsa att de kommuner som har en hög andel invånare med 
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färdtjänsttillstånd är de som har organiserat färdtjänsthandläggningen under 

vård/omsorg/socialförvaltning.  

En av anledningarna till att färdtjänsten flyttades från socialtjänstlagen till lag om färdtjänst 

1997 var för att tydliggöra att det är en transportfråga och inte en social omsorgsfråga. Trots 

detta har många av kommunerna i Västerbottens län kvar myndighetsutövningen av färdtjänst 

inom vård/omsorg/social-förvaltning, vilket därmed kan bidra till att Västerbotten har en hög 

andel beviljade färdtjänsttillstånd i ett nationellt perspektiv. I flera av de mindre kommunerna 

i Västerbotten finns dock endast en nämnd och det är vanligt att färdtjänsthandläggningen är 

organiserad under kommunstyrelsen. 

Många personer som beviljats färdtjänsttillstånd nyttjade inte alls tjänsten under 2016. Det går 

att utläsa ett mönster att de kommuner som har högre andel invånare med färdtjänsttillstånd är 

de som har lägre andel som nyttjat den. Med ett mer restriktivt beviljande är det sannolikt att 

de personer som beviljas färdtjänst har tydliga behov och också utnyttjar tjänsten i hög 

utsträckning. Sammanfattningsvis finns ett samband mellan färdtjänsthandläggningens 

organisationstillhörighet, andel färdtjänsttillstånd och nyttjande av färdtjänst. De kommuner 

som organiserat färdtjänsthandläggningen under vård/omsorg/social-förvaltning har generellt 

en högre andel beviljade färdtjänsttillstånd, men även ett lågt nyttjande av färdtjänsten 

(Sweco, 2017).  

 

11.5 För- och nackdelar med att överföra myndighetsutövning till RKM i Västerbotten  
I det här avsnittet redovisas för- och nackdelar med att överföra myndighetsutövning till RKM 

som baseras på grannlänens erfarenhet.  

När handläggningen av färdtjänstärenden flyttas från varje enskild kommun till en extern 

myndighet tappas den personliga kontakten med handläggaren. Detta kan vara både på ont 

och på gott, för handläggaren kan det vara besvärligt att neka någon bekant som ansöker om 

färdtjänst trots att det egentligen inte finns skäl för ett positivt beslut. Att 

myndighetsutövningen centraliseras på regional nivå ger större förutsättningar för att varje 

enskilt ärende utreds på lika villkor, oavsett den ansökandes hemkommun, vilket ger en större 

rättvisa. 

En nackdel med överflyttningen från kommunerna är att kunskap om de lokala 

förutsättningarna riskerar att gå förlorad. Dagens kommunala färdtjänsthandläggare har god 

kunskap om sin egen kommuns geografi. Detta är dock ingenting som de intervjuade 

representanterna på RKM i grannlänen nämnt som problem. 

Idag arbetar samtliga kommunala färdtjänsthandläggare i Västerbotten även med andra 

arbetsuppgifter, mer eller mindre nära ämnesområdet. En fördel med att samla all 

myndighetsutövning inom samma organisation är möjligheten till specialisering. Varje 

enskild handläggare får handlägga fler färdtjänstärenden per person och blir därigenom mer 

säker på sin uppgift. Tjänsten som färdtjänsthandläggare kan kombineras med uppgifter inom 

närliggande områden som exempelvis ger värdefull kunskap om hur den allmänna 

kollektivtrafiken är anpassad för funktionsnedsatta eller hur särskilda kollektivtrafikresor kan 

samordnas. Då flera liknande tjänster samlas inom samma organisation ger det också större 

möjligheter för personalen att dela arbetsuppgifter vid arbetstoppar, sjukdom, VAB (vård av 

barn) osv.  

Med en enda myndighet som har ansvaret för en stor mängd trafik finns större möjlighet att 

upphandla/inköpa ett dyrare och bättre anpassat systemstöd för handläggningen än om varje 
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kommun skulle behöva köpa in varsitt. Allt sammantaget ovan ger förutsättningar för en 

bättre handläggning av det enskilda färdtjänstärendet (Sweco, 2017).  

 

 

12 Slutsatser och förslag till beslut  
I avsnittet kommer slutsatser om gemensam beställningscentral att redovisas och även 

Länstrafikens förslag till beslut.  

 

12.1 För- och nackdelar med att införa en gemensam beställningscentral för 

samhällsbetalda resor i Västerbotten  
Med en gemensam beställningscentral ökar möjligheterna att samordna resor. Detta kan för 

vissa resenärer innebära längre restider eller väntetider, vilket ökar vikten av att fasta 

avgångstider för sjukresor eller riksfärdtjänst kommuniceras till resenärerna. Samordning av 

resor medför dock även kostnadsbesparingar som kan vara till fördel för resenären. Dessa 

besparingar kan öppna upp för att varje färdtjänstberättigad exempelvis får åka fler resor per 

år eller kan välja att åka till andra orter utanför kommunen. I och med att dessa transporter till 

största del är samhällsbetalda, ligger det även i skattebetalarnas intresse att de sker 

kostnadseffektivt. 

Någonting som skulle vara fördelaktigt för resenären är om reseadministratören på den 

gemensamma beställningscentralen även är ansvariga för den allmänna kollektivtrafikens 

kundservice. Om reseadministratören skulle kunna svara på frågor om tider och priser för den 

allmänna kollektivtrafiken skulle det bli enklare och tydligare för resenären. För resenärer 

som är särskilt känsliga för störningar i kollektivtrafiken skulle det underlätta med en 

reseadministratör som har en överblick över all trafik, och som dessutom känner till 

driftstörningar i trafiken eller andra praktiska hinder. Reseadministratören som arbetar med 

både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken skulle även öka möjligheterna för resenären 

att resa med den allmänna kollektivtrafiken istället för med den särskilda, i de fall det är 

möjligt.  

Dagens situation med olika ansvariga myndigheter för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och 

ringbilar innebär en risk för stuprörstänkande som innebär att en kostnad för ett visst 

trafikslag kan minskas genom att kostnaden förskjuts till en annan ansvarig myndighet. Detta 

kan dock innebära att den totala kostnaden för samhället blir högre. Med en gemensam 

ansvarig myndighet finns det större potential för optimering av kostnader genom att det 

allmänna kollektivtrafiksystemet tillgänglighetsanpassas, samtidigt som de resenärer som har 

behov av tillgänglighetsanpassningar som medför mycket stora kostnader kan hänvisas till 

den särskilda kollektivtrafiken.  

En nackdel som resenärer i omgivande län har fört fram är att det vid övergången till 

gemensam beställningscentral varit besvärligt att det blivit ett nytt telefonnummer att ringa för 

att boka färdtjänst. Att det är ett telefonnummer för alla särskilda kollektivtrafikresor är dock 

någonting som många resenärer även lyft fram som en stor fördel, då det blivit tydligare och 

mer lättförståeligt. 

Det finns både för- och nackdelar med gemensam beställningscentral och samordning av 

kollektivtrafiken, men omvärldsbevakningen (intervjuerna med representanter från RKM i 

grannlänen) ger överlag en positiv bild. I alla grannlän har centralisering av 
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myndighetsutövningen av färdtjänst till regional nivå, införande av gemensam 

beställningscentral samt samordning av färdtjänst, sjukresor och allmän anropsstyrd 

kollektivtrafik lett till kostnadsbesparingar och inget av länen har uppgivit några negativa 

konsekvenser för resenärerna. Det bör tilläggas att intervjuer inte har genomförts direkt med 

resenärerna, men sett till Anbaro-undersökningen är resenärerna i alla tre län nöjda med den 

särskilda kollektivtrafiken. Därmed är den samlade bedömningen att en gemensam 

beställningscentral sannolikt kommer att kunna ge kostnadsbesparingar och samtidigt 

bibehållen kundnöjdhet (Sweco, 2017).  

 

12.2 Länstrafiken i Västerbottens förslag till beslut 
Förslag till beslut baseras på underlag från delutredning 1 och 2 om gemensam 

beställningscentral. Beslut om att bilda gemensam beställningscentral planeras till i maj 2018 

i Regionfullmäktige. Kommuner och landsting kan tidigast besluta om de vill gå med i 

gemensam beställningscentral hösten 2018.  

Länstrafikens förslag till beslut är:  

- att den gemensamma beställningscentralen bildas och ska bedrivas i egen regi 

- att den gemensamma beställningscentralen genom verksamhetsövergång samordnas med 

Länstrafikens kundservice. Beställningscentralen får med det en organisatorisk tillhörighet i 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten som äger Länstrafiken i Västerbotten AB.  

- att Länstrafikens uppdrag blir att upphandla särskild och allmän kollektivtrafik på uppdrag 

av myndigheten. Länstrafiken svarar för att kollektivtrafiken bedrivs enligt avtal, samt 

informerar om och marknadsför trafiken. 

- att lokaliseringen av beställningscentralen föreslås bli på de orter där Reseservice och 

Länstrafikens kundservice finns idag, dvs Umeå, Skellefteå och Lycksele.  

- att beställningscentralen redovisas som en egen resultatenhet inom Länstrafiken.   

- att kostnaderna för hela verksamheten delas upp i dels rese-/transportkostnader som betalas 

av den som beställt transporten och dels kostnader för själva beställningscentralen som betalas 

via bokningsavgift.   

o Principen att den som beställer betalar gäller för alla delar som avser direkta 

kostnader för resor.  

o Priset för medlemmarna i beställningscentralen baseras på antalet 

beställningar, dvs kostnaden blir antalet beställningar multiplicerat med 

beställningsavgiften. 

- att gemensam beställningscentral i Västerbotten ska omfattas av såväl administrativa som 

operativa funktioner:   

Beställningsmottagning och samordning av resor utifrån gällande regelverk 

Aktiv styrning av resor från särskild kollektivtrafik till den allmänna 

kollektivtrafiken 

Ersättningsfrågor gentemot transportörer 

Framtagande av underlag för fördelning av kostnader gentemot finansiärerna  
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Framtagning av relevant statistik för uppföljning av verksamheten, kartläggning 

av reseflöden, kostnader, etc. behövliga för att effektiv styrning och politiska 

beslut 

Registerunderhåll av för uppdraget nödvändiga register 

Kontinuerlig uppföljning av transportörernas utförande av transporterna och att 

agera resurs vid avtalsuppföljning 

Medverkan i utveckling, utbildning, information om och planering av 

samhällsbetalda resor 

 

Beställningscentralen ska ha optimal effektivitet i samordningen och ska 

samverka med andra beställningscentraler inom norra regionen för att uppnå 

högsta möjliga samordningseffekt.  

 

Huvudsaklig uppgift för en gemensam beställningscentral i Västerbotten är att 

hantera och samordna resor i särskild kollektivtrafik, såsom; 

▪ Färdtjänst 

▪ Riksfärdtjänst 

▪ Sjukresor 

▪ Resor i anropsstyrd allmän kollektivtrafik 

Från vissa finansiärer kan ytterligare uppdrag förekomma som till exempel 

▪ Skol- och särskoleskjutsar 

▪ Tjänsteresor 

▪ Resor till daglig verksamhet inom omsorgen 

 

- att gemensam beställningscentral bildas från och med januari 2020 enligt redovisad tidsplan:  

Januari 2020 
- Gemensam beställningscentral bildas. Medlemmar är landstinget och de kommuner 

som är med i Reseservice idag.  
Medlemmar:  

- Landstinget  
- Malå 
- Nordmaling  
- Sorsele  
- Storuman  
- Vilhelmina  
- Åsele  

 
- Enligt överenskommelse mellan Länstrafiken och Reseservice ska det i Reseservice 

avtal skrivas in att Länstrafiken någon gång under avtalstiden kan överta avtalet under 
förutsättning att gemensam beställningscentral bildas i Västerbotten. Från januari 2020 
föreslås Länstrafiken överta Reseservice avtal som löper ut december 2020.   

 

Januari 2021 

- Nytt trafikavtal som gemensam beställningscentral upphandlat träder ikraft januari 
2021 -  december 2022 
Medlemmar:  

- Landstinget  
- Lycksele 
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- Malå 
- Nordmaling 
- Norsjö   
- Skellefteå  
- Sorsele  
- Storuman  
- Umeå (liggande transport)  
- Vilhelmina  
- Åsele  

- Nya medlemmar blir Lycksele, Norsjö, Umeå och Skellefteå.  
 

Januari 2023 

- Nytt trafikavtal som gemensam beställningscentral upphandlat träder ikraft januari 
2023 -  december 2024.  

Medlemmar  

- Bjurholm  
- Dorotea  
- Landstinget  
- Lycksele 
- Malå 
- Nordmaling  
- Norsjö 
- Robertsfors  
- Skellefteå  
- Sorsele  
- Storuman 
- Umeå (alla avtal)   
- Vilhelmina  
- Vindeln  
- Vännäs  
- Åsele  

- Nya medlemmar blir Bjurholm, Dorotea, Robertsfors, Umeå (nu även för personbil, 
specialfordon, riksfärdtjänst), Vindeln, Vännäs.  

- Alla kommuner är medlem i gemensam beställningscentral från januari 2023.  
 
 
Länstrafiken vidare förslag till beslut är:  

- att egenavgift för färdtjänst och sjukresor får kommuner och landsting besluta enskilt, 

men de som vill får enas i en gemensam taxa som samordnas av RKM.  

- att RKM ansvarar för att det ska finnas ett gemensamt färdtjänstregelverk för samtliga 

medlemmar i gemensam beställningscentral. Men med möjlighet till tillägg för 

medlemmar som vill erbjuda service utöver vad det gemensamma regelverket 

erbjuder.  

- att RKM ansvarar för att det ska finnas ett gemensamt regelverk för samordning av 

särskild kollektivtrafik som blir grunden till hur planering av resor ska ske i gemensam 

beställningscentral.  

- att RKM ansvarar för att regelverk för färdtjänst och samordning av särskild 

kollektivtrafik skickas på remiss under hösten 2018 och att erforderliga beslut tas 

politiskt. 
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Bilaga 1 Statistikunderlag färdtjänst och riksfärdtjänst  
Tabell 1: Visar antal enkelresor med färdtjänst och riksfärdtjänst 2015 och 2016 (Trafikanalys , 

2018).  

Kommun  Antal 

enkelresor 

med 

färdtjänst 

2015 

Antal 

enkelresor 

med 

färdtjänst 

2016 

Antal 

enkelresor 

med 

riksfärdtjänst 

2015 

Antal 

enkelresor 

med 

riksfärdtjänst 

2016 

BJURHOLM .. .. 48 90 

DOROTEA .. 1 042 165 185 

LYCKSELE 14 230 .. 224 .. 

MALÅ 973 .. 90 110 

NORDMALING .. 4 610 88 130 

NORSJÖ 3 187 3 357 314 195 

ROBERTSFORS 6 811 7 962 705 690 

SKELLEFTEÅ 180 697 185 391 896 886 

SORSELE 1 744 1 913 180 122 

STORUMAN 2 167 2 480 83 101 

UMEÅ 159 658 150 258 1 057 973 

VILHELMINA 3 031 3 417 .. 30 

VINDELN 1 916 2 317 432 455 

VÄNNÄS 8 554 7 668 498 577 

ÅSELE 2 201 2 062 52 76 
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Tabell 2: visar en redogörelse för varje kommuns antal enkelresor med färdtjänst och riksfärdtjänst 

det år som de enligt förslag ska gå med i gemensam beställningscentral (Trafikanalys , 2018).  

Kommun  2020 

Färdtjänst  

2020 

Riksfärdtjänst  

2021 

Färdtjänst  

2021 

Riksfärdtjänst 

2023 

Färdtjänst  

2023 

Riksfärdtjänst  

BJURHOLM         Uppgift 

saknas 

90 

DOROTEA         1 042 185 

LYCKSELE     14 230 224   0 

MALÅ 973 110         

NORDMALING 4 610 130         

NORSJÖ     3357 195     

ROBERTSFORS         7 962 690 

SKELLEFTEÅ     185 391 886     

SORSELE 1 913 122         

STORUMAN 2 480 101         

UMEÅ     liggande 

transport - 

uppgift 

saknas  

  150 258 973 

VILHELMINA 3 417 30         

VINDELN         2317 455 

VÄNNÄS         7 668 577 

ÅSELE 2 062 76         

Totalt  15 455 569 202 978 1305 169 247 2 970 

Totalt antal 

enkelresor med 

färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

  16 024   204 283   172 217 
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Bilaga 2 Underlag till fortsatt utredning om gemensamt regelverk för 

färdtjänst i Västerbotten 
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(Thörnberg, 2018).  

 

 

Bilaga 3 Förslag på regelverk för samordning av resor i gemensam 

beställningscentral  

Regelförslag gällande samordning av särskild kollektivtrafik och 

allmän anropsstyrd kollektivtrafik. 

Efter att ha tagit del av Norrbottens läns, Västernorrlands läns och Jämtlands läns regelverk gällande 

samordning av den särskilda kollektivtrafiken och den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken föreslår 

Sweco att Västerbottens läns beställningscentral bör inspireras av reglerna nedan. 

Avstånd – Det ska vara tillåtet att resa med färdtjänst inom egen kommun samt 30 minuters resa in i 

angränsande kommun. Särskilt i till ytan stora kommuner kan huvudorten ligga på längre avstånd än 

målpunkt i grannkommunen. 

Förbeställningstid - En färdtjänstresa ska kunna bokas när som helst, men en lägre egenavgift bör 

erbjudas om bokningen sker med framförhållning. RKM Jämtland styr bokningarna till senast 17:00 

dagen innan genom att erbjuda ett lägre pris för dessa bokningar.  

Tidpunkt – Det ska vara tillåtet att åka färdtjänst när som helst på dygnet. Längre resor kan med fördel 

samordnas med sjukresornas fasta avgångstider från sjukhusen. Fasta tider i grannlänen är vanligtvis 

inresor vid udda heltimmar som 11, 13, 15 osv.  och ankomst till sjukhuset ca 15 minuter innan avfärd. 

Det kan vara en prisskillnad mellan om resan sker på obekväm tid eller om den sker på tid då den enkelt 

kan samordnas med annan resa. Därmed inte sagt att alla resor ska styras till peaktid. Tvärtom, det kan 

vara lämpligt att ingen sjukresa avgår under de tider fordonen är upptagna för skolskjutsar. 

Uppehåll under resan – Uppehåll under sjukresa eller färdtjänstresa ska inte medges. Ett uppehåll per 

enkel resa (exempelvis för bankomatuttag) kan tillåtas efter särskild prövning. 

Medresenär – Ska uppges vid bokning. Antal medresenärer begränsas till det som ryms i en personbil. 

Ledsagare, ledarhund – Ska anges vid bokning. 
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Omvägstid -  En resa som skulle ta mindre än 60 minuter kortaste resväg utan samordning kan ha en 

omvägstid på 100%, en resa som ej samordnad tar över 60 minuter kan ha en omvägstid på 50%. 

Överenskommen ankomsttid ska alltid respekteras (Sweco, 2017). 

 

Bilaga 4 Rapport från Sweco  
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Sammanfattning 

Länstrafiken i Västerbotten har fått i uppdrag av regionala kollektivtrafikmyndigheten 

(RKM) i samma län att utreda förutsättningar för en gemensam beställningscentral. Del 

två av totalt två delar ska redovisas i februari 2018 och denna rapport är en del av den 

utredningen. Denna rapport behandlar avsnitten besparingspotential och 

omvärldsbevakning. 

Utredningen har genomförts med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Statistik har 

analyserats och intervjuer har genomförts med färdtjänsthandläggare från samtliga 

kommuner i Västerbottens län samt representanter för RKM i de tre grannlänen, 

Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. 

Sammanfattningsvis finns ett samband mellan färdtjänsthandläggningens 

organisationstillhörighet, andel färdtjänsttillstånd och nyttjande av färdtjänst. De 

kommuner som organiserat färdtjänsthandläggningen under vård/omsorg/social-

förvaltning har generellt en högre andel beviljade färdtjänsttillstånd, men även ett lågt 

nyttjande av färdtjänsten. Däremot har inget samband kunnat påvisas gällande 

befolkningens medelålder och antal beviljade färdtjänsttillstånd i en kommun.  

Omvärldsbevakningen (intervjuerna med representanter från RKM i grannlänen) ger 

överlag en positiv bild av att samla myndighetsutövning av färdtjänst till en regional nivå, 

införa en gemensam beställningscentral samt samordna färdtjänst, sjukresor och allmän 

anropsstyrd kollektivtrafik. I alla grannlän har denna förändring lett till 

kostnadsbesparingar och inget av länen har uppgivit några betydande negativa 

konsekvenser för resenärerna. Den samlade bedömningen är att en gemensam 

beställningscentral sannolikt kommer att kunna ge kostnadsbesparingar med samtidigt 

bibehållen kundnöjdhet.  
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1 Inledning  

Länstrafiken i Västerbotten har fått i uppdrag av regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 

i samma län att utreda förutsättningar för en gemensam beställningscentral. Denna 

beställningscentral ska kunna ta emot bokning av färdtjänst och riksfärdtjänst, sjukresor 

och anropsstyrd allmän kollektivtrafik samt samordna dessa resor för högre beläggning per 

fordon. Även huruvida myndighetsutövning av färdtjänsthandläggning ska överföras från 

kommunerna till regional nivå utreds och under hösten 2017 blev den första delen av 

utredningen klar.  

Denna delutredning behandlar besparingspotential och omvärldsbevakning, och är del av 

den andra delutredningen som ska vara klar i februari 2018. Den första delrapporten 

behandlade ett antal olika frågeställningar såsom kostnadsfördelning, besparingspotential, 

organisation, tidplan, regional omvärldsbevakning, gemensamma parametrar och miljö. I 

denna rapport ingår en fördjupning av frågeställningarna kring besparingspotential, 

regional omvärldsbevakning och organisation och myndighetsutövning av färdtjänst och 

riksfärdtjänst.  

Ansvaret för olika typer av färdtjänst och riksfärdtjänst, sjukresor och anropsstyrd allmän 

kollektivtrafik är idag på många håll i Sverige uppdelat mellan olika ansvariga myndigheter 

som har olika regelverk, vilket försvårar möjligheten att samordna denna trafik. 

Uppdelningen kräver stora gemensamma insatser från de olika myndigheterna när det 

gäller samordning av tekniska system, samråd och överenskommelser om regelverk, 

prissättning och fördelning av kostnader. Detta gör att det är svårt att få en helhet i systemet 

när det kommer till att organisera och utföra verksamheten på ett effektivt sätt. En ambition 

från RKM i Sverige och andra aktörer har varit att öka tillgängligheten till den allmänna 

kollektivtrafiken för människor med funktionsnedsättningar. Uppdelningen av ansvaret för 

allmän respektive särskild kollektivtrafik har dock hämmat denna utveckling.1 

Med en samlad organisation för allmän och särskild kollektivtrafik hos RKM skulle därmed 

förutsättningarna för samordning av de olika trafikformerna stärkas, och det bedöms enligt 

tidigare utredningar allmänt finnas goda förutsättningar att samla ansvaret för all regional 

kollektivtrafik hos RKM.1 

1.1 Syfte 

Syftet är dels att ta reda på hur många kommuner i Sverige som har överlämnat 

myndighetsutövning av färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM, samt hur kommunerna i 

Västerbottens län idag har organiserat färdtjänsten och riksfärdtjänsten. Syftet är även att 

ta reda på hur stor andel av befolkningen som har färdtjänsttillstånd i länet jämfört med 

övriga län. Vidare ska rapporten redovisa lärdomar av grannlänens respektive 

beställningscentraler och hur dessa arbetar med samordning av resor.  

Utredningen ska ha resenären och eventuella konsekvenser för resenären i fokus. 

                                                      
1 SKL 
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1.2 Avgränsning 

Utredningen är avgränsad till särskild kollektivtrafik som färdtjänst, riksfärdtjänst och 

sjukresor samt anropsstyrd allmän kollektivtrafik, sk. ringbil. Denna utredning omfattar inte 

skolskjutsar då dessa inte avses beställas från den gemensamma beställningscentralen. 

1.3 Metod 

Denna utredning har genomförts med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Statistik 

har hämtats från Trafikanalys och SCB (Statistiska Centralbyrån). Statistiken har 

bearbetats och analyserats. 

Nedanstående samband undersöktes med Pearson’s correlation, alltså en 

korrelationsanalys, i statistikprogrammet SPSS.  

• Sambandet mellan andelen färdtjänstberättigade och medelåldern i de olika 

kommunerna i Västerbotten. 

• Korrelationen mellan andel beviljade färdtjänsttillstånd och andelen av dem som 

nyttjat färdtjänst i Västerbotten. 

Skillnaden mellan kommuner där färdtjänst handläggs av socialnämnd respektive annan 

nämnd analyserades med Mann-Whitney U test, även detta i statistikprogrammet SPSS. 

För att ta reda på hur kommunerna i Västerbottens län idag organiserar färdtjänst 

genomfördes korta telefonintervjuer med färdtjänsthandläggare i alla 15 kommuner.  

För den regionala omvärldsbevakningen genomfördes intervjuer samt uppföljande samtal 

med företrädare för RKM i grannlänen Västernorrland, Norrbotten och Jämtland, främst i 

syfte att ta reda på hur de arbetar med samordning av resor. 

1.4 Förkortningar och begrepp 

Allmän kollektivtrafik – Kollektivtrafik, med trafikplikt eller driven på kommersiell grund, 

som är öppen för alla resenärer. 

Anbaro-undersökningen -  Svensk kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik vilket 

är ett verktyg för att mäta och jämföra kvaliteten på den särskilda kollektivtrafiken i Sverige. 

Anropsstyrd kollektivtrafik – Kollektivtrafik som måste förbeställas innan. Kallas i 

Västerbotten för ringbil. 

Omvägstid – Den extra tid som en samordnad resa får ta för en enskild resenär jämfört 

med kortaste resväg 

Riksfärdtjänst -  Färdtjänst utanför hemkommunen. 

RKM – Regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Särskild kollektivtrafik – Med särskild kollektivtrafik menas färdtjänst, riksfärdtjänst, 

sjukresor och skolskjuts. För att vara berättigad till särskild kollektivtrafik krävs 

myndighetsbeslut. Denna utredning behandlar inte skolskjuts.  
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2 Tidigare analyser och utredningar 

2.1 Konsekvenser för resenären med samlad lagstiftning och samlad 

organisation för allmän och särskild kollektivtrafik 

Under 2014 gav SKL ut en rapport om för- och nackdelar med en samlad lagstiftning för 

allmän och särskild kollektivtrafik. Rapporten lyfter förutom konsekvenser av samlad 

lagstiftning upp fördelarna med gemensam beställningscentral och ett samlat ansvar för 

allmän och särskild kollektivtrafik hos RKM. I rapporten konstateras att det från fler 

perspektiv finns fördelar med att samla allmän och särskild kollektivtrafik. Utöver att samlad 

organisation möjliggör samordning av trafik, regelverk och prissättning m.m. och ökar 

tillgängligheten till allmän kollektivtrafik för människor med funktionsnedsättningar 

uppfattas en samling av kollektivtrafiken hos RKM som mycket mer lättförståeligt och 

logiskt för resenären.2 

Genom att samla kostnadsansvaret för de olika trafikformerna hos en ansvarig myndighet 

stärks även de ekonomiska incitamenten för tillgänglighetsanpassning i den allmänna 

kollektivtrafiken. På sikt skulle detta ge förutsättningar för kostnadseffektiviseringar och 

samordningen av allmän och särskild kollektivtrafik skulle även ge ökad tillgänglighet till 

den allmänna kollektivtrafiken för människor med funktionsnedsättningar. Detta skulle 

innebära att personer med funktionsnedsättningar som reser med den allmänna 

kollektivtrafiken skulle få ökade möjligheter att nyttja den tillgänglighetsanpassning av den 

allmänna kollektivtrafiken som gjorts de senaste åren. 2 

Ett exempel på en otydlighet som råder för resenären idag är att färdtjänst enligt 

färdtjänstlagen inte får användas för resor som bekostas av annan ansvarig myndighet, 

vilket innebär att en resenär inte kan använda färdtjänst för ett vårdbesök på sjukhus, utan 

då måste använda sjukresa. Detta är förvirrande för en resenär som har färdtjänsttillstånd 

men för sjukhusbesök måste ringa till annan myndighet för att boka sin resa. Dessutom är 

det olika prissättning beroende på vilken typ av särskild kollektivtrafik de reser med, vilket 

även det kan uppfattas som ologiskt för resenären. Med gemensam beställningscentral för 

särskild kollektivtrafik är detta en otydlighet som skulle överkommas, och för resenärer är 

det oväsentligt vad det är för typ av resa, då resenären ska resa från punkt A till B. 2 

En farhåga med att flytta ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till RKM är att det finns 

en risk för stora administrativa avstånd och brister i kommunikationen mellan kommunerna 

och RKM. Oro finns även för att separera transportfrågorna från verksamheten inom 

respektive sakområde. Vissa kommuner uttrycker även en oro för negativa effekter för 

resenärerna i form av mer strikt tillämpning av regler för färdtjänst. Att närheten mellan 

resenären i den särskilda kollektivtrafiken och den ansvariga myndigheten, kommunen, går 

förlorad är en annan farhåga som uttrycks av kommunerna.2 

                                                      
2 SKL  
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2.2 Ekonomiska konsekvenser med samlad lagstiftning och samlad 

organisation av allmän och särskild kollektivtrafik 

Förväntningarna på samlad allmän och särskild kollektivtrafik är att det ska leda till 

minskade trafikkostnader och ökad kostnadseffektivitet. Eftersom den allmänna 

kollektivtrafiken har betydligt lägre kostnader per resenär finns det starka ekonomiska 

incitament att i den utsträckning det är möjligt erbjuda möjlighet för resenärer som idag 

reser med särskild kollektivtrafik att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Det ställer 

dock krav på utformning av och tillgänglighet till den allmänna kollektivtrafiken. Det är inte 

heller alla som reser med exempelvis färdtjänst som kan resa med den allmänna 

kollektivtrafiken, då alla har olika förutsättningar. Vissa kan resa med den allmänna 

kollektivtrafiken vissa sträckor, vissa kan resa under vissa förutsättningar och vissa kan 

inte alls resa med den allmänna kollektivtrafiken.3 

Samlat organisatoriskt ansvar för all kollektivtrafik bedöms stimulera trafiksamordning och 

på så sätt sänka kostnaderna per resa. Enligt olika framtidsscenarion bedöms 

besparingspotentialen vara 25-30%. En samordning av endast beställningsfunktioner för 

sjukresor och färdtjänst beräknas ha besparingspotential på 20% av de totala kostnaderna. 

Det är dock svårt att bedöma hur många av de resor som idag sker med särskild 

kollektivtrafik som skulle förflyttas till den allmänna kollektivtrafiken. Många län har redan 

samlat ansvaret av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken hos RKM (se kapitel 3), 

och har därmed erfarenhet av processen och dess konsekvenser. I kapitel 4 återges 

erfarenheter av detta hos RKM i Västerbottens grannlän – Norrbotten, Jämtland och 

Västernorrland.3  

                                                      
3 SKL  
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3 Analys av färdtjänst och riksfärdtjänst  

I detta kapitel presenteras statistik och analyser relaterat till färdtjänst. Statistiken redovisas 
dels för hela landet och länsvis, dels för respektive kommun i Västerbottens län. Det bör 
beaktas att de siffror och diagram som redovisas i detta kapitel inte säger någonting om 
antalet personer i respektive kommun som har behov av eller har ansökt om 
färdtjänsttillstånd.   

3.1 Myndighetsutövning och organisering av färdtjänst och riksfärdtjänst 

TABELL 1. ANTAL KOMMUNER I SVERIGE SOM ÖVERLÅTIT ANSVAR FÖR FÄRDTJÄNST OCH 

RIKSFÄRDTJÄNST TILL RKM.4 

 
 
Tabell 1 visar att av de 290 kommunerna i Sverige har en majoritet, 230 överlåtit 
samordning och upphandling av trafiken till RKM. Det är inte lika många kommuner som 
även överlåtit tillståndsgivning av färdtjänst (kolumn tre) eller riksfärdtjänst till RKM (kolumn 
fyra). I vissa fall, till exempel i Västerbotten är det inte RKM som kommunerna lämnat över 
samordning och upphandling av trafik till, utan det är Landstinget. Därmed bör det tas i 
beaktning att fler liknande avvikelser kan förekomma. 

                                                      
4 Regeringskansliet  
 

Län

Antal 

kommuner

Överlåtit 

tillståndsgivning 

av färdtjänst till 

RKM

Överlåtit 

tillståndsgivning 

av riksfärdtjänst 

till RKM

Uppdragit 

samordning och 

upphandling av 

trafik till RKM

Stockholms län 26 26 0 26

Uppsala län 8 0 0 0

Södermanlands län 9 0 7 9

Östergötlands län 13 0 5 8

Jönköpings län 13 13 13 13

Kronobergs län 8 5 6 6

Kalmar län 12 12 12 12

Gotlands län 1 0 0 0

Blekinge län 5 5 5 5

Skåne län 33 23 23 23

Hallands län 6 5 5 6

Västra Götalands län 49 0 20 42

Värmlands län 16 15 15 15

Örebro län 12 12 12 12

Västmanlands län 10 0 0 4

Dalarnas län 15 15 15 15

Gävleborgs län 10 4 4 10

Västernorrlands län 7 1 1 0

Jämtlands län 8 6 6 6

Västerbottens län 15 0 0 6

Norrbottens län 14 12 12 12

Totalt 290 154 161 230
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TABELL 2. ORGANISATION AV FÄRDTJÄNST I KOMMUNERNA I VÄSTERBOTTENS LÄN 5 

Kommun 

Under vilken 
förvaltning/nämnd är 

färdtjänst organiserad i 
kommunen? 

Vilken titel har de som 
arbetar 

med färdtjänst i 
kommunen? 

Är det en kombinerad 
tjänst som även innehåller 

andra uppdrag förutom 
färdtjänst? Om ja, vilka 

uppdrag? 

Bjurholm 
Äldreomsorgen, 

kommunstyrelsen Färdtjänstadministratör 

 
Administratör inom 

äldreomsorgen, kontering 
av fakturor, posthantering, 

arkivansvar, allt inom 
äldreomsorg. 

Dorotea 

Socialnämnden, ska ev. 
läggas under 

kommunstyrelsen Biståndshandläggare 

 
Allt inom 

biståndshandläggning inom 
äldreomsorg, LSS. Lex-

utredningar m.m. 

Lycksele 
Miljö- och 

samhällsnämnden 

Handläggare. Brukar 
säga handläggare 

färdtjänst vid 
färdtjänstärenden. 

 
Bostadsanpassning, 

parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, ”samma 

invånare som man har 
kontakt med inom 

färdtjänsten”. Kollega 
jobbar med färdtjänst och 

ensamkommande 
flyktingbarn. 

Malå Kommunstyrelsen Färdtjänsthandläggare 
 

Överförmyndarhandläggare. 

Nordmaling Kommunstyrelsen 

Biståndshandläggare 
färdtjänst och 

färdtjänsthandläggare 

 
Utreder bistånd enligt 

socialtjänstlagen för äldre 
och funktionsnedsatta. 

Norsjö Kommunstyrelsen Biståndshandläggare 

 
Biståndshandläggare, 

överförmyndare också och 
andra biståndsfrågor. 

Robertsfors 
Samhällsbyggnadskontoret, 

och allmänna utskottet 

Administratör och 
handläggare är de två 

titlarna 

Administration på 
samhällsbyggnadskontoret, 
hjälper miljöinspektörerna 

och bygginspektören. 

                                                      
5 Intervjuer med kommunala färdtjänsthandläggare 



   

 
 

 

8(30) 
 
RAPPORT 

2018-01-08 

 

DELUTREDNING GÄLLANDE GEMENSAM 

BESTÄLLNINGSCENTRAL FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 

I VÄSTERBOTTENS LÄN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

HL p:\27351\12600965_ltn_ac_-_gemensam_beställningscentral\000\10_original\leverans\rapport gemensam beställningscentral ac län.docx 
 

 

Skellefteå 

 
 
 

Socialnämnden 

Biståndshandläggare 
färdtjänst och 

färdtjänsthandläggare 

Biståndshandläggare. Har 
boende, LSS, hemtjänst, vill 

inte ha kvar färdtjänst 
längre. 

Sorsele 

Kommunstyrelsen, under 
social- och 

utbildningsutskottet Färdtjänsthandläggare 

 
Verksamhetsutveckling. 

Utreder LSS-boende, 
ledningssystem. Har inte 

biståndshandläggning 
längre, det har flyttats. 

Storuman Kommunstyrelsen 
Färdtjänst- och 

riksfärdtjänstutredare. 

 
Konsumentvägledare i 

Storuman, Lycksele, Åsele 
och Sorsele. Chef för 

arbetsmarknadsenheten, 
och utredare för 

kommersiell service eller 
hemsändningsstöd. 

Umeå Tekniska nämnden 

Färdtjänstkonsulenter 
som handlägger, en 
färdtjänstassistent. 

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

Vilhelmina Kommunstyrelsen Färdtjänsthandläggare 
All trafikplanering och 

bostadsanpassning. 

Vindeln Socialförvaltningen Biståndshandläggare 

 
Allt inom socialtjänstlagen, 

äldreomsorg, LSS osv. 

Vännäs 

Vård- och 
omsorgsförvaltningen, 

under vård- och 
omsorgsnämnden Färdtjänsthandläggare 

 
Faderskapsutredningar, 

egna medel (personer som 
inte klarar sin egen 

ekonomi), tidsredovisning 
mot Försäkringskassan kring 

personlig assistans. Men 
främst färdtjänst. 

Åsele 

Socialtjänsten under 
omsorgs- och 

utbildningsutskottet, men 
även under tekniska 

avdelningen Biståndshandläggare 

 
Inom äldreomsorgen som 

biståndshandläggare, 
handikappomsorgen med 

LSS. Har en kollega på 
sociala avledningen som 
hanterar riksfärdtjänst. 

 
Tabell 2 visar att många av de små kommunerna i länet har organiserat handläggning av 
färdtjänst och riksfärdtjänst under kommunstyrelsen. Några kommuner har färdtjänsten 
under socialförvaltning/socialnämnd och resterande under andra nämnder och 
förvaltningar. All personal som arbetar med färdtjänsthandläggning i kommunerna har även 
andra arbetsuppgifter. Många av dem arbetar även som biståndshandläggare och har i 
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vissa fall det som titel. Som biståndshandläggare har de arbetsuppgifter inom 
Socialtjänstlagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) såsom 
LSS-boenden, äldreomsorg, hemtjänst och andra typer av bistånd. Endast 2 av 15 
kommuner kombinerar färdtjänsthandläggning med annan trafikplanering och/eller 
parkeringsfrågor, och vissa menar att det är självklart att färdtjänsthandläggning ska 
hanteras med annan trafikplanering medan andra menar att det fungerar bra att ha det 
under vård- och omsorgs-/socialförvaltning.  
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3.2 Färdtjänsttillstånd och nyttjande av färdtjänst 

TABELL 3. ANDEL INVÅNARE MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND SAMT MEDELÅLDER UPPDELAT PÅ LÄN, 

31 DECEMBER 20166.  

 

 
Tabell 3 visar andel av befolkningen i respektive län som har färdtjänsttillstånd, samt 
medelålder för länets befolkning. Västerbottens län ligger på tredje plats efter 
Västernorrland och Norrbotten med 4,1% av befolkningen som har färdtjänsttillstånd, och 
snittet för riket är 3,3 %. Medelåldern i Västerbotten är två år lägre än i de två län som har 
högre andel färdtjänsttillstånd. I övrigt varierar medelåldern mellan länen, oberoende av 
andel invånare med färdtjänsttillstånd. 
 

                                                      
6 Trafikanalys och SCB 

Län

Andel med 

färdtjänsttill

stånd Medelålder

Västernorrland 4,4%            43,5    

Norrbotten 4,2%            43,5    

Västerbotten 4,1%            41,5    

Östergötland 3,9%            41,3    

Jönköping 3,7%            41,5    

Blekinge 3,6%            43,1    

Gotland 3,6%            44,6    

Västra Götaland 3,3%            41,0    

Västmanland 3,3%            42,2    

Södermanland 3,2%            42,3    

Stockholm 3,1%            39,1    

Kronoberg 3,1%            41,6    

Värmland 3,1%            43,5    

Uppsala 3,0%            40,2    

Dalarna 2,9%            43,5    

Skåne 2,8%            40,9    

Örebro 2,8%            41,7    

Gävleborg 2,8%            43,4    

Halland 2,7%            42,1    

Jämtland 2,6%            43,2    

Kalmar 2,3%            43,8    

Riket totalt 3,3%            42,3    
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FIGUR 1. ANDEL FÄRDTJÄNSTBERÄTTIGADE INVÅNARE PER KOMMUN I VÄSTERBOTTENS LÄN.7 
 
Figur 1 visar inte några tydliga geografiska mönster över andelen invånare som har 
färdtjänsttillstånd i respektive kommun. Däremot visar kartan att Storumans kommun har 
en relativt liten andel färdtjänstberättigade jämfört med omkringliggande kommuner. En 
förklaring till detta skulle kunna vara den ringbil som kommunen aktivt styr 
färdtjänstresenärer till. Ringbilen i Storuman går sex turer per dag, måndag-fredag helgfria 
dagar mellan Storuman och Stensele. Grunden till ringbilen var att många personer som 
bodde inom den särskilda omsorgen åkte till samma plats, Dagcenter, under samma tider. 
Det var en utmaning att få fordonen att räcka till. För att lösa problemet startade Storumans 
kommun en anropstyrd linje med utgångspunkt ifrån när Dagcenter öppnade och stängde. 
Förutom resor till centrum är en viktig målpunkt kyrkogården i Stensele som ligger ca 4 km 
från Storumans samhälle.  
 
Storumans kommun har anpassat färdtjänstbesluten för att styra resenärer från enskild 
taxibil till ringbil fasta tider under vardagar, men den kan användas av alla som befinner sig 

                                                      
7 Trafikanalys och SCB 
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i kommunen och resenären behöver inte färdtjänstbevis för att använda ringbilen. Det är 
samma fordon och chaufförer som kör färdtjänst och ringbil och de olika resorna innebär 
därför inte stora skillnader för den enskilde resenären. En skillnad är servicenivån, då 
resenären ska vänta utomhus för att åka med ringbilen. Hjälp kan fås i och ur fordonet, 
men inte hjälp med bagage. En fördel med ringbilen är att det blir billigare för resenären 
jämfört med om de rest med färdtjänst eller sjukresa som är möjligt i detta område när 
ringbilen inte går. Resan ska bokas minst 30 min innan turen går och Länstrafiken är 
avtalsansvariga för linjen, medan Reseservice är ansvarig för samplaneringen av resorna. 
Storumans kommun har sett att antal resor som minskat med färdtjänsten motsvarar 
antalet resor som ökat med ringbilen sedan den infördes.8 
 

 
FIGUR 2. ANDEL INVÅNARE MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND PER KOMMUN I VÄSTERBOTTENS LÄN, 
UPPDELAT PÅ MÄN OCH KVINNOR I ÅLDRARNA 0-64 OCH 65+, 31 DECEMBER 2016. FÖR 

NORDMALINGS KOMMUN FINNS INGEN STATISTIK UPPDELAD PÅ KÖN, DÄR VISAS DEN TOTALA 

ANDELEN FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND.9 
 
Figur 2 visar vissa variationer mellan kommunerna i andelen beviljade färdtjänsttillstånd, 
där Lycksele och Dorotea har högst andel beviljade färdtjänsttillstånd och Malå och Umeå 
har lägst. Den grupp som har störst andel färdtjänsttillstånd är kvinnor över 65 år. Detta 
beror sannolikt på att kvinnor totalt har en högre medelålder än män, vilket gör att vi antar 
att även medelåldern inom denna åldersgrupp är högre för kvinnor. Det kan även finnas 
andra variabler som påverkar andelen färdtjänsttillstånd än ålder, exempelvis 
körkortsinnehav eller tillgång till allmän kollektivtrafik.  

                                                      
8 Muntlig källa Ingrid Elebrink, Storumans kommun 171219 
9 Trafikanalys och SCB 
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FIGUR 3. DE RÖDA STAPLARNA VISAR ANDEL INVÅNARE MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND SOM NYTTJAT 

DEN NÅGON GÅNG UNDER 2016 (VÄNSTRA AXELN). DEN BLÅ LINJEN ILLUSTRERAR ANDEL 

INVÅNARE MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND (HÖGRA AXELN). FÖR BJURHOLM OCH MALÅ SAKNAS 

STATISTIK OM NYTTJANDE AV FÄRDTJÄNST.10  
 
I figur 3 illustreras nyttjande av färdtjänst för de invånare som har färdtjänsttillstånd i varje 
kommun. Den kommun som har högst andel som nyttjat färdtjänsten under 2016 är 
Vilhelmina som ligger på 100%, och därefter kommer länets två befolkningsmässigt största 
kommuner, Umeå och Skellefteå med en nyttjandegrad på 95% respektive 85%. 
 
Dorotea och Lycksele har ungefär lika hög andel av befolkningen som har 
färdtjänsttillstånd, men i Dorotea var det endast 50% av dem som nyttjade färdtjänsten 
under 2016, medan det i Lycksele var 77%. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
kommunerna i länet tolkar regleringar och lagstiftning om vem som är berättigad färdtjänst 
olika. De fyra kommuner som har lägst andel som nyttjat färdtjänsten (Vindeln, Dorotea, 
Åsele och Sorsele) är även bland de fem kommuner med högst andel färdtjänsttillstånd i 
figur 2.  
  

                                                      
10 Trafikanalys och SCB 
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FIGUR 4. MEDELÅLDER FÖR RESPEKTIVE LÄN ILLUSTRERAS MED DEN RÖDA LINJEN (HÖGRA 

AXELN), TILLSAMMANS MED ANDELEN INVÅNARE MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND I BLÅ STAPLAR 

(VÄNSTRA AXELN), 31 DECEMBER 2016.11 
 
Figur 4 visar inget samband mellan medelålder i länen och andelen färdtjänsttillstånd. Det 
finns både de län som har en hög andel färdtjänsttillstånd men låg medelålder (till exempel 
Västerbotten, Östergötland och Jönköping) och de som har en hög medelålder med låg 
andel färdtjänsttillstånd (till exempel Kalmar och Jämtland).  
 
Figur 5 nedan visar att inte heller i Västerbottens län finns en korrelation mellan medelålder 
i kommunerna och andelen färdtjänsttillstånd. Till exempel har Lycksele en hög andel 
beviljade färdtjänsttillstånd i förhållande till medelåldern. I Storuman som har den näst 
högsta medelåldern i länet har 4,1% av befolkningen beviljat färdtjänsttillstånd, vilket är 
relativt lågt i förhållande till övriga kommuner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Trafikanalys och SCB 
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FIGUR 5. MEDELÅLDER FÖR RESPEKTIVE KOMMUN I VÄSTERBOTTENS LÄN (HÖGER AXEL), 
TILLSAMMANS MED ANDELEN INVÅNARE MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND (VÄNSTER AXEL), 31 

DECEMBER 2016.12  
 
 

 
FIGUR 6. ÅLDERSFÖRDELNING, 0-64 OCH 65+ UPPDELAT PÅ KOMMUN (VÄNSTRA AXELN). DEN 

SVARTA LINJEN VISAR ANDEL FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND (HÖGRA AXELN), 31 DECEMBER 2016.13 
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I figur 6 ovan visas att det finns vissa variationer mellan kommunerna när det kommer till 
åldersfördelning i grupperna 0-64 år och 65+. Umeå är den kommun som har störst andel 
yngre befolkning och Åsele den som har störst andel äldre, vilket följer ett liknande mönster 
som medelåldern i figur 5. Det finns toppar i andel färdtjänsttillstånd både bland kommuner 
som har en lägre andel äldre befolkning och de som har en högre andel äldre befolkning. 
Detta innebär att det inte heller i detta diagram går att utläsa något tydligt mönster i att en 
kommun med högre andel äldre även ska ha högre andel invånare med färdtjänsttillstånd. 
 
TABELL 5. ANDEL AV VARJE ÅLDERSGRUPP OCH KÖN SOM HAR FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND, UPPDELAT 

PÅ KOMMUN, 31 DECEMBER 2016.14 

 -64 65- Totalt 

Kommun Män Kvinnor Män Kvinnor -64 65+ 

BJURHOLM 0,2% 0,4% 10,6% 19,1% 0,3% 15,1% 

DOROTEA 0,7% 1,7% 10,5% 22,6% 1,2% 16,5% 

LYCKSELE 1,2% 1,7% 13,2% 23,9% 1,4% 18,9% 

MALÅ 0,4% 0,6% 6,4% 12,2% 0,5% 9,5% 

NORDMALING .. .. .. .. .. .. 

NORSJÖ 1,1% 0,6% 6,2% 17,8% 0,9% 12,3% 

ROBERTSFORS 0,7% 1,3% 10,6% 22,9% 1,0% 16,8% 

SKELLEFTEÅ 1,4% 1,6% 12,1% 20,2% 1,5% 16,4% 

SORSELE 1,1% 1,1% 13,1% 22,4% 1,1% 17,8% 

STORUMAN 0,7% 0,7% 8,3% 16,6% 0,7% 12,5% 

UMEÅ 0,9% 1,2% 9,5% 17,6% 1,0% 13,9% 

VILHELMINA 0,3% 0,4% 10,6% 20,4% 0,4% 15,6% 

VINDELN 0,5% 0,8% 12,4% 20,9% 0,7% 16,8% 

VÄNNÄS 1,3% 1,1% 13,6% 23,0% 1,2% 18,5% 

ÅSELE 0,9% 0,5% 12,3% 18,8% 0,7% 15,6% 

       
I tabell 5 går det att se skillnader mellan kommunerna i hur stor andel av en viss grupp som 
har beviljats färdtjänsttillstånd. För invånare som är 65 år och äldre är det Malå som ligger 
på lägst andel, medan Lycksele och Vännäs ligger högst. För invånare under 65 år har 
Bjurholms kommun lägst andel medan Lycksele har högst. Det går även att utläsa att det 
är en betydligt större andel kvinnor 65+ som har färdtjänsttillstånd än män som är 65+, 
vilket återigen troligtvis beror på att kvinnor har högre medelålder än män och det därmed 
finns fler kvinnor som är i behov av färdtjänst.  
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FIGUR 7. STAPLARNAS HÖJD REPRESENTERAR ANDEL INVÅNARE MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND, 31 

DECEMBER 2016. DE KOMMUNER MED BLÅ STAPLAR HAR ORGANISERAT SIN FÄRDTJÄNST UNDER 

KOMMUNSTYRELSEN, DE RÖDA UNDER MILJÖ- SAMHÄLLE/ SAMHÄLLSBYGGNAD/TEKNISK NÄMND 

OCH DE GRÖNA UNDER VÅRD- OMSORG/ SOCIALFÖRVALTNING/NÄMND.15 
 
I figur 7 syns ett mönster i hur kommunerna har organiserat färdtjänst och hur stor andel 
av kommunens befolkning som har färdtjänst- och riksfärdtjänsttillstånd. Alla kommuner 
förutom en som tillhör den lägre halvan av andel färdtjänsttillstånd är organiserade under 
kommunstyrelsen. Samtidigt är det alla kommuner förutom två som är på den högra halvan 
av diagrammet som är organiserade under vård- och omsorg eller socialförvaltning/nämnd. 
Slutsatser som kan dras av detta är att det finns en viss korrelation mellan andel beviljade 
färdtjänsttillstånd och kommunal organisering av färdtjänst. Något som framkom genom 
intervjuer med färdtjänsthandläggarna på kommunerna i länet är dock att många av de 
kommuner som har färdtjänsten organiserad under kommunstyrelsen endast har en nämnd 
på kommunen. Det innebär att det är svårt att utläsa hur det är administrerat under 
kommunstyrelsen. 
 
I figur 8 som illustrerar färdtjänsthandläggarnas arbetsuppgifter och uppdrag utöver 
färdtjänsthandläggning finns det däremot inget tydligt samband mellan övriga 
arbetsuppgifter och andel invånare med färdtjänsttillstånd. De gula staplarna illustrerar de 
som även arbetar med bistånd, äldreomsorg och med LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). De blå staplarna är de som utöver färdtjänsthandläggning arbetar 
med trafik, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och bostadsanpassning. 
 

                                                      
15 Trafikanalys och intervjuer med kommunala färdtjänsthandläggare 
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FIGUR 7. STAPLARNAS HÖJD REPRESENTERAR ANDEL INVÅNARE MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND, 31 

DECEMBER 2016. I DE KOMMUNER SOM HAR GULA STAPLAR HAR FÄRDTJÄNSTHANDLÄGGARNA 

ARBETSUPPGIFTER INOM SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH LSS. DE BLÅA STAPLARNA ÄR DE SOM 

UTÖVER FÄRDTJÄNSTHANDLÄGGNING ARBETAR MED TRAFIK, PARKERINGSTILLSTÅND FÖR 

RÖRELSEHINDRADE OCH BOSTADSANPASSNING.16 
  

                                                      
16 Trafikanalys och intervjuer med kommunala färdtjänsthandläggare. 
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4 Utblick, gemensam beställningscentral i grannlänen 

4.1 Västernorrlands län 

I Västernorrland finns en gemensam beställningscentral sedan 1997 som drivs i egen regi, 

den finns i Ånge där även många andra resebolag har sina resebokare (bl.a. SJ och SAS). 

Beställningscentralen tar emot beställningar dygnet runt, och personalen på 

beställningscentralen bemannar även kundtjänst för den allmänna kollektivtrafiken. All 

särskild kollektivtrafik exklusive färdtjänstresorna i Sundsvalls kommun upphandlas av 

RKM.  

Det finns inte något länsövergripande regelverk gällande vart och när färdtjänstresenärerna 
får boka resor, utan det skiljer sig från kommun till kommun. I en del kommuner får 
resenären endast åka inom kommunen, i andra kan resenären få åka inom kommunen + 
4 mil in i grannkommun eller 5 mil från hemadressen, oavsett om målpunkten ligger i 
hemkommunen eller inte. Hur många resor som får bokas under en månad skiljer sig även 
mellan kommunerna. Detta är inlagt i resebokningssystemet och ingenting som den 
enskilde resehandläggaren behöver hålla reda på vid bokning. 
 
Servicenivån är dock samma oavsett om det är sjukresa eller färdtjänst i någon kommun. 
Tidigare beviljades hjälptillägg för de resenärer som behövde hjälp till och från fordonet, 
och det gällde för resenären att komma ihåg att boka det vid beställningen. Idag ska 
chauffören alltid hjälpa till om det behövs och det ingår i trafikavtalet att chauffören alltid 
ska hämta och lämna inne i bostaden om behovet finns.  

4.1.1 Samordning av resor 

I Västernorrland samordnas sjukresor och färdtjänst i sex av länets sju kommuner. 
Beställningscentralen tar även emot färdtjänstbeställningar från Sundsvalls kommun, men 
dessa resor kan inte samordnas. Eventuell samordning av dessa resor sköts av ett lokalt 
taxibolag i Sundsvall. 
 
Den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken samordnas vanligen inte med färdtjänst och 
sjukresor, den går bara en förbestämd rutt. Det händer ibland att någon resa samordnats 
manuellt, men det är ovanligt.  
 
Eget fordon kan fås om resenären är särskilt infektionskänslig, men det ska i så fall uppges 
vid bokning och går endast att boka genom sjukvården, inte av privatperson. 
 
Den särskilda kollektivtrafik som kallas ”rutin” i Sam 3001, det vill säga regelbundna 
transporter för särskola och dagvård för äldre, samordnas inte med övrig särskild 
kollektivtrafik, den samordnas dock inom varje grupp. Det innebär att särskoleelever reser 
med varandra och äldre reser med varandra, och dessa åker regelbundna tider varje vecka. 
 
Det finns tre sjukreselinjer i Västernorrlands län, de går med specialfordon som tar både 
rullstol och bår. Sjukreselinjen från Ånge till Sundsvall utrustades med betalsystem 2011 
och alla resenärer är välkomna att åka med den, till ordinarie kollektivtrafiktaxa. Även 
färdtjänstberättigade nyttjar denna sjukreselinje. 
 



   

 
 

 

20(30) 
 
RAPPORT 

2018-01-08 

 

DELUTREDNING GÄLLANDE GEMENSAM 

BESTÄLLNINGSCENTRAL FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 

I VÄSTERBOTTENS LÄN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

HL p:\27351\12600965_ltn_ac_-_gemensam_beställningscentral\000\10_original\leverans\rapport gemensam beställningscentral ac län.docx 
 

 

Det finns fasta avgångstider för sjukresor som är längre än tre mil. De avgår klockan 9, 11, 
13, 15, 17 från de tre stora sjukhusen i länet och på jämna timmar från Härnösands sjukhus. 
Kortare resor avgår varje halvtimme. Ankomsttider för bokade resor in till sjukhusen är 15 
minuter innan varje avgångstid.  
 
Det finns ett system för att räkna ut hur mycket omvägstid som accepteras utifrån resans 
längd, som innebär att längre omvägstid accepteras ju längre resan är.  
 
TABELL 6. ACCEPTERAD OMVÄGSTID I VÄSTERNORRLAND17 
 

18 min Upp till 9 km 

27 min 10-29 km 

36 min 30-59 km 

45 min 60-99 km 

55 min 100-149 km 

60 min Över 150 km 

 
 
Även dessa gränser är inlagda i bokningssystemet och ingenting som den enskilde 
resehandläggaren behöver hålla koll på. 
 
De som ringer och bokar färdtjänst har rätt att åka färdtjänst med taxi, men de som ringer 
och bokar sjukresa försöker resehandläggarna på bokningscentralen styra över till buss 
eller tåg istället. De kan inte boka en sjukresa med taxi för någon utan sjukreseintyg, och 
då brukar de erbjuda två alternativ. Antingen att resenären får återkomma när de ringt 
vården och skaffat ett intyg, eller att de får hjälp att boka en allmän kollektivtrafikresa och 
då får de tillbaka hela biljettpriset. För sjukresa med taxi är egenavgiften 100 kronor. 
Idag beviljas riksfärdtjänst endast för resenärer som behöver en ledsagare, övriga 
ansökande hänvisas till allmän kollektivtrafik. I stadstrafiken finns låggolvsbussar och 
Norrtågen är anpassade för personer med funktionsnedsättning, men landsbygdsbussarna 
är inte lika tillgängliga. 
 
Många resenärer bokar endast en enkelresa – en hemresa – med färdtjänst. Detta för att 
de klarar att på egen hand promenera till busshållplatsen när de ska in till stan, men när 
de är på väg hem med tunga kassar orkar de inte gå lika långt. 
 
Möjligheten till uppehåll under resan har kraftigt begränsats sedan RKM tog över 
beställningarna av resor och beviljas idag endast i undantagsfall. 

4.1.2 Myndighetsutövning  

Endast en kommun, Ånge, har lämnat över myndighetsutövningen till RKM. Detta skedde 
år 2013. Två personer handlägger färdtjänstärenden på deltid, och dessa personer arbetar 
även som resehandläggare på den gemensamma beställningscentralen. Samtliga 
resehandläggare bokar både särskilda kollektivtrafikresor och svarar på allmänhetens 
frågor gällande den allmänna kollektivtrafiken.  

 

                                                      
17 Intervju med RKM Västernorrland 
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Alla resehandläggare har skrivit på sekretessförbindelser, och färdtjänsthandläggarna har 

skrivit under en särskild sådan så att det framgår att de har rätt att inhämta nödvändiga 

intyg eller medicinska utlåtanden från tredje part. Ibland kan det vara väntetider, men de 

har hittills inte haft problem med att få ut dessa uppgifter på grund av sekretessfrågetecken. 

4.1.3 Kostnadsbesparingar 

Konceptet för den gemensamma beställningscentralen har gått ut på att samordna resor 

och kostnaderna för trafiken har sjunkit markant för samtliga kommuner och landstinget. 

Den största skillnaden jämfört med innan den gemensamma beställningscentralen infördes 

är att numera hänvisas största delen av riksfärdtjänstresorna till tåg. För Ånge kommun 

som även lämnat över myndighetsutövningen av färdtjänsten har även antalet beviljade 

tillstånd minskat. Det är dock inte många som får avslag på sin färdtjänstansökan. Den 

stora kostnaden som drastiskt minskat var för riksfärdtjänst. De som ringer och bokar 

färdtjänstresor har i regel intyg för att få nyttja dessa samhällsbetalda resor. Därför görs 

inga försök att försöka föra över dessa till den allmänna kollektivtrafiken. 

4.1.4 Återkoppling från kunder 

Förändringen föregicks av stora informationsinsatser riktade till pensionärsorganisationer. 

Första halvåret var det ett fåtal protester från resenärerna, men det har även hänt att folk 

har ringt och tackat för att de fick prova att åka tåg, det hade de aldrig testat innan. 

Västernorrlands län är anslutna till Anbaro-undersökningen och följer därigenom 

regelbundet upp kundnöjdheten. Enligt Anbaro är Västernorrlands läns kunder nöjda.  

4.2 Jämtlands län 

Den gemensamma beställningscentralen i Jämtland startades 2008. Den drivs inte i egen 

regi, de två senaste upphandlingarna har samma lokala företag vunnit uppdraget och detta 

är lokaliserat till Frösön/Östersund. Kundtjänst för den allmänna kollektivtrafiken handlas 

också upp och för RKM är det är önskvärt att även detta utförs av samma entreprenör. 

Lyckligtvis har samma lokala företagare vunnit de avtalen den här gången. Sex av åtta 

kommuner är anslutna till beställningscentralen och samma kommuner har också 

överlämnat myndighetsutövningen av färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM Jämtland. 

De två kommuner som inte är anslutna till den gemensamma beställningscentralen har 

lokala taxibolag som sköter alla färdtjänstbokningar. De sköter också 

myndighetsutövningen själva. 

Resan kan bokas när som helst, men bokas den innan klockan 17 dagen innan resan får 
resenären 20:- rabatt. Från beställning har taxin en inställelsetid på en timme. 
Resehandläggaren på den gemensamma beställningscentralen kan neka 
färdtjänstresenären att åka en viss tid och säga ”du ska åka den här transporten i stället 
som avgår klockan xx”, men givetvis tas hänsyn till om resenären har en bokad tid att 
förhålla sig till, exempelvis en tid hos frisören. Det finns alltså ett formellt regelverk som 
inte garanterar att resenären får exakt den avresetid som önskas, men enligt Anbaro-
undersökning är resenärerna nöjda med den önskade avgångstiden.  
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Deltagande kommuner har ett gemensamt regelverk gällande färdtjänst och servicenivån 
är densamma oavsett om resan är beställd som sjukresa eller som färdtjänst. Chauffören 
ska hämta och lämna vid entré och vid behov hjälpa kund upp och ned i trapphus. 
Chauffören ska också vara behjälplig med bagage och eventuella hjälpmedel. Samma 
fordon kan även köra anropsstyrd trafik i linjetrafik. Dessa resenärer hämtas dock alltid vid 
hållplats, inte på adress. 

4.2.1 Samordning av resor 

Länstrafiken upphandlar all särskild kollektivtrafik. Anropsstyrd allmän kollektivtrafik 
upphandlas tillsammans med denna vilket gör att alla transporter kan samordnas. I 
upphandlingen står det ”resformer kan tillkomma och utgå” för att de ska kunna vara extra 
flexibla. 
 

Alla sorters resor kan enligt avtalet samordnas med varandra, oavsett restyp, och i hög 

grad sker detta. 

Det finns fyra sjukreselinjer som utgår från Östersjuds sjukhus, en för varje väderstreck. 

Det blir olika färdväg dag för dag, beroende på vilka som åker med. Den avgår klockan 11, 

14 och 17 och ankommer till sjukhusen 07:45, 09:30 och 13:00.  

Riksfärdtjänst sker numera i princip uteslutande med tåg och tillhörande kortare taxiresa 

från hemmet till startjärnvägsstation och från måljärnvägsstation upp till två mil till 

slutdestinationen. En liten del i skillnaden jämfört med innan den gemensamma 

beställningscentralen infördes är att RKM numera erbjuder länsfärdtjänst. Länsfärdtjänst 

samordnas med sjukresor ovanstående tidpunkter. 

Sedan tidigare erbjöds färdtjänst inom respektive kommun + till Östersund. Det finns 
ledsagarservice på busstationerna enligt modell från Västerbottens län. Det är sällan 
efterfrågat, resenärerna känner nog inte till möjligheten. 
 
Den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken beställs från hållplats till hållplats, men 
färdtjänst samordnas med denna där det går. Den anropsstyrda linjen kan alltså göra en 
avstickare och hämta upp en färdtjänstresenär på en adress. I perifera delar av länet finns 
det dock vanligen ingen trafik att samordna med inom rimlig tid.   
 

En samordnad resa kan innebära omvägar, och RKM i Jämtland har en förhållandevis 

enkel regel huruvida hur lång omvägstid som accepteras: En resa som tar mindre än 60 

minuter från punkt a till b utan samordning kan ha en omvägstid på 100%, en resa som ej 

samordnad tar över 60 minuter kan ha en omvägstid på 50%. 

 
I stadstrafiken finns låggolvsbussar och många landsortsbussar är utrustade med lyft, så 
fordonen är i hög grad tillgänglighetsanpassade. Däremot finns det endast ett fåtal 
anpassade hållplatser på landsbygden. Det finns fler anpassade hållplatser i stadstrafiken, 
men de är inte dokumenterade och därför kan inte beställningscentralen informera om 
dessa. 
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4.2.2 Myndighetsutövning  

I Jämtland har sex av åtta kommuner lämnat över myndighetsutövningen av färdtjänsten 
till RKM och Länstrafiken. Inledningsvis handlade Länstrafiken hela ärendet, men sedan 
2012 gör de bedömningen och skriver förslag till beslut. Eftersom Länstrafiken i Jämtland 
fortfarande drivs i bolagsform, och bolag inte får utöva myndighetsutövningen, tas beslut i 
stället hos RKM.  
 
Sedan kommunerna lämnat över myndighetsutövningen har antalet invånare med 
beviljade färdtjänsttillstånd mer än halverats. Vanligen inte genom att tidigare 
färdtjänstberättigade fått sitt tillstånd indraget, utan för att tidigare 
färdtjänsttillståndsinnehavara har avlidit och nya tillstånd inte beviljats i samma takt som 
tidigare. RKM varit mer restriktiva med att bevilja nya tillstånd, men trots detta har de flesta 
som ansökt om färdtjänst fått den beviljad. 
 
RKM menar att en anledning till detta resultat är att tidigare handlades dessa ärenden av 
personal på kommunerna på samma sätt som när detta låg under Socialtjänstlagen. I en 
liten kommun kan det kännas obekvämt för tjänstemannen att neka någon 
färdtjänsttillstånd om det är någon den känner, även om det saknas saklig grund för 
tillståndet. Prognosen 2008 var att antalet beviljade färdtjänsttillstånd skulle minska mycket 
i ett inledande skede, men sedan skulle kurvan plana ut. Det har dock inte skett, antalet 
beviljade färdtjänsttillstånd fortsätter att minska.  
 
Gällande sekretessfrågan har det inte varit några problem hittills. Länstrafiken kräver 
samtycke av den ansökande resenären att de får inhämta intyg/utlåtanden från berörda 
instanser. 
 
Vid rekrytering av personal har det varit viktigt att de nya färdtjänsthandläggarna inte 
tidigare jobbat inom detta område hos kommunerna för att undvika att de beviljar färdtjänst 
med utgångspunkt i föråldrad lagstiftning. 

4.2.3 Kostnadsbesparingar 

Samtliga deltagande kommuner har fått lägre kostnader efter överlämnandet av 

arbetsuppgifterna till RKM. Antalet resor har minskat per kommun, men det betyder inte att 

antalet resor minskat per resenär. De som behöver färdtjänst får den beviljad och kan åka 

på samma sätt som tidigare, däremot anser RKM Jämtland att de sedan de tog över 

myndighetsutövningen erbjuder rätt tjänst till dem som ska ha den, inte till någon annan. 

4.2.4 Återkoppling från kunder 

RKM Jämtland meddelar att de har nöjdast kunder i Sverige enligt Svensk Kollektivtrafiks 

Anbaro-undersökning. 

4.3 Norrbottens län 

Den gemensamma beställningscentralen i Norrbotten sjösattes i januari 1998 och finns i 

Överkalix. Orsaken till att beställningscentralen lokaliserades där var för att den skulle 

integreras med Länstrafiken. Från början bokades sjukresor och färdtjänst åt två 

kommuner. Nu, 2017 är 12 av 14 kommuner med. Arbete pågår med att de två kvarvarande 
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kommunerna ska ansluta, men tidpunkten måste anpassas till befintliga trafikavtal. 

Bokningen är öppen dygnet runt. Resehandläggarna i Överkalix arbetar vardagar 06-20, 

lördagar 08-17 och söndagar 08-20. Resterande tid har de avtal med Västernorrlands 

bokningscentral som tar hand om bokningarna. 

De som arbetar på den gemensamma beställningscentralen svarar även på frågor gällande 

den allmänna kollektivtrafiken förutom att ta emot beställningar av särskild kollektivtrafik. 

Det finns ett gemensamt regelverk för färdtjänst i de 12 kommuner som är med, men med 
vissa undantag/tillköp. I Tornedalskommunerna får resenärerna åka till närmaste 
stadskärna i Finland. I Kiruna är egenavgiften lägre eftersom Kiruna kommun har i det 
närmaste kostnadsfri allmän kollektivtrafik för sina invånare. De två kvarvarande 
kommunerna, Piteå och Boden, har snarlika regelverk som de övriga 12. 
  
Fordonen i den allmänna kollektivtrafiken är i allmänhet tillgänglighetsanpassade, även 
busstationerna och de större hållplatserna är anpassade. Det som framför allt är 
problematiskt är busshållplatserna på landsbygden. Det sker inte systematiskt några försök 
att få resenärer med färdtjänsttillstånd att välja att åka allmän kollektivtrafik i stället. Rent 
formellt är det de som inte kan åka på annat sätt som ska få färdtjänsttillstånd. Men den 
som har ett färdtjänstbevis kan använda det för att få ”åka två, betala för en” på bussen. 
Dvs. de får kostnadsfritt ta med sig en ledsagare. Sjukresor däremot styrs regelbundet till 
den allmänna kollektivtrafiken om det går en buss i lämplig tid. Eftersom utbudet av tåg är 
mycket litet i och till/från Norrbotten hänvisar den gemensamma beställningscentralen 
sällan till tåg. Däremot bokas ofta ”riksfärdtjänst” i form av bilresa till hemflygplats och 
bilresa från målflygplats. Flygplatserna har väldigt bra service för äldre och 
funktionsnedsatta från när de väl anlänt till flygplatsen. 
 
Servicegraden gällande hur mycket en chaufför kan förväntas hjälpa till är det i princip 
samma nivå för sjukresor och färdtjänst. Om resenären behöver hjälp ska chauffören hjälpa 
till. Resenären hämtas och lämnas inomhus om det önskas. Om chauffören inte får kontakt 
med resenären ska den ringas upp innan fordonet lämnar adressen. Resenären kan få 
hjälp med att bära kassar men inte ovanligt tunga saker som exempelvis TV-apparater. Om 
resenären inte själv kan gå till fordonet och därför måste bäras av chauffören nerför en 
trappa används trappklättrare. En skillnad mellan sjukresor och färdtjänst är denna 
sistnämna bärhjälp endast erbjuds för sjukresor. 

4.3.1 Samordning av resor 

Möjligheten till samordning av de olika trafiktyperna regleras i avtalet. All trafik som körs 
som sjukresa, färdtjänst, riksfärdtjänst eller anropsstyrd allmän kollektivtrafik kan 
samordnas med varandra. Det finns specialregler, vissa resenärer måste åka i enskilt 
fordon på grund av medicinska skäl, men då ska detta uppges vid beställning. 
Även Landstingets godstransporter kan samordnas med övriga trafiktyper enligt 
trafikavtalet. I praktiken samordnas dessa sällan, eftersom tiderna inte passar. De 
transporter som vanligtvis samordnas med varandra är sjukresor och färdtjänst, dessa har 
dessutom stora volymer till skillnad från den anropsstyrda trafiken och godstransporterna. 
 
Det finns tre busslinjer, ”komfortbussar”, som särskilt lämpar sig för sjukresor: 
 

• Linje 17 Arjeplog – Arvidsjaur - Piteå, 

• Linje 18 Piteå - Sunderbyn 
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• Linje 98 Haparanda – Umeå 
 

Dessa körs som linjelagd allmän kollektivtrafik och går på tidtabell som återfinns på 
Länstrafikens hemsida. 
 
Det finns fasta avgångstider för sjukresor och turerna anpassas till resenärernas 
hemadresser. Från sjukhusen avgår transporterna klockan 11, 13, 15, 17, dvs varannan 
timme för resor över 10 mil. Ankomsttiderna för inkommande resor till sjukhusen är något 
före dessa, ca 30 minuter innan. För sjukresor över tre mil till de mindre sjukhusen (Kalix, 
Piteå, Gällivare, Kiruna) gäller trafik varje timme. Korta resor till hälsocentral och sjukhus 
körs med ca 30 minuters trafik mellan turerna. Ett undantag är Sunderby sjukhus som 
saknar halvtimmestrafik, där gäller endast varannan timme för de långa resorna och 
timmestrafik för alla andra resor. Patienten själv behöver inte hålla reda på dessa 
avgångstider, utan får en vårdtid som passar med dessa. 
 
Det finns ingen beslutad regel, men dock praxis, gällande omvägstid. Oavsett resans längd 
ska en samordnad resa helst inte ta mer än 50% längre tid än vad kortaste resväg hade 
tagit. Detta gäller både sjukresa och färdtjänst. 
Resenären kan när som helst boka en färdtjänstresa till vilken tidpunkt som helst, men det 
finns inga garantier för att fordonet ska ankomma önskad tid. Ringer resenären i god tid, 
dvs. några dagar innan fås vanligen den önskade tiden, är personen sent ute kanske det 
inte finns någon ledig bil. Det är samma pris oavsett när resenären bokar. 
Den största volymen resor är arbetsresor med färdtjänst. Dessa åks samma tider och 
mellan samma adresser varje vecka. 

4.3.2 Myndighetsutövning  

2014 tog RKM över myndighetsutövningen gällande färdtjänst från de första kommunerna. 
Nu 2017 har 12 kommuner som anlitar den gemensamma beställningscentralen också 
lämnat över myndighetsutövningen. De personer som handlägger färdtjänstärenden är 
socionomer och inte samma personer som jobbar med övriga uppgifter på den 
gemensamma beställningscentralen. Resenären själv begär ut de intyg och utlåtanden 
som RKM behöver för att handlägga färdtjänstärendet, personalen behöver inte efterfråga 
sådant från tredje part. 
Färdtjänsthandläggare finns på två orter, i Överkalix där Länstrafiken och den 
gemensamma beställningscentralen finns och i Luleå för att smidigt vid behov kunna göra 
hembesök i länets mer tätbefolkade del.  

4.3.3 Kostnadsbesparingar 

Sedan RKM tog över myndighetsutövningen har varken antalet beviljade färdtjänsttillstånd 
eller antalet färdtjänstresor förändrats särskilt mycket. De har inte satt upp några mål att 
det ska minska. Målbilden är att de ska följa lagen, de som har rätt till färdtjänst ska få 
möjlighet att åka färdtjänst, inga andra. 
 
Ersättningen från Landstinget till beställningscentralen är helt provisionsbaserad och 
baseras på antalet resenärer som åkt med buss samt samordningsgraden för taxi. Detta 
gör att det blir enkelt att motivera för personalen att egen taxibil är sistahandsvalet vid 
beställning av sjukresa. Samtliga kommuner som lämnat över uppgifter till RKM har fått 
minskade, eller möjligtvis samma kostnader som tidigare när det gäller trafiken. 
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4.3.4 Återkoppling från kunder 

Norrbottens län är med i Svensk Kollektivtrafiks Anbaro-undersökning sedan 2004 och den 

avspeglar en god kundnöjdhet. Första månaderna inkom synpunkter från resenärerna, 

många klagomål gällde att det var ett nytt nummer (med annat riktnummer) de behövde 

ringa för att boka resa. 
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5 Slutsatser 

5.1 Färdtjänst i Västerbottens län i dag 

Denna rapport kan inte visa på något generellt samband mellan andel invånare med beviljat 
färdtjänsttillstånd och kommunbefolkningens medelålder i kommunerna i Västerbotten län. 
Däremot går det att utläsa att de kommuner som har en hög andel invånare med 
färdtjänsttillstånd är de som har organiserat färdtjänsthandläggningen under 
vård/omsorg/socialförvaltning.  
 

En av anledningarna till att färdtjänsten flyttades från socialtjänstlagen till lag om färdtjänst 

1997 var för att tydliggöra att det är en transportfråga och inte en social omsorgsfråga. 

Trots detta har många av kommunerna i Västerbottens län kvar myndighetsutövningen av 

färdtjänst inom vård/omsorg/social-förvaltning, vilket därmed kan bidra till att Västerbotten 

har en hög andel beviljade färdtjänsttillstånd i ett nationellt perspektiv. I flera av de mindre 

kommunerna i Västerbotten finns dock endast en nämnd och det är vanligt att 

färdtjänsthandläggningen är organiserad under kommunstyrelsen. 

Många personer som beviljats färdtjänsttillstånd nyttjade inte alls tjänsten under 2016. Det 

går att utläsa ett mönster att de kommuner som har högre andel invånare med 

färdtjänsttillstånd är de som har lägre andel som nyttjat den. Med ett mer restriktivt 

beviljande är det sannolikt att de personer som beviljas färdtjänst har tydliga behov och 

också utnyttjar tjänsten i hög utsträckning. Sammanfattningsvis finns ett samband mellan 

färdtjänsthandläggningens organisationstillhörighet, andel färdtjänsttillstånd och nyttjande 

av färdtjänst. De kommuner som organiserat färdtjänsthandläggningen under 

vård/omsorg/social-förvaltning har generellt en högre andel beviljade färdtjänsttillstånd, 

men även ett lågt nyttjande av färdtjänsten.  

5.2 För- och nackdelar med att överföra myndighetsutövning till RKM i 

Västerbotten  

När handläggningen av färdtjänstärenden flyttas från varje enskild kommun till en extern 

myndighet tappas den personliga kontakten med handläggaren. Detta kan vara både på 

ont och på gott, för handläggaren kan det vara besvärligt att neka någon bekant som 

ansöker om färdtjänst trots att det egentligen inte finns skäl för ett positivt beslut. Att 

myndighetsutövningen centraliseras på regional nivå ger större förutsättningar för att varje 

enskilt ärende utreds på lika villkor, oavsett den ansökandes hemkommun, vilket ger en 

större rättvisa. 

En nackdel med överflyttningen från kommunerna är att kunskap om de lokala 

förutsättningarna riskerar att gå förlorad. Dagens kommunala färdtjänsthandläggare har 

god kunskap om sin egen kommuns geografi. Detta är dock ingenting som de intervjuade 

representanterna på RKM i grannlänen nämnt som problem. 

Idag arbetar samtliga kommunala färdtjänsthandläggare i Västerbotten även med andra 

arbetsuppgifter, mer eller mindre nära ämnesområdet. En fördel med att samla all 

myndighetsutövning inom samma organisation är möjligheten till specialisering. Varje 

enskild handläggare får handlägga fler färdtjänstärenden per person och blir därigenom 
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mer säker på sin uppgift. Tjänsten som färdtjänsthandläggare kan kombineras med 

uppgifter inom närliggande områden som exempelvis ger värdefull kunskap om hur den 

allmänna kollektivtrafiken är anpassad för funktionsnedsatta eller hur särskilda 

kollektivtrafikresor kan samordnas. Då flera liknande tjänster samlas inom samma 

organisation ger det också större möjligheter för personalen att dela arbetsuppgifter vid 

arbetstoppar, sjukdom, VAB osv.  

Med en enda myndighet som har ansvaret för en stor mängd trafik finns större möjlighet 

att upphandla/inköpa ett dyrare och bättre anpassat systemstöd för handläggningen än om 

varje kommun skulle behöva köpa in varsitt. Allt sammantaget ovan ger förutsättningar för 

en bättre handläggning av det enskilda färdtjänstärendet.  

5.3 För- och nackdelar med att införa en gemensam beställningscentral för 

sjukresor och färdtjänst i Västerbotten  

Med en gemensam beställningscentral ökar möjligheterna att samordna resor. Detta kan 

för vissa resenärer innebära längre restider eller väntetider, vilket ökar vikten av att fasta 

avgångstider för sjukresor eller riksfärdtjänst kommuniceras till resenärerna. Samordning 

av resor medför dock även kostnadsbesparingar som kan vara till fördel för resenären. 

Dessa besparingar kan öppna upp för att varje färdtjänstberättigad exempelvis får åka fler 

resor per år eller kan välja att åka till andra orter utanför kommunen. I och med att dessa 

transporter till största del är samhällsbetalda, ligger det även i skattebetalarnas intresse att 

de sker kostnadseffektivt. 

Någonting som skulle vara fördelaktigt för resenären är om resehandläggarna på den 

gemensamma beställningscentralen även är ansvariga för den allmänna kollektivtrafikens 

kundtjänst. Om handläggarna skulle kunna svara på frågor om tider och priser för den 

allmänna kollektivtrafiken skulle det bli enklare och tydligare för resenären. För resenärer 

som är särskilt känsliga för störningar i kollektivtrafiken skulle det underlätta med en 

handläggare som har en överblick över all trafik, och som dessutom känner till 

driftstörningar i trafiken eller andra praktiska hinder. Handläggare som arbetar med både 

den allmänna och särskilda kollektivtrafiken skulle även öka möjligheterna för resenären 

att resa med den allmänna kollektivtrafiken istället för med den särskilda, i de fall det är 

möjligt.  

Dagens situation med olika ansvariga myndigheter för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor 

och ringbilar innebär en risk för stuprörstänkande som innebär att en kostnad för ett visst 

trafikslag kan minskas genom att kostnaden förskjuts till en annan ansvarig myndighet. 

Detta kan dock innebära att den totala kostnaden för samhället blir högre. Med en 

gemensam ansvarig myndighet finns det större potential för optimering av kostnader 

genom att det allmänna kollektivtrafiksystemet tillgänglighetsanpassas, samtidigt som de 

resenärer som har behov av tillgänglighetsanpassningar som medför mycket stora 

kostnader kan hänvisas till den särskilda kollektivtrafiken.  

En nackdel som resenärer i omgivande län har fört fram är att det vid övergången till 

gemensam beställningscentral varit besvärligt att det blivit ett nytt telefonnummer att ringa 

för att boka färdtjänst. Att det är ett telefonnummer för alla särskilda kollektivtrafikresor är 
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dock någonting som många resenärer även lyft fram som en stor fördel, då det blivit 

tydligare och mer lättförståeligt. 

Det finns både för- och nackdelar med gemensam beställningscentral och samordning av 

kollektivtrafiken, men omvärldsbevakningen (intervjuerna med representanter från RKM i 

grannlänen) ger överlag en positiv bild. I alla grannlän har centralisering av 

myndighetsutövningen av färdtjänst till regional nivå, införande av gemensam 

beställningscentral samt samordning av färdtjänst, sjukresor och allmän anropsstyrd 

kollektivtrafik lett till kostnadsbesparingar och inget av länen har uppgivit några negativa 

konsekvenser för resenärerna. Det bör tilläggas att intervjuer inte har genomförts direkt 

med resenärerna, men sett till Anbaro-undersökningen är resenärerna i alla tre län nöjda 

med den särskilda kollektivtrafiken. Därmed är den samlade bedömningen att en 

gemensam beställningscentral sannolikt kommer att kunna ge kostnadsbesparingar och 

samtidigt bibehållen kundnöjdhet.  
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Bilaga Regelförslag gällande samordning av särskild kollektivtrafik 
och allmän anropsstyrd kollektivtrafik. 

Efter att ha tagit del av Norrbottens läns, Västernorrlands läns och Jämtlands läns regelverk 

gällande samordning av den särskilda kollektivtrafiken och den allmänna anropsstyrda 

kollektivtrafiken föreslår vi att Västerbottens läns beställningscentral bör inspireras av 

reglerna nedan. 

Avstånd – Det ska vara tillåtet att resa med färdtjänst inom egen kommun samt 30 

minuters 18 resa in i angränsande kommun. Särskilt i till ytan stora kommuner kan 

huvudorten ligga på längre avstånd än målpunkt i grannkommunen. 

Förbeställningstid - En färdtjänstresa ska kunna bokas när som helst, men en lägre 

egenavgift bör erbjudas om bokningen sker med framförhållning. RKM Jämtland styr 

bokningarna till senast 17:00 dagen innan genom att erbjuda ett lägre pris för dessa 

bokningar.  

Tidpunkt – Det ska vara tillåtet att åka färdtjänst när som helst på dygnet. Längre resor 

kan med fördel samordnas med sjukresornas fasta avgångstider från sjukhusen. Fasta 

tider i grannlänen är vanligtvis inresor vid udda heltimmar som 11, 13, 15 osv.  och ankomst 

till sjukhuset ca 15 minuter innan avfärd. Det kan vara en prisskillnad mellan om resan sker 

på obekväm tid eller om den sker på tid då den enkelt kan samordnas med annan resa. 

Därmed inte sagt att alla resor ska styras till peaktid. Tvärtom, det kan vara lämpligt att 

ingen sjukresa avgår under de tider fordonen är upptagna för skolskjutsar. 

Uppehåll under resan – Uppehåll under sjukresa eller färdtjänstresa ska inte medges. Ett 

uppehåll per enkel resa (exempelvis för bankomatuttag) kan tillåtas efter särskild prövning. 

Medresenär – Ska uppges vid bokning. Antal medresenärer begränsas till det som ryms i 

en personbil. 

Ledsagare, ledarhund – Ska anges vid bokning. 

Omvägstid -  En resa som skulle ta mindre än 60 minuter kortaste resväg utan samordning 

kan ha en omvägstid på 100%, en resa som ej samordnad tar över 60 minuter kan ha en 

omvägstid på 50%. Överenskommen ankomsttid ska alltid respekteras. 

 

 

                                                      
18 Exakt sträcka eller restid in i angränsande kommun bör utredas vidare. 
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