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Sammanfattning 

 

Uppdraget att utreda en gemensam beställningscentral i vårt län innehåller flera delmoment 

som kräver fortsatt utredning. Fokus har varit att färdigställa delar av utredningen till 

september 2017 för att sedan presentera resterande utredning under februari 2018.  

Det har funnits svårigheter med att få fram underlag för att kunna beräkna besparings-

potentialen. Sammanfattningsvis handlar det om att det inte finns resurser att genomföra den 

del i utredningen som tar mycket tid i anspråk. Utredningen om miljöpåverkan kan tidigast 

genomföras när beräkningen av besparingspotentialen är genomförd och samordnade 

kilometer framgår. För att utredningen ska bli klar behövs därför finansiella medel. 

Myndighetschefen för den Regionala kollektivtrafikmyndigheten ska under hösten 2017 

undersöka möjligheten till finansiering av en konsult som kan genomföra uppdraget.  

Kostnaderna för en gemensam beställningscentral föreslås fördelas på samma sätt som den 

allmänna kollektivtrafiken, dvs den som beställer betalar. Det faller sig naturligt att systemet 

för fördelning av kostnader är samma för särskild och allmän kollektivtrafik. Fortsatt 

utredningen ska resultera i en redogöra för hur trafikkostnader fördelas enligt principen den 

som beställer betalar samt en redogörelse för hur övriga kostnader ska fördelas. I uppdraget 

ingår det även att försöka ta fram en beskrivning för hur marginalkostnader ska fördelas för en 

tillkommande medlem. Länstrafikens ekonomichef är ansvarig för den delutredningen.  

Utredningen föreslår att den gemensamma beställningscentralen bedrivs i egen regi och att 

den samorganiseras med Länstrafikens befintliga kundservice. Utredningen föreslår verksam-

hetsövergång från landstingets beställningscentral Reseservice till den gemensamma 

beställningscentralen. Lokaliseringen av beställningscentralen föreslås därför bli kvar på de 

orter där Reseservice finns idag, dvs Umeå, Skellefteå och Lycksele. Fortsatt utredning ska 

innehålla en beskrivning av förhållandet mellan Regionala kollektivtrafikmyndigheten, 

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

Myndighetschef för Regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för den delutredningen.  

Fortsatt utredning ska även beskriva en tydlig avgränsning avseende arbetsuppgifter för en 

gemensam beställningscentral samt kompetenskrav på medarbetare inom beställnings-

centralen. Utredningen ska beskriva hur organisationen för ledning, styrning, upphandling, 

uppföljning av avtal, kostnader och statistik osv. ska utformas.  Uppdraget är vidare att 

försöka ta fram en beskrivning av hur många anställda som behövs i en gemensam 

beställningscentral. Fortsatt utredningen ska även besvara frågan om sammanslagningen av 

Kundservice och Reseservice innebära att öppettiderna för gemensam beställningscentralen 

kan vara öppet dygnet runt med egen personal? Det skulle innebära ökad service både för den 

särskilda och den allmänna kollektivtrafiken. Chef för Länstrafikens kundservice ansvarar för 

den fortsatta delutredningen.  

Beslut om att bilda gemensam beställningscentral planeras till i maj 2018 i Regionfull-

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

beställningscentral hösten 2018. Utredningen förslår att gemensam beställningscentral bildas 

från och med januari 2020. I denna utredning beskrivs hur tidsplanen ser ut för kommuner och 

landsting för att kunna gå med i gemensam beställningscentral.  
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Det finns en beskrivning av utvalda delar av teknikplattformen som kommuner, landsting och 

Länstrafiken använder. Fortsatt utredning ska resultera i en beskrivning av vilken teknik-

plattform som bör väljas för att effektivisera användandet både för den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken. Systemansvarig trafikutvecklare hos Länstrafiken ansvarar för den 

delutredningen.   

Utredningen visar en sammanställning av regelverk och avgifter för samhällsbetalda resor. 

Förslaget är att myndighetschefen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten sammankallar en 

arbetsgrupp med färdtjänsthandläggare som tillsammans arbetar fram ett förslag på 

gemensamt regelverk och egenavgift för färdtjänst i Västerbotten. Kommunerna får då i ett 

tidigt skede förankra regelverk och egenavgift internt och mellan kommunerna. 

Myndighetschef för Regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för den delutredningen.  

Utredningen om regional omvärldsbevakning och utfall för grannlänens process att överföra 

myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM är påbörjad men frågan behöver 

utredas vidare. Ansvarig för den delutredningen är Länstrafiken projektledare för utredning av 

gemensam beställningscentral. 

Under hösten 2017 skickas den här utredningen ut på remiss till tjänstemän i kommuner och 

landsting. Remisskonferens för utredningen är planerad den 13 oktober i Lycksele. 

Kommuner och landsting har sedan möjlighet att lämna in yttranden om utredningen som 

senast ska inkomma 31 oktober. Den 18 oktober kommer kollektivtrafikutskottet informeras 

om utredningen om gemensam beställningscentral. Samtliga delutredningar ska färdigställs 

under hösten 2017 för att sammanställas och skickas ut i februari 2018.   
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 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.  

Länstrafikens utredning är en fortsättning på Västerbottens läns Landstings utredning 

”Gemensam Beställningscentral – Västerbotten” som slutfördes 2016-01-08. Landstingets 

utredning har bland annat belyst för- och nackdelar med driftform i egen regi eller 

upphandling. Länstrafiken har i denna utredning valt att lägga fram förslag på en driftform 

och fokuserat utredningen enligt driftsform i egen regi.   

 

1.1 Uppdrag  

Frågeställningar som har belysts i utredning 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  
 

1.2 Syfte med utredningen  

Syftet med utredningen är att skapa beslutsunderlag inför bilandet 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. 
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 Metod 
Länstrafiken har organiserat utredningarbetet med projektledare, styrgrupp och arbetsgrupp. 

Helena Björn, trafikutvecklare hos Länstrafiken har varit projektledare för utredningen. 

Projektledaren har sammankallat arbetsgruppen som haft i uppgift att diskutera och komma 

med förslag på fortsatt inriktning i utredningsarbetet. 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 

 

Utredningen delas in i två delar. Delrapport 1 som presenteras i september 2017 och 

delrapport 2 som presenteras i februari 2018.  
 

 Samordning  
Idag saknas en samlad bild av hur reseflödena för färdtjänst och riksfärdtjänst ser ut i länet. 

Den särskilda kollektivtrafiken utförs av flera taxibolag och beställningscentraler. Flertalet 

kommuner har ingen uppfattning om hur resmönstret för färdtjänst och riksfärdtjänst ser ut för 

den egna kommunen.  

 

Västerbotten läns landsting bedriver beställningscentralen Reseservice som Länstrafiken och 

flera kommuner tecknat avtal med. Majoriteten av kommunerna som är med i Reseservice 

kommer från region 8, se tabell 1. Länstrafiken har avtal med Reseservice för upphandling av 

ringbilar för att öka samordningsgraden mellan allmän kollektivtrafik och särskild 

kollektivtrafik. Länstrafiken upphandlar den linjelagda kollektivtrafiken där några linjer har 

anropstyr del av tur. Den del som är anropstyrd ansvarar reseservice för genom att ta emot 

bokningar. Det finns samordningsmöjligheter mellan färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresa, och 

ringbilar. Samordningsmöjligheter begränsas i viss utsträckning av att kommuner som är 

ansluta till landstingets beställningscentral inte ligger geografiskt samlade.  

Nedan presenteras en redogörelse för hur avtalsförhållandena är mellan kommuner, landsting 

och trafikföretag/beställningscentraler. Uppgifter om avtal har kommuner och reseservice 

tillhandahållit utredningen. Det finns idag ett flertal beställningscentraler i Västerbotten vilket 

ger en begränsning i att skapa samordningsmöjligheter mellan olika geografiska områden.  
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Tabell 1: visar vilka som har avtal med reseservice  

Reseservice     

Länstrafiken  

Linjelagd kollektivtrafik med anropstyrd del av 

tur och ringbilar  

Malå kommun  Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

Nordmaling kommun  Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

Sorsele Kommun  Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

Storuman kommun  Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

Vilhelmina kommun  Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

Åsele kommun  Färdtjänst och Riksfärdtjänst  
 

Landstinget använder reseservice för sin egen trafik som sjukresor, Sambulansen (Skellefteå-

Umeå-Skellefteå), Norsjölinjen (Norsjö-Skellefteå-Norsjö), tjänsteresor, resor för patienter 

med vårdbehov utanför länet och gods. Samordningsvinsten fördelas mellan kommunerna och 

landstinget.  
 

Skellefteå taxi är ett privat företag som har avtal med två kommuner och har nyligen tecknat 

avtal med Landstinget om jourverksamhet för Reseservices beställningscentral, se tabell 2. 

Reseservices beställningscentral är öppen måndag – fredag kl. 07:00-18.00, övrig tid är det 

Skellefteå taxi som är beställningsmottagare. Samordning mellan sjukresor, färdtjänst och 

riksfärdtjänst saknas mellan Norsjö kommun, Skellefteå kommun och Landstinget eftersom 

trafiken inte är samordnat i ett avtal.  

Tabell 2: visar vilka som har avtal med Skellefteå taxi.  

Skellefteå taxi    

Norsjö kommun Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

Skellefteå kommun Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

VLL  

Jourverksamhet för reseservice beställningscentral 

18:00-07.00 måndag-fredag  

 

Transcall är ett privat företag som har avtal med flera kommuner från Umeå regionen, se 

tabell 3. Kommunerna ligger geografiskt nära varandra vilket skapar möjlighet till 

samordning. Transcall har möjlighet att samordnar transporter enligt avtal men 

samordningsvinsten tillfaller företaget. Idag saknas samordning med sjukresor för dessa 

kommuner.   

Umeå taxi anlitar Transcall avseende personbilsbokningar samt liggande transport. 

Taxi Direkt har egen bokning dagtid, men anlitar Transcall kvällar/nätter och helger 

Riksfärdtjänstavtalet har Transcall och de bokar således dessa resor. 
 

 

 

 

 

 



9 
 

Tabell 3: visar vilka som har avtal med Transcall  

Transcall    

Bjurholm kommun Riksfärdtjänst 

Robertsfors kommun Riksfärdtjänst 

Umeå kommun Riksfärdtjänst 

Umeå kommun 

Bokning av färdtjänst i Umeå kommun - via de 

upphandlade parterna Umeå taxi respektive 

Taxi Direkt. 

Vindeln kommun Riksfärdtjänst 

Vännäs kommun Riksfärdtjänst 
 

Flera kommuner har avtal med taxibolag som ingen annan kommun eller landstinget har avtal 

med, se tabell 4-12. Möjlighet till samordning för kommunens enskilda färdtjänst finns i dessa 

avtal, men kommunen saknar möjligheten att samordna resor med ringbil, sjukresor och 

riksfärdtjänstresor från andra kommuner. 

Tabell 4: visar vilka som har avtal med Johansson taxi  

Johanssons taxi    

Bjurholms kommun Färdtjänst  

 

Tabell 5: visar vilka som har avtal med Björkstadens beställningscentral  

Björkstadens 

beställningscentral    

Robertsfors kommun Färdtjänst  
 

Tabell 6: visar vilka som har avtal med Umeå Taxi 

Umeå Taxi   

Umeå kommun Färdtjänst personbilar  

Umeå kommun Färdtjänst liggande transport  
 

Tabell 7: visar vilka som har avtal med Taxi direkt i Västerbotten  

Taxi direkt i 

Västerbotten    

Umeå kommun Färdtjänst specialfordon  
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Tabell 8: visar vilka som har avtal med Vindelns taxi 

Vindelns taxi    

Vindeln kommun Färdtjänst  

 

Tabell 9: visar vilka som har avtal med Vännäs taxi 

Vännäs taxi   

Vännäs kommun Färdtjänst  
 

Tabell 10: visar vilka som har avtal med Lycksele taxi 

Lycksele taxi    

Lycksele kommun Färdtjänst och Riksfärdtjänst  
 

Tabell 11: visar vilka som har avtal med Taxi Dorotea  

Taxi Dorotea   

Dorotea kommun Färdtjänst   
 

Tabell 12: visar vilka som har avtal med Riksfärdtjänst Sverige  

Riksfärdtjänst Sverige  

Dorotea kommun Riksfärdtjänst 
 

3.1 Besparingspotential  

Trafikanalys sammanställer årligen statistik för färdtjänst och riksfärdtjänst och årliga 

kostnader för kommunerna. Kostnaderna som trafikanalys använder hämtas från SCB:s 

sammanställning av kommunernas räkenskaper. Kostnaderna innehåller inte bara kostnader 

för resor utan även lön, kostnader för system, tjänsteresor dvs kommuners totala kostnad för 

färdtjänst. Kostnaderna särskiljer inte färdtjänst och riksfärdtjänst vilket försvårar analysen av 

snittkostnad per trafikslag. Länstrafiken har därför hämtat in uppgifter direkt från 

kommunerna om nettokostnader för resor och bokningsavgift för färdtjänst och riksfärdtjänst 

separat. Snittpriset som beräknas fram speglar då enbart kostnaden för resan och inte andra 

aspekter som löneskillnader mellan kommuner osv. Snittkostnad har beräknats efter 

nettokostnad för färdtjänst delat med antal enkelresor med färdtjänst och på samma sätt är det 

beräknat för riksfärdtjänst. Det var enbart 7 av 15 kommuner som lämnade in uppgifter om 

nettokostnader för år 2015. Statistiken för antal resor som finns att tillgå från trafikanalys är 

från 2015 och därför har nettokostnader efterfrågas för samma år. Trafikanalys kommer under 

sommaren ut med statistik för år 2016 och beräkningar kommer att uppdatera med nya siffror 

under hösten 2017. Beräkningarna för snittpris per trafikslag redovisas i dagsläget inte i utred-

ningen eftersom flera kommuner saknas i underlaget.  

Det har varit svårt att få in uppgifter från kommuner vilket har bidragit till att utredningen i 

dagsläget inte kan redovisa den ekonomiska besparingspotential och miljöeffekterna. I ett 
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försök att skapa en förenklad analys av besparingspotentialen ombads kommunerna att 

uppskatta reseflödet i sin kommun genom ett bevara ett antal frågor. Några kommuner hade 

en tydlig uppfattning om reseflödet och svarade snabbt på frågorna. Flertalet hade inte en 

samlad bild för att göra en uppskattning och ansåg heller inte att en uppskattning blir en bra 

grund för beräkningen. För alla kommuner som är med i Reseservice finns all statistik för 

resmönster och uppgifter om nettokostnader färdiga att hämta. Svårigheten är hur uppgifter 

för övriga kommuner ska tas fram. Kontakt har tagits med kommuner som inte är med i 

Reseservice som fått frågan om de kan delta i en mätning från 1 september till 15 december 

av resflödet för färdtjänst och riksfärdtjänst. Se förslag på tabell för mätning av riksfärdtjänst i 

nedan.  

Mätning av resor med riksfärdtjänst  
Från 

Kommun 

och ort  

Till 

kommun 

och ort  

Antal 

enkel-

resor 

med taxi 

inom 

länet  

Antal enkelresor 

med taxi utanför 

länet  

Antal resor 

med allmän 

kollektiv-

trafik och 

flyg  

Snitt antal 

km per 

enkelresa 

med taxi 

inom länet 

Totalt 

antal 

km 

med 

taxi  

              

              

Förklarning    
Med taxi menas både personbil och specialfordon  

 

Mätning av färdtjänst till/från tätort  
Resor till/från tätort  Snitt antal km per enkelresa 

med taxi 

Totalt antal km 

med taxi  

      

      

Förklarning    
Med taxi menas både personbil och specialfordon 

Mätning av färdtjänst inom tätort 
Resor inom tätort  Snitt antal km per enkelresa 

med taxi 

Totalt antal km 

med taxi  

      

      

Förklarning    
Med taxi menas både personbil och specialfordon 

 

Tanken med tabellerna är att sålla fram de resor som går att samordna med sjukresor och 

andra kommuners riksfärdtjänstresor.  

- Resor inom länet kan samordnas, utesluter resor utanför länet.  

- Resor med taxi och specialfordon kan samordnas, utesluter resor med 

allmänkollektivtrafik och flyg 

- Identifierar för varje kommun vilka orter som riksfärdtjänstresor går till/från  
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- Identifierar för varje kommun hur stort flödet av färdtjänstresor det är till/från tätort 

och inom tätort.   

- Identifiera för varje kommun vilka orter som sjukresor går till/från  

- Snittkostnad för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor (enbart kostnad för resor och 

bokningsavgift) 

 

Arbetsgruppen har till en början velat få med så mycket som möjligt i mätningen av resor. 

Efter kontakt med kommuner har synpunkter kommit fram att mätningen måste förenklas. En 

förenklad variant för färdtjänst har därför tagits fram för att enbart mäta resor till/från tätort 

och antal resor inom tätort. Mätningen av alla resor måste resultera i antal kilometer för att 

miljöbesparingen ska kunna beräknas. För att den här mätning av färdtjänst och riksfärdtjänst 

ska vara möjlig att genomföra behöver varje kommun kontakta de taxibolag som de har avtal 

med och ge dem i uppdrag att utföra mätningen. Alternativt att kommunerna kan använda 

fakturaunderlag från taxibolagen om det där framgår vart resorna gått. Kommunerna upplever 

att de inte har tid att delta i mätningen för färdtjänst och riksfärdtjänst och de har inga andra 

medel att tillgå. 

Miljöbesparingen ska beräknas med CO2g per kilometer enligt landstingets beräkningsmodell 

för särskild kollektivtrafik. Beräkningen ska utgå från den miljöprestanda som finns i 

landstingets trafikavtal. Miljöberäkningen kan tidigast genomföras när beräkningen av 

besparingspotentialen är genomförd och samordnade kilometer framgår.  

3.1.1 Fortsatt utredning 

För att utredningen ska bli klar behövs det finansiella medel. Myndighetschefen för den 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten ska under hösten 2017 undersöka möjligheten till 

finansiering av konsult som kan genomföra deluppdraget.  

 

 Kostnadsfördelning  
Kostnaderna för en gemensam beställningscentral föreslås fördelas på samma sätt som den 

allmänna kollektivtrafiken, dvs den som beställer betalar. Det faller sig naturligt att systemet 

för fördelning av kostnader är samma för särskild och allmän kollektivtrafik. 

4.1 Fortsatt utredning  

Denna delutredning ska redogöra hur trafikkostnader fördelas enligt principen den som 
beställer betalar, samt redogöra för hur övriga kostnader ska fördelas.  

Uppdraget är att försöka ta fram en beskrivning för hur marginalkostnader ska fördelas för en 

tillkommande medlem. Utgångspunkten är ju fler som deltar desto billigare blir det per 

medlem. Dvs, hur kostnaden förändras när det tillkommer en ny medlem. Beräkningen utgår 

från antalet befintliga medlemmar som finns i Reseservice idag.  

Länstrafikens ekonomichef är ansvarig för delutredningen.   
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 Organisation för styrning och uppföljning  

 

5.1 Tillvarata dagens kompetens 

Att ta tillvara den kompetens som idag finns bland personalen hos Reseservice inom 

Västerbottens läns landsting är en avgörande framgångsfaktor för den framtida 

beställningscentralen. Därför föreslår utredningen att tillämpa verksamhetsövergång från 

Reseservice till gemensam beställningscentral, dvs. att personalen erbjuds anställning i den 

nya beställningscentralen.  

Den lokala förankringen och kunskapen om Västerbottens geografi är också oerhört 

avgörande för att verksamheten ska kunna planeras och trafiken optimeras på bästa sätt. 

Dessa två argument talar emot att en upphandling av gemensam beställningscentral 

genomförs, eftersom vi då får en annan part som uppdragstagare och arbetsgivare. Vi kan i en 

sådan upphandling bland annat inte påverka var verksamheten lokaliseras. 

5.2 Ökad tillgänglighet 

Idag bedriver Länstrafiken kundservice som bemannas alla dagar, året runt, med undantag för 

julafton. Stor tillgänglighet är nödvändigt för att allmänna kollektivtrafikresenärerna ska få 

den service man förväntar sig, men självklart medför detta relativt stora kostnader. 

Landstingets Reseservice har också en verksamhet där tillgänglighet för alla resenärer i den 

särskilda kollektivtrafiken är avgörande för funktionaliteten.  

En större enhet skulle innebära att bemanningen underlättas och tillgängligheten för både 

resenärer i den allmänna och särskilda kollektivtrafiken kan förbättras ytterligare i vårt län. 

5.3 Utökad kompetens 

En samorganisation av Länstrafikens kundservice och landstingets Reseservice skulle på sikt 

innebära att de som planerar och beställer särskild kollektivtrafik, på ett helt annat sätt får 

kunskap om den allmänna kollektivtrafiken – vilket skulle skapa bättre förutsättningar för att 

nyttja den allmänna kollektivtrafiken i större utsträckning än idag. Detta skulle i sin tur leda 

till att kostnadsutvecklingen för den särskilda kollektivtrafiken kan begränsas. 

Samorganisation kommer inte omedelbart att leda till positiva effekter, eftersom den 

kompetens som finns i respektive organisation är speciell – men på sikt kommer gränserna att 

kunna arbetas bort och en effektiv organisation med hög kompetens inom kollektivtrafik och 

transporter skapas.  

Länstrafiken i Västerbotten har lång erfarenhet av att upphandla kollektivtrafik och har 

utarbetat en modell för att genomföra upphandlingar med stort inflytande från den part som 

finansierar trafiken, kommunerna i länet och landstinget. En samorganisation med 

landstingets reseservice skulle innebära att även de upphandlingar som ska genomföras för att 

säkerställa transporter inom den särskilda kollektivtrafiken skulle ta del av Länstrafikens 

kompetens och erfarenhet på trafikområdet. Om man analyserar läget runt om i landet så är 

det få län i Sverige idag där inte Länstrafiken eller motsvarande organisation även svarar för 

upphandling av den särskilda kollektivtrafiken.  
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5.4 Bättre ägarstyrning 

En upphandling av beställningscentral innebär att verksamheten i stora drag styrs av ett avtal 

mellan beställaren och den som vinner upphandlingen. Avtalet måste löpa på ett visst antal år, 

för att priset inte ska bli allt för högt. Det innebär att förändringar i uppdrag osv kan vara 

svåra att genomföra, annat än vid ny upphandling. 

Uppdraget för en beställningscentral i egen regi kan förändras och ägaren kan styra bolaget 

Länstrafiken med relativt snabb effekt i verksamheten.  

5.5 Ekonomi 

Det går inte, utan att genomföra en upphandling av gemensam beställningscentral, svara på 

om upphandlad verksamhet eller egen regi är det ekonomisk mest fördelaktiga. Därför går det 

inte – utifrån det ekonomiska perspektivet att argumentera varken för eller emot det ena eller 

det andra alternativet.  

5.6 Slutsats 

Mot bakgrund av de argument som framförts ovan föreslår utredningen att den gemensamma 

beställningscentralen bedrivs i egen regi och att den samorganiseras med Länstrafikens 

befintliga kundservice. Utredningen föreslår verksamhetsövergång från landstingets 

beställningscentral Reseservice till gemensam beställningscentral. Lokaliseringen av 

beställningscentralen föreslås därför bli kvar på de orter som Reseservice finns idag, dvs 

Umeå, Skellefteå och Lycksele.  

 

5.7 Fortsatt utredning 

Denna delutredning ska beskriva förhållandet mellan Regionala kollektivtrafikmyndigheten, 

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

Myndighetschefen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för delutredningen. 

 
Kartläggningen av antalet anställda inom reseservice och kundservice har påbörjats och 

kompetensbehov i gemensam beställningscentral diskuterats. Materialet kommer inte att 

presenteras i delrapport 1 eftersom det inte anses vara helt klar. Fortsatt utredning ska 

beskriva en tydlig avgränsning avseende arbetsuppgifter för en gemensam beställningscentral 

samt kompetenskrav på medarbetare inom beställningscentralen. 

 

Uppdraget är vidare att försöka ta fram en beskrivning av hur många anställda som behövs i 

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

beställningscentral desto fler bokningar hanterar beställningscentralen. Det är ett svårt att veta 

hur många kommuner som vill gå med i en gemensam beställningscentral och vilka 

kommuner som inte vill gå med. 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 anställda som behövs i snitt för att hantera 

en viss mängd bokningar när en ny medlem går med i beställningscentralen. 

 

Utredningen ska även besvara frågan om sammanslagningen av Kundservice och Reseservice 

innebära att öppettiderna för gemensam beställningscentralen kan vara öppet dygnet runt med 
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egen personal? Det skulle innebära ökad service både för den särskilda och den allmänna 

kollektivtrafiken.  

Delutredningen ska också beskriva hur organisationen för ledning, styrning, upphandling, 

uppföljning av avtal, kostnader och statistik osv. ska utformas.  

 

Chef för Länstrafikens Kundservice ansvarar för den fortsatta delutredningen.  
 

 Tidsplan för utredning och beslut om gemensam 

beställningscentral  
Utredningen om gemensam beställningscentral delas upp i två rapporter som redovisas i 

september respektive februari. Nedan presenteras en tidplan för utredningsarbetet och förslag 

till beslutsdatum.   

 

September 2017 
- Delrapport 1 går ut på Remiss till tjänstemän i kommuner och 

landsting.  
- Remisskonferens 13 oktober i Lycksele för tjänstemän  
- Yttranden om remissen ska inkomma senast 31 oktober.  

 
 

Oktober 2017 
- 18 oktober Kollektivtrafikutskottet – information om pågående 

utredning. Kollektivtrafikutskottet föreslås besluta att fullständig 
rapportering av både delrapport 1 och 2 skickas på remiss till 
kommuner och landsting i februari.    

- Teknikutredning klar  
- Utredning om omvärldsbevakning och myndighetsutövning klar  

 
November 2017  

- Länstrafiken sammanställer inkomna yttrande   
- Förslag om gemensamt regelverk klart  
- Förslag på gemensam egenavgift klar  
- Utredning om utformning av organisation, kompetens och 

bemanning klar  
 

December 2017 
- Utredning om kostnader klar  
- Utredning om besparingspotential klar  
- Utredning om miljöpåverkan klar  

 
Januari 2018 

- Delrapport 2 sammanställs  
 

   
Februari 2018 

- Delrapport 1 och 2 går ut på remiss till tjänstemän och politiker i 
kommuner och landsting  
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- Kollektivtrafikutskott - RKM och Länstrafiken redovisar 
utredningsresultat och rekommendation till beslut.  

- Remisskonferens för politik och tjänstemän  
 

13 april 2018 
- Kommuner och landsting inkommer med yttranden 

 
Maj 2018 

- 8 maj Förbundsstyrelse  
- 30 maj Regionfullmäktige beslut om gemensam beställningscentral   

 
Hösten 2018 

- Kommuner och landsting beslutar om de vill vara med i gemensam 
beställningscentral  
 

 

 Tidsplan för bildandet av gemensam beställningscentral  
I tabell 13 visas när avtalen för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor löper ut för kommuner 

och landsting. Med grundavtal avses det år som avtalet är tecknat för. Optionsår 

(förlängningsår) är tillägg i avtalet som ger rätten, men inte skyldighet, att förlänga befintligt 

avtal. Utlösta optioner (förlängningsår) avser om kommuner eller landsting valt eller planerar 

att använda optionsår dvs grundavtal + utlösta optioner. Totalt slutår visar maximalt antal år 

som det är möjligt att förlänga om alla optionsår utlöses dvs. grundavtal + alla optioner.   
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Tabell 13 visar när avtalen för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor löper ut.  

 
 
Det är nio finansiärer som har avtal som löper ut under 2018. Det är sju av dessa nio som är 

med i reseservice. Reseservice har redan påbörjat underlag inför upphandling som ska vara 

klart hösten 2017 och nytt trafikavtal träder i kraft 1 januari 2019. Reseservice och 

Länstrafiken har gjort överenskommelse att Reseservice ska i sitt avtal skriva in att 

Länstrafiken någon gång under avtalstiden kan ta över avtalet under förutsättning att 

gemensam beställningscentral bildas i Västerbotten. 

 
Politiskt beslut om bildandet av gemensam beställningscentral tas förhoppningsvis 30 maj 

2018 av regionfullmäktige. Om det blir ett beslut att bilda gemensam beställningscentral ska 

sedan kommunerna och landstinget besluta om de vill vara med i beställningscentralen vilket 

tidigast kan ske hösten 2018. Det kan även vara så att kommuner och landsting behöver mer 

tid innan beslut kan tas. Förslaget är att bilda gemensam beställningscentral från januari 2020. 

Länstrafiken har då drygt 1,5 år att förbereda bildandet av gemensam beställningscentral 

vilket bedöms vara rimlig tid. Nedan presenters ett förslag på när gemensam beställnings-

central kan bildas och när nya avtal ska träda i kraft. Tidsplanen har planerats efter när 

befintliga avtal löper ut och vikt har lagts på att få en kontrollerad start för att gemensamma 

beställningscentralen ska kunna hålla god kvalitet.   

 

Kommun Trafiktyp Grundavtal slutår Optionsår Utlösta optioner Totalt slutår 

Bjurholm Färdtjänst 2020-09-30 0 0 2020-09-30

Bjurholm Riksfärdtjänst 2018-10-31 2 0 2020-10-31

Dorotea Färdtjänst 2020-08-31 0 0 2020-08-31

Dorotea Riksfärdtjänst Tillsvidare 0 0 Tillsvidare 

Lycksele Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2016-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

Malå Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

Nordmaling Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

Norsjö Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2015-12-31 2 2 (2017-12-31) 2017-12-31

Robertsfors Färdtjänst 2020-12-31 0 0 2020-12-31

Robertsfors Riksfärdtjänst 2018-10-31 2 0 2020-10-31

Skellefteå Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2017-03-31 2 1 (2018-03-31) 2019-03-31

Sorsele Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

Storuman Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

Umeå Färdtjänst personbilar 2020-09-30 0 0 2020-09-30

Umeå Färdtjänst liggande transport 2018-09-30 0 0 2018-09-30

Umeå Färdtjänst specialfordon 2020-09-30 0 0 2020-09-30

Umeå Riksfärdtjänst 2018-10-31 2 0 2020-10-31

Vilhelmina Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

Vindeln Färdtjänst 2020-09-30 0 0 2020-09-30

Vindeln Riksfärdtjänst 2018-10-31 2 0 2020-10-31

VLL Sjukresa (exkl hkb-umeå) 2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

VLL Sambulansen (Skellefteå-Umeå-Skellefteå)2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

VLL Norsjölinjen (Norsjö-Skellefteå-Norsjö)2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

VLL Ringbilar 2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31

Vännäs Färdtjänst 2020-09-30 0 0 2020-09-30

Vännäs Riksfärdtjänst 2018-10-31 2 0 2020-10-31

Åsele Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2018-12-31 2 2 (2018-12-31) 2018-12-31
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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 
- 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  
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- 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.  

 
För att få pusselbitarna på rätt plats behöver kommunerna anpassa sina avtal efter tidsplanen 
om de är intresserad av att gå med i en gemensam beställningscentral.  
 
Underlaget för upphandling behöver vara klart ca 1 år innan trafikavtalet träder i kraft.  
 

 Teknikplattform  
I detta avsnitt presenteras vilka system som används i kommuner, reseservice och länstrafiken 

idag.  

8.1 Kommuner  

Det är viktigt inför bildandet av gemensam beställningscentral att hitta effektiva sätt att flytta 

information från färdtjänstprogram direkt till bokningssystem hos beställningscentralen. Det 

är tidsödande för bokningscentralen att manuellt lägga in alla beslut om färdtjänst och 

riksfärdtjänst. Om tid kan frigöras kan det vara möjligt att ta emot fler bokningar i 

beställningscentralen istället för att utföra administrativt uppgifter med att lägga in besluten 

manuellt. I tabell 14 visas vilka färdtjänstprogram som kommunerna i Västerbotten använder.  

Tabell 14: visar vilka färdtjänstprogram som kommunerna i Västerbotten använder  

Färdtjänstprogram  Antal 

kommuner  

Vilka 

kommuner  

Kommentar  

Navet  4 Storuman, 

Umeå, 

Vilhelmina, 

Vindeln 

Anpassat för färdtjänst och riksfärdtjänst 

(Addoceo, 2017). 

Magna Cura  3 Bjurholm, 

Norsjö, 

Vännäs 

Anpassat för äldre- och handikappomsorgen 

samt individ- och familjeomsorgen (Pulsen 

2017). 

Procapita  3 Malå, 

Skellefteå, 

Sorsele 

Anpassat för kommunal vård och omsorg 

med en grundmodul för färdtjänst och 

riksfärdtjänst (Tieto, 2017).  

Diabas  1 Lycksele Anpassat för dokument och ärende-

hanteringssystem (Visma, 2017). 

Treserva  1 Nordmaling  Anpassat system för kommunal hälso- och 

sjukvård, omsorg om äldre och 

funktionsnedsatta samt individ- och 

familjeomsorg (CGI, 2017). 

Word  1 Dorotea    

Pappersblanketter  1 Åsele     
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Oklart, under 

upphandling  

1 Robertsfors     

 

I Navet kan beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst exporteras direkt in i bokningssystem som 

beställningscentral tillhandahåller. Det kräver att kommunen som har Navet även har ett avtal 

med leverantören av det system som de vill exportera sitt beslut till. Storuman och Vilhelmina 

kommun faxar över sina beslut från Navet till reseservice idag. Reseservice får sedan 

manuellt lägga in alla beslut vilket är tidskrävande. Men kommunen kan avtala med Malmator 

som tillhandahåller Sam3001 och exportera in beslut om färdtjänst direkt till sam3001. Umeå 

kommun har direktexport från Navet till Transcallsbokningscentral. Vindelns kommun har 

direktexport från Navet till Vindelns taxis bokningscentral. På andra platser i Sverige så 

exporterar Navet data direkt till Riksfärdtjänst Sveriges bokningscentral och till Alfa som är 

ett motsvarande system till sam3001 (supporten, Addoceo 2016).  

Magna Cura har ingen export av färdtjänst och riksfärdtjänst beslut till andra system idag. 

Men det är fullt möjligt att utveckla det i framtiden om beställaren önskar det. Beställande 

kommun behöver kontakta Pulsen för att specificera vad de vill exportera så går det att utreda 

hur den exporten ska gå till (supporten, Pulsen 2017) 

Det är möjligt att föra över färdtjänstbeslut från Procapita till externt bokningssystem. Ingen 

export behöver göras utan det är en webbservice som hämtar uppgifterna löpande från 

Procapita. Det är en förutsättning att bokningssystemet kan läsa webbservice API (support, 

Tieto 2017). 

Nordmalings kommun som använder handläggningssystemet Treserva faxar över sina beslut 

om färdtjänst och riksfärdtjänst till Reseservice idag. Det är inte möjligt från Treserva att 

exportera besluten till ett bokningssystem (Support CGI, 2017). 

Det är möjligt att export riksfärdtjänst- och färdtjänstbeslut från Diabas som Lycksele 

kommun använder till ett externt bokningssystem (Support, Visma, 2017).  

 

8.2 Reseservice  

Reseservice använder Sam3001 för bokning och planering av resor, se bild 1 för en 

systemöversikt. Systemet uppfyller Reseservices behov för bokning av resor. Det som saknas 

i Sam 3001 är enklare analysverktyg för ex dagliga utvärderingar. Det är möjligt att köpa till 

tjänsten att resenär kan boka resa själv via app eller webb som inte Reseservice har tillgång 

till just nu. Sam3001 är ett heltäckande system som används både vid beställningstrafik, 

ersättning av eget resande och resor som beställs mot faktura. När Reseservice får in en 

bokning vanligtvis via telefon registreras den i Sam3001. Systemet utser lämpligt fordon 

beroende på var resenären ska åka ifrån. Beställningen till respektive trafikföretag sker direkt 

från Sam3001 in i trafikföretagens bokningssystem. Vissa enstaka trafikföretag som saknar ett 

system för att hantera bokningar får beställning av resan via e-post, men allt sker automatiskt 

via Sam3001. Det förkommer att resenärer behöver en akutresa där resan skall ske direkt. Vid 

dessa tillfällen brukar Reseservice ringa ut beställningen. Reseservice har idag avtal med flera 

trafikföretag och samtliga fordon som ingår i dessa avtal finns registrerade i Sam3001 där det 

framgår position på fordonet och vilken typ av fordon det är. Sam 3001 kan nyttjas med 
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realtid, men den funktionen använder inte reseservice fullt ut i dagsläget. Reseservice styr 

beställningar mot trafikföretagens centraler, men det är även möjligt med systemet att styra 

beställningarna mot fordon. Beställningscentralen hanterar inget betalsystem. Egenavgiften 

ska enligt avtal hanteras av trafikföretaget. Se bild 1 och 2 för att ta del av Sam3001 

fullständiga funktioner (referenspersoner Reseservice, 2017).  

Bild 1: visar en systemöversikt över Sam 3001 (Malmator, 2017)  
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Bild 2: visar vilka funktioner som finns i  Sam3001 (Malmator, 2017)  

 

Reseservice saknar system för avtalsuppföljning av kvalitet och miljö. System för att mäta 

kundnöjdhet saknas också.  

 

8.3 Länstrafiken  

FRIDA är en webbaserad databas som har till syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp 

information rörande fordon. Med hjälp av FRIDA kan Regionala kollektivtrafikmyndigheter 

eller Länstrafikbolag enkelt få svar på många olika frågor som rör den egna verksamheten 

t.ex. miljö, tillgänglighet, säkerhet (Nordic port, 2017). Länstrafiken använder FRIDA för den 

allmänna kollektivtrafiken för avtalsuppföljning av kvalitet och miljö. Det är möjligt att 

använda FRIDA för att följa upp fordon som används i den särskilda kollektivtrafiken.  

Länstrafiken använder Rebus som är ett programsystem för trafikplanering. Från 

trafikdatabasen är det möjligt att överföra information till tidtabeller, monitorer, 

trafikupplysning, biljettsystem, realtidssystem och andra system som behöver information om 

den planerade trafiken, se bild 3 (Forsler och Stjerna, 2017). 
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Bild 3: visar hur information från Rebus exporteras vidare i form av information till 

biljettmaskiner, skyltar och monitorer, reseplanerare i app och på webbsida. Bilden är 

framställd av Länstrafiken. 

 

Kundservice använder systemet Elmer för trafikupplysning för att kunna svarar på resenärer 

frågor om kollektivtrafiken. De har en telefonväxel som tar emot samtal. Intranät SharePoint 

används för att informera om aktuella ärenden som alla bör veta om och avslutar ärenden. De 

ansvarar för att lägga ut trafikstörningar på webben och har personliga inloggningar till en 

webbplats som kommunikationsbyrån Vinter har byggt. Kundservice använder även 

sam3001.se för att boka affärsplatser på linje 100 Umeå-Haparanda. Det är samma system 

som reseservice använder men med en annan behörighetsnivå. För resenärer som kommer till 

ett reseinfokontor hjälper de till med att boka tågresor i Sverige och resplusresor genom 

Linkonline. Kundservice bokar även resor åt Y-buss som har ett eget system som används vid 

bokning. Kundservice i Skellefteå hjälper resenärer som kommer till reseinformationen att 

boka resor för Tapanis Haparanda – Stockholm i deras system för bokning av resor. 

 

Länstrafikens använder Infospread som leverantör av Länstrafikens app tabussen.nu. Med 

appen är det möjligt att söka resor och få information om vad resan kostar. Det är även 

möjligt att köpa biljetten i appen strax innan resan påbörjas. Om det blir störningar i 

kollektivtrafiken skickar Länstrafiken sms om störning till resenär som registrerat att de vill få 

information om utvalda linjer (Referensperson Länstrafiken, 2017). 

Länstrafiken följer kontinuerligt resenärernas kundnöjdhet genom kollektivtrafikbarometern. 

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som 

drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Genom att använda den som verktyg får många 
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upphandlande bolag och kollektivtrafikmyndigheter ett mätbart, objektivt resultat för 

kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt (Svensk kollektivtrafik, 2017). 

För att hantera kundärenden används systemet Artvise. Kundservice använder även Facebook 

för att besvara resenärers frågor.   

8.4 Fortsatt utredning  

Denna delutredning ska beskriva vilken teknikplattform som bör väljas för att effektivisera 

användandet både för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Systemansvarig 

trafikutvecklare i Länstrafiken ansvarar för delutredningen. 

 

 Regelverk för samhällsbetalda resor  
Reglerna för färdtjänst sammanställs på en övergripande nivå med syfte att visa på likheter 

och skillnader mellan kommunens regelverk. Kommunerna har formulerat sig på olika sätt för 

något som har samma innebörd. I sammanställningen av regelverken har en formulering valts 

för alla kommuner som har regler med samma innebörd. För att ta del av kommunernas 

fullständiga regelverk med egna formuleringar hänvisas till respektive kommun. 

 

9.1 Regler som styr hur färdtjänst- och riksfärdtjänstresenären kan ansöka och boka 

resa 
 

Tabell 15 visar ansökningstid för riksfärdtjänst innan planerad avresa 

Ansökningstid för 

riksfärdtjänst innan 

planerad avresa 

Antal kommuner  Vilka kommuner 

2 veckor innan avresa  9 av 15 Dorotea, Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Storuman, 

Vännäs, Åsele 

3 veckor innan avresa  4 av 15 Bjurholm, Skellefteå, 

Sorsele, Vilhelmina  

4 veckor/ 1månad innan 

avresa 

2 av 15 Umeå, Vindeln  

Antalet veckor som resenär behöver ansöka om riksfärdtjänstresa styrs av antalet ärenden och 

hur många anställda som finns tillgänglig att handlägga inkommande ärenden i varje 

kommun. Det faller sig naturligt att det skiljer sig åt mellan kommunerna.  
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Tabell 16 visar förbokningstid för färdtjänst med personbil 

Förbokningstid för 

färdtjänst med personbil  

Antal kommuner  Vilka kommuner  

Boka 1 timme i förväg för 

att vara garanterad resa  

14 av 15  Dorotea, Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Skellefteå, 

Sorsele, Storuman, Umeå 

Vilhelmina, Vindeln, 

Vännäs, Åsele 

Beställning som sker kl. 

06.00-18.00 garanterad resa 

inom en timme samma dag 

och hela dygnet.  

Beställning som sker 

kl.18.00-22.00 i mån av 

resurser garantera resa inom 

en timme fram till kl. 06.00 

dagen efter.  

Beställning som sker 

kl.22.00-06.00 garantera 

resa tidigast från 07:00 

dagen efter och resten av 

dygnet. 

1 av 15 Bjurholm  

Bjurholm har i stort sett samma regler som övriga kommuner att resa garanteras inom en 

timme, men belyser att under vissa tider på dygnet kan resurserna vara begränsade och resenär 

kan behöva vänta lite längre innan färdtjänstbilen kommer.  

 

Tabell 17 visar förbokningstid för färdtjänst med specialfordon 

Förbokningstid för 

färdtjänst med 

specialfordon  

Antal kommuner  Vilka kommuner  

Boka 1 dag i förväg för att 

vara garanterad resa 

14 av 15  Bjurholm, Dorotea, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Skellefteå, 

Sorsele, Storuman, Umeå 

(både fordon med 

rullstolsplats och med 

liggande transport), 

Vilhelmina, Vindeln, 

Vännäs, Åsele 

Boka 2 dag i förväg för att 

vara garanterad resa 

1 av 15 Lycksele 

Majoriteterna av kommunerna är eniga gällande bokningsregler. Lycksele kommun har 

nyligen förändrat regeln om bokningstid för specialfordon för att skapa större möjlighet till 

samordning och på så sätt sänka kostnader. Samtliga kommuner har regler om att resa vid 

speciella storhelger exempelvis jul, ska ansökas och beställas längre tid i förväg.  
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Tabell 18 visar begränsning för när under dygnet en färdtjänstresa kan bokas 

Begränsning för när under 

dygnet en färdtjänstresa 

kan bokas  

Antal kommuner  Vilka kommuner  

Ingen begränsning  15 av 15  Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, Umeå, 

Robertsfors, Skellefteå, 

Sorsele, Storuman, 

Vilhelmina, Vindeln, 

Vännäs, Åsele 

I alla kommuner är det möjligt att boka resa under hela dygnet.  

 

Tabell 19 visar tidstyrning av färdtjänstresor 

Tidstyrning av 

färdtjänstresor  

Antal kommuner  Vilka kommuner  

1 timma tidigare eller senare  7 av 15 Dorotea, Lycksele, Malå, 

Norsjö, Sorsele, Storuman, 

Åsele 

30 minuter senare eller 60 

minuter tidigare  

5 av 15 Robertsfors, Skellefteå, 

Umeå, Vindeln för 

färdtjänst, Vännäs 

Ingen styrning 3 av 15  Bjurholm, Nordmaling, 

Vilhelmina 

Om gemensam beställningscentral bildas är det beställningscentralens förutsättningar som styr 

hur tidstyrningen ska utformas.  

 

9.2 Regler om antal färdtjänstresor 
 

Tabell 20 visar begränsning av antal färdtjänstresor 

Begränsning av antal 

färdtjänstresor 

 (exklusive arbetsresor)  

Antal kommuner  Vilka kommuner  

Ingen begränsning  14 av 15  Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Skellefteå, 

Sorsele, Storuman, Umeå, 

Vindeln, Vännäs, Åsele 

208 stycken  1 av 15  Vilhelmina 

Majoriteten av kommunerna 14 av 15 stycken är eniga om att inte begränsa antalet 

färdtjänstresor. Det är enbart Vilhelmina kommun som har valt att begränsa antalet resor.  
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Tabell 21 visar begränsning av antal arbetsresor med färdtjänst 

Begränsning av antal 

arbetsresor med färdtjänst 

Antal kommuner  Vilka kommuner  

44 enkelresor 

 per månad  

12 av 15  Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Sorsele, Umeå, 

Vindeln, Vännäs, Åsele 

Ingen begränsning  2 av 15 Skellefteå, Vilhelmina  

5 tur och returresor per 

vecka  

1 av 15  Storuman 

Storumans kommuns regel om 5 tur och returresor per vecka motsvarar ungefär 44 enkelresor 

per månad som 12 andra kommuner har som regel. Det är Skellefteå och Vilhelmina som inte 

begränsar antalet arbetsresor.  

 

9.3 Regler som styr färdtjänstresans utformning  
 

Tabell 22 visar uppehåll under färdtjänstresa 

Uppehåll under 

färdtjänstresa 

Antal kommuner  Vilka kommuner  

Grundregeln är att uppehåll 

inte beviljas under 

färdtjänstresan. Efter 

särskild prövning kan 

uppehåll beviljas.  

15 av 15  Samtliga kommuner  

Kommunerna är eniga om att uppehåll inte beviljas under resan utan särskild prövning.  

 

Tabell 23 visar begränsning av antal medresenärer 

Begränsning av antal 

medresenärer 

Antal kommuner  Vilka kommuner  

Det som ryms i 

färdtjänstfordon 

12 av 15  Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, Norsjö, 

Umeå, Robertsfors, Sorsele, 

Storuman, Vindeln, Vännäs 

Åsele  

1 medresenär  2 av 15 Nordmaling, Vilhelmina 

2 barn eller 1 vuxen 1 av 15 Skellefteå  

12 av 15 kommuner har en regel där medresenär fås tas med i mån av plats i färdtjänstfordon, 

dvs det som ryms i färdtjänstfordon. Det som inte är känt är hur många medresenärer i snitt 

som brukar tas med av färdtjänstberättigad i varje kommun.  Det är 3 kommuner som valt att 

garantera att ett visst antal medresenärer får åka med.  
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9.4 Egenavgift för färdtjänst  
 

Tabell 24 visar egenavgift för färdtjänstberättigade vuxen 

Egenavgift för 

färdtjänstberättigade vuxen  

Antal kommuner  Vilka kommuner  

Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg 18 kr  

13 av 15 Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Sorsele, 

Storuman, Vilhelmina, 

Vindeln, Vännäs, Åsele 

Länstrafikens taxa  

plus 50 % 

1 av 15 Umeå  

Länstrafikens taxa 

plus fast tillägg 25 kronor 

1 av 15 Skellefteå  

 

Tabell 25 visar lägst egenavgift för färdtjänstberättigad vuxen 

Lägst egenavgift för 

färdtjänstberättigad 

vuxen  

Antal kommuner  Vilka kommuner  

38 kr  1 av 15 Umeå  

43 kr  12 av 15  Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Sorsele, Storuman, 

Vilhelmina, 

Vindeln, Vännäs, 

Åsele 

50 kr  2 av 15 Robertsfors, 

Skellefteå  

 

Tabell 26 visar egenavgift för färdtjänstberättigade barn/ungdom 

Egenavgift för 

färdtjänstberättigade 

barn/ungdom 

Antal kommuner Vilka kommuner  

Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg 18 kr 

13 av 15 Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Sorsele, 

Storuman, Vilhelmina, 

Vindeln, Vännäs, Åsele 

Färdtjänstresenär t.o.m. 19 

år betalar halv egenavgift 

plus 50 %.  

1 av 15  Umeå  



29 
 

Färdtjänstresenär t.o.m. 19 

år betalar halv egenavgift  

plus fast tillägg 25 kronor  

1 av 15 Skellefteå  

 

Tabell 27 visar lägst avgift för färdtjänstberättigad barn/ungdom 

Lägst avgift för 

färdtjänstberättigad 

barn/ungdom 

Antal kommuner  Vilka kommuner  

19 kr  1 av 15 Umeå  

30 kr 

 

13 av 15  Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Sorsele, 

Storuman, Vilhelmina, 

Vindeln, Vännäs, Åsele 

38  1 av 15  Skellefteå  

Syftet med tabellerna 25 och 27 är att visa hur egenavgifterna skiljer mellan kommunerna. 

Norsjö och Sorsele har i sitt regelverk en uttalad ”dock lägst avgift” som är lägre än vad som 

är möjligt enligt den egenavgift de angivit. Det är troligtvis en avgift som kommunerna inte 

uppdaterat i samband med prisförändringar i Länstrafikens taxa. I sammanställningen har 

dessa kommuner blivit sorterade enligt den taxa som de hänvisar till att de har, vilket innebär 

lägsta avgift 43 kr för vuxen. Robertsfors har egenavgift enligt Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg 18 kr men gör avsteg från lägsta avgiften där de höjt priset från 43 kr till 50 kr. Det 

framgår inte i Norsjö, Sorsele och Robertsfors regelverk om ”dock lägst avgift” avses för 

vuxna eller barn. Utgångspunkten i sammanställningen är att det avses för vuxna. Det finns 

kommuner som har liten eller ingen erfarenhet av att barn beviljas färdtjänst och regelverken 

är därför i flera fall utformade för vuxna. 

Färdtjänstresenärer i Umeå kommun betalar lägst biljettpris i länet för både barn och vuxna. 

Medan färdtjänstresenärer i Robertsfors och Skellefteå betalar högst biljettpris i länet. 13 av 

15 kommuner har samma taxa.  

Tabell 28 visar åldersgräns för när barn/ungdom ska betala egenavgift. 

Åldersgräns för när 

barn/ungdom ska betala 

egenavgift.  

Vilka kommuner  Antal kommuner  

6-19 år  9 av 15 Dorotea, Lycksele, 

Nordmaling, Robertsfors, 

Skellefteå, Sorsele, 

Vilhelmina, Vännäs, Åsele 

7-19 år 2 av 15 Norsjö, Umeå  

7-20 år  2 av 15  Bjurholm, Storuman 

5-19 år  1 av 15  Malå  

20-26 år Ungdom  1 av 15  Bjurholm 

Ingen regel  1 av 15  Vindeln  

Bjurholm har definierat åldersgräns för barn från det man fyllt 7 år till 31 december året man 

fyller 20 år och ungdom 20-26 och förekommer därför två gånger i tabellen.   
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Tabell 29 visar Länstrafikens åldersgränser för olika biljettpriser 

Länstrafikens 

åldersgränser för olika 

biljettpriser  

Två barn under 7 år åker 

gratis med betalande 

medresenär. Barn under 7 år 

som reser (utan betalande 

medresenär) löser 

barnbiljett. 

Barn 7-19 år  

Ungdom 20-25 år  

Vuxen 26 – 64 år  

Senior 65 + 

När gemensamt regelverk för färdtjänst antogs i början av 2000 talet utgick det från 

Länstrafikens taxa plus fast tillägg 18 kr och Länstrafikens åldersgräns för barn 6-19 år. 

Länstrafikens åldersgräns har förändrats sedan dess och är nu 7-19 år. Flertalet kommunerna 

som då antog det gemensamma regelverket för färdtjänst har valt att inte uppdatera 

åldersgränsen i sina regelverk efter Länstrafikens förändring. Umeå kommun och Norsjö 

kommun följer samma åldersgräns som Länstrafiken antagit dvs samma åldersgräns som den 

allmänna kollektivtrafiken.  

 

Tabell 30 visar egenavgift för arbetsresor 

Egenavgift för arbetsresor  Antal kommuner Vilka kommuner  

Avgift enligt Länstrafikens 

30 dagar periodkort för den 

aktuella sträckan 

12 av 15  Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Sorsele, 

Storuman, 

Vindeln, Vännäs, Åsele 

Avgift enligt  

Länstrafikens 30 dagars 

periodkort eller enligt Ultras 

periodkort beroende på 

bostadsadress och 

arbetsplatsadress.   

1 av 15  Umeå  

Egen taxa  

avståndsbaserad  

1 av 15  Skellefteå  

Det finns ingen regel  

 

1 av 15  Vilhelmina  

För de kommuner som tillämpar avgift enligt Länstrafikens periodkort fungerar det som ett 

högkostnadsskydd för resenären som reser regelbundet till och från arbete. För resenärer som 

har färre resor till/från arbete kan de istället välja att resa med den vanliga färdtjänsttaxan. 13 

av 15 kommuner tillämpar Länstrafikens 30 dagar periodkort och Umeå har anpassat för de 

som bor i staden att använda Ultras periodkort. Skellefteå kommun har antagit en egen taxa 
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för arbetsresor som baseras på avstånd. Vilhelmina kommun har ingen särskild taxa för 

arbetsresor då det inte är vanligt förekommande att arbetsresor beviljas. 

Tabell 31 visar egenavgift vid samåkning   

Egenavgift vid samåkning   Antal kommuner  Vilka kommuner  

Ordinarie egenavgift  14 av 15 Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, 

Nordmaling, Norsjö, 

Skellefteå, Sorsele, 

Storuman, Umeå, 

Vilhelmina, Vindeln, 

Vännäs, Åsele 

25 kr enkelresa  1 av 15  Robertsfors  

I Robertsfors blir det billigare för färdtjänstresenärer om de samåker med varandra i 

färdtjänstfordonen. Lägst egenavgift för färdtjänstberättigad vuxen i Robertsfors är 50 kr och 

det blir en halvering av egenavgiften om samåkning sker. Majoriteten av kommunerna 

tillämpar ordinäre egenavgift vid samåkning.  

 

Tabell 32 visar egenavgift för ledsagare 

Egenavgift för ledsagare  Antal kommuner  Vilka kommuner  

Ingen avgift  15 av 15  Samtliga kommuner  

 

Tabell 33 visar egenavgift för ledarhund 

Egenavgift för ledarhund Antal kommuner  Vilka kommuner  

Ingen avgift  15 av 15  Samtliga kommuner  
Samtliga kommuner är eniga om tillämpning av egenavgift för ledsagare och ledarhund.  

 

Tabell 34 visar egenavgift för medresenär 

Egenavgift för medresenär Antal kommuner  Vilka kommuner  

Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg 18 kr.  

Två barn under 6 år åker 

gratis med betalande 

målsman  

6 av 15  Bjurholm, Dorotea, Lycksele, 

Malå, Nordmaling, Storuman 

Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg 18 kr.  

Barn under 6 år åker gratis 

med betalande målsman  

3 av 15 Skellefteå, Sorsele, Åsele 

Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg 18 kr  

3 av 15 Robertsfors, Vilhelmina, 

Vindeln 

Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg 18 kr. Två barn under 

6 år åker gratis med 

betalande målsman. Egna 

1 av 15  Vännäs  
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minderåriga barn till den 

färdtjänstberättigade betalar 

enligt länstrafikens 

kollektivtrafik taxa för 

närvarande halva den rörliga 

avgiften plus det fasta 

tillägget. 

Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg 18 kr. 

Två barn under 7 år åker 

gratis med betalande 

målsman 

1 av 15 Norsjö  

Vuxen medresenär betalar 

Länstrafikens taxa plus 50%.  

Barn, ungdom 7-19 år 

betalar halv egenavgift. 

Två barn under 7 år åker 

kostnadsfritt med vuxen 

färdtjänstresenär.  

 

1 av 15  Umeå  

Reglerna för medresenär skiljer sig åt, men det är marginella skillnader mellan kommunernas 

regelverk. 14 av 15 kommuner hänvisar till Länstrafikens taxa plus fast tillägg 18 kr och Umeå 

kommun hänvisar till Länstrafikens taxa plus 50%. I alla kommuner betalar medresenär samma taxa 

som färdtjänstberättigad. Det är åldersgränserna för barn som visar skillnader i regelverken mellan 

kommunerna, samt att antalet barn som får åka med gratis varierar mellan kommunerna. Flertalet 

hänvisar till en begränsning till två barn under en viss ålder som får åka med gratis.    

 

Tabell 35 visar resegaranti  

Resegaranti  Antal kommuner  Vilka kommuner  

Mer än 20 min försening, 

utgår ersättning motsvarande 

egenavgift 

9 av 15 Dorotea, Lycksele, Malå, 

Norsjö, Skellefteå, Sorsele, 

Storuman, Vännäs, Åsele 

Har ingen resegaranti  3 av 15  Bjurholm, Nordmaling, 

Vilhelmina 

Om resenär inte hämtas vid 

utlovad tidpunkt betraktas 

det som försening.  

Resenär behöver inte betala 

egenavgift om fordonet är 

mer än 5 minuter försenat 

(personbil) eller mer än 10 

minuter för fordon med 

rullstolsplats (specialfordon) 

alternativt liggande transport 

baserat på överenskommen 

hämtnings tid vid bokning 

av resan.  

1 av 15  Vindeln 
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5 min försening för 

personbil och 10 min 

försenat med specialfordon 

utgår egenavgiften  

1 av 15  Robertsfors  

Mer än 5 min försenad 

personbil utgår ersättning  

motsvarande egenavgiften.  

Mer än 10 min försenat 

specialfordon och liggande 

transport utgår ersättning  

motsvarande egenavgift. Vid 

utebliven resa och/eller vid 

en försening som medfört att 

resenär missat eller blivit 

kraftigt försenad till inbokad 

aktivitet, såsom bio, teater, 

idrottsarrangemang eller 

motsvarande där resenären 

har en tid att passa och där 

säljaren är orsaken till 

förseningen ska resenären 

ersättas med resecheckar 

eller liknande till ett värde 

av 1000 kr av entreprenören. 

1 av 15  Umeå  

Umeå kommun har en resegaranti som är mest fördelaktig för färdtjänstresenären. Vindeln 

kommun och Robertsfors kommun har samma regler som Umeå gällande tiden för när det 

utgår ersättning motsvarande egenavgift. Men Umeå kommun skiljer sig genom att erbjuda 

resecheckar eller liknande till ett värde av 1000 kr om färdtjänstresenär blivit försenad till 

inbokad aktivitet. 9 av 5 kommuner har resegaranti när färdtjänsten är mer än 20 minuter 

försenad. Regeln om 20 minuter härstammar från det gemensamma regelverket som antogs i 

början av 2000-talet. Bjurholm kommun, Nordmaling kommun och Vilhelmina kommun har 

ingen resegaranti att erbjuda färdtjänstresenärer vid försening.  

 

9.5 Regler för sjukresor  

Sjukresa ska bokas 2 vardagar i förväg, undantag för akuta resor. Detta avser resa till vården 

då det är vården som bokar retur om medicinsk bedömning motiverar resa med dyrare 

färdsätt. Mellan orterna Skellefteå – Umeå, Norsjö – Skellefteå finns sjukreselinjer.  

Sjukreselinjen mellan Norsjö – Skellefteå är det en mindre buss med både sittplatser, sittande 

i rullstol och liggande på bår. Linjen mellan Skellefteå – Umeå (sambulansen) trafikerar med 

en fullstor buss som kan ta både sittande, liggande och resenär i rullstol, samt platser för 

personer med vårdbehov under resan. Det finns handikapptoalett och annan service ombord 

på bussen (1177 vårdguiden, 2017). Om resenär har behov av dyrare färdsätt ska de i första 

hand använda landstingets sjukreselinjer.   

Reseservice har inget beslutat regelverk om samordning av resor som stöd vid planering av 

resor. Personalen har ett informellt regelverk som de utgår från vid samordning av resorna. 

Med ett beslutat regelverk som stöd kan samordningsgraden öka för reseservice.  
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9.6 Egenavgift för sjukresor  

Egenavgiften är 100 kr per enkelresa oavsett färdsätt. Om resan kostar mer än 100 kronor har 

resenären möjlighet att få ersättning för den del som överstiger 100 kronor. För egen bil är 

ersättningen 10 kronor per mil efter att egenavgiften på 100 kronor räknats bort. 

Om beloppet som resenär ska få tillbaka understiger 100 kronor görs en utbetalning enbart två 

gånger per år: i juni och i december (1177 vårdguiden, 2017). 

 

9.7 Fortsatt utredning  

Förslaget är att myndighetschefen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten sammankallar en 

arbetsgrupp med färdtjänsthandläggare som tillsammans arbetar fram ett förslag på 

gemensamt regelverk och egenavgift för färdtjänst i Västerbotten. Kommunerna får då i ett 

tidigt skede förankra regelverk och egenavgift internt och mellan kommunerna. 

Myndighetschef för Regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för utredningen. Om 

kommunerna i framtiden skulle besluta att flytta myndighetsutövningen blir den 

organisatoriskt placerad i kollektivtrafikmyndigheten, därför bör kollektivtrafik myndigheten 

ansvara för regelverkets samanställning.  

 

 Regional omvärldsbevakning och myndighetsutövning  
Utredningen om regional omvärldsbevakning och utfall för grannlänens process att överföra 

myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM är påbörjad men det behövs 

mer tid för att färdigställa den.  

Ansvarig för den delutredningen är Länstrafiken projektledare för utredning av gemensam 

beställningscentral. 
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