
Information från kollektivtrafiknämnden    1 (1) 
 

Delregionalt kollektivtrafikråd – Ärende 1 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Anna Gustafsson, regionplanerare 

Datum: 2021-04-08 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Information från 
kollektivtrafiknämnden  

Förslag till ställningstagande 

Delregionala kollektivtrafikrådet antecknar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 

ger kollektivtrafiknämnden information om aktuella ärenden.  

 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth  

Avdelningschef 
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Datum: åååå-mm-dd  

Pandemins påverkan på 
resandet  

Förslag till ställningstagande 

Delregionala kollektivtrafikrådet antecknar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid sammanträder informerar Västtrafik om pandemins påverkan på resandet i 

Västra Götaland och Göteborgsregionen. Därefter presenteras en ny antologi 

från K2, ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Fokus för antologin 

är vad som krävs för en omstart av kollektivtrafiken efter Coronapandemin. 

Antologin gör en översyn av pågående forskning kring Covid-19 och 

sammanställer forskares idéer, perspektiv och tankar kring omstart för 

kollektivtrafiken när pandemin är över.  

Vid sammanträdet ser det delregionala kollektivtrafikrådet fram emot 

diskussioner exempelvis utifrån frågeställningarna:  

• Vilka förändringar i resmönster och beteenden under Corona vill vi 

fortsatt bejaka?  

• Vilka förändringar vill vi helst ska återgå till ”det normala”?  

• Hur kan samverkan ske kring återstart för det hållbara resandet? 

• Hur kan kommuner och näringsliv bidra till nya och mer hållbara 

resmönster?  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth  

Avdelningschef 
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Datum: åååå-mm-dd  

Återrapportering harmonisering 
av färdtjänst 

Förslag till ställningstagande 

Delregionala kollektivtrafikrådet antar arbetsgruppens rekommendationer och 

anser Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverks uppdrag avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverk fick i maj 2020 i uppdrag från det 

delregionala kollektivtrafikrådet att utreda förutsättningar för ökad 

harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen. Uppdraget innebar att:  

• Ta fram en nulägesbild av reseområde, antal resor, taxa och 

servicenivåer  

• Utifrån nulägesbilden utreda förutsättningarna för en ökad 

harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen 

Kollektivtrafiknätverket tillsatte en arbetsgrupp vilka rekommenderar följande:  

• Tidigare beslutade rekommendationer kvarstår och anses aktualiserade  

• Uppdraget om strukturerad nätverksform från maj 2016 kvarstår och 

anses aktualiserat  

• Göteborgsregionens medlemskommuner meddelar Västra 

Götalandsregionen om intresse finns för fördjupad samverkan gällande 

färdtjänst genom skatteväxling 

Beslutsunderlag 

• Rapport Harmonisering av Färdtjänst i Göteborgsregionen (bilaga)  

• Protokoll Delregionalt kollektivtrafikråd 2020-05-08 (länk)  

• Protokollsutdrag förbundsstyrelsens sammanträde 2016-05-13, 

Uppdrag om strukturerad nätverksform kring färdtjänstfrågor (bilaga)  

• Protokollsutdrag förbundsstyrelsens sammanträde 2015-09-18, Förslag 

till harmonisering av färdtjänstregler (bilaga) 

 

 

 

  

https://goteborgsregionen.se/download/18.5fe301d417210d2efc1b569e/1589792160176/Anteckningar%20delregionala%20kollektivtrafikr%C3%A5det%202020-05-08.pdf
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

2015 beslutade Göteborgsregionens förbundsstyrelse att rekommendera 

medlemskommunerna att harmonisera reseområdet och egenavgiften för 

färdtjänst. I samband med det beslutades även att färdtjänstfrågor av mer 

strategisk karaktär hanteras inom Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverk 

och avdelningen Miljö och samhällsbyggnad.  

Vid det delregionala kollektivtrafikrådets sammanträde den 8 maj 2020 lyftes 

färdtjänstfrågor och kollektivtrafiknätverket fick i uppdrag att:  

• Ta fram en nulägesbild av reseområde, antal resor, taxa och 

servicenivåer  

• Utifrån nulägesbilden utreda förutsättningarna för en ökad 

harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen  

Kollektivtrafiknätverket tillsatte en arbetsgrupp bestående av 

Göteborgsregionen, Mölndals stad och Stenungsund kommun. En enkät 

skickades ut till alla medlemskommuner via kollektivtrafiknätverket och 

återfinns i bifogad rapport Harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen  

En kommun har möjlighet att överlåta sina uppgifter för färdtjänst till den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten om så beslutas. Kungsbacka kommuns 

regionala kollektivtrafikmyndighet är Region Halland och inte Västra 

Götalandsregionen. På grund av olika förutsättningar för harmonisering av 

färdtjänst har Kungsbacka kommun inte deltagit i framtagandet av 

nulägesbilden. Kommunen har fått samma information som övriga 

medlemskommuner från arbetsgruppen.  

Bedömning 

Baserat på de svar som inkommit från kommunerna bedömer arbetsgruppen 

att harmonisering på kort sikt redan är genomförd. Mindre justeringar kan 

göras och potential för harmonisering finns exempelvis för de tillägg respektive 

kommun beslutat om.  

På lång sikt ser arbetsgruppen att en skatteväxling bör undersökas. Idag är 

det allt för många frågetecken om vad en skatteväxling skulle innebära både för 

kommunens budget och organisation så väl som för individen. Arbetsgruppen 

ser dock att det är utmanande för Västra Götalandsregionen att påbörja ett 

undersökningsarbete om kommuner inte visar ett intresse för ett sådant arbete.  

Rekommendationer 

Under genomförandet av uppdraget har arbetsgruppen även sett över de 

rekommendationer för harmonisering som gjordes 2015. Arbetsgruppen 
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konstaterar att rekommendationerna bör kvarstå och anses vara aktualiserade. 

Utöver tidigare beslutade rekommendationer ser arbetsgruppen att:  

• Potential för harmonisering gällande reseområde finns men inom 

tidigare beslutade rekommendationer 

• Potential finns för harmonisering gällande tillägg men det är oklar hur 

stor påverkan det faktiskt skulle få för resenär och kommun 

• Eventuellt intresse för fördjupad samverkan genom skatteväxling 

behöver i första hand ske på initiativ från respektive kommun 

 

Arbetsgruppens rekommendationer är att:  

• Tidigare beslutade rekommendationer kvarstår och kan anses 

aktualiserade  

• Uppdraget om strukturerad nätverksform från maj 2016 kvarstår och 

kan anses aktualiserat  

• Göteborgsregionens medlemskommuner meddelar Västra 

Götalandsregionen om intresse finns för fördjupad samverkan gällande 

färdtjänst genom skatteväxling 

Fortsatt arbete 

För att lyckas med en ytterligare harmonisering krävs ett förarbete i respektive 

kommun där frågor om färdtjänstens utveckling bör hanteras. Arbetsgruppen 

noterar även att färdtjänstfrågor kopplar an till både mjuka och hårda 

förvaltningar. För att underlätta ett harmoniseringsarbete bör kommunerna 

även se över hur ansvarsfördelningen ser ut i respektive kommun.  

Göteborgsregionens uppdrag från 2016 rekommenderas här vara aktualiserat 

och kan därför bistå kommunerna om så önskas. Främst genom att vara en 

arena för samverkan där medlemskommunerna ser ett behov.  

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har viktiga roller i framför allt 

frågan om skatteväxling. Om flera kommuner meddelar att ett intresse för 

fördjupad samverkan genom skatteväxling finns bör Västra Götalandsregionen 

ansvara för ett sådant utredningsarbete.  

 

Helena Söderbäck  

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 

Skickas till 

Medlemskommunerna
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Miljö och samhällsbyggnad 

Färdtjänst i Göteborgsregionen 

Harmonisering av färdtjänst i 

Göteborgsregionen  

Återrapportering uppdrag om möjlighet till 

harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen  
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 

invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2021 

Ev. namn på avdelning/verksamhet 

Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 

Text: Anna Gustafsson (GR), Kerstin 

Gunneröd (Stenungsunds kommun) och 

Tobias Johansson (Mölndals stad) 
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Förord 
I maj 2020 fick Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverk i uppdrag av det 

delregionala kollektivtrafikrådet att undersöka möjligheterna till harmonisering av 

färdtjänst i Göteborgsregionen. Inom kollektivtrafiknätverket tillsattes en 

arbetsgrupp som arbetat fram denna rapport. Rapporten innehåller bakgrund till 

uppdraget, genomförandet, resultat och förslag på fortsatt arbete. Denna rapport 

innebär även återrapportering till det delregionala kollektivtrafikrådet från 

kollektivtrafiknätverket.  

 

Anna Gustafsson, Kerstin Gunneröd och Tobias Johansson 

Göteborg i april 2021  
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Förutsättningar och bakgrund 

Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverk fick i maj 2020 i uppdrag från 

det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen att utreda 

förutsättningar för en ökad harmonisering av färdtjänst. Redan 2015 

påbörjades ett harmoniseringsarbete och kommande kapitel beskriver 

bakgrunden till båda uppdragen. Kapitlet lägger även grunden till varför 

färdtjänst ryms inom ramarna för kollektivtrafik.  

Lagkrav  

Färdtjänst hanteras i Lag (1997:736) om färdtjänst och gäller särskilt anordnade 

transporter för personer med funktionshinder. Lagen är indelad i sex delar; 

övergripande, tillstånd till färdtjänst, avgift, återkallelse av tillstånd med mera, 

handläggning av ärenden med mera samt överklagande. Nedan följer kortfattad 

beskrivning av lagen vilken kan läsas i sin helhet på riksdagens hemsida.  

Enligt lagen ansvarar varje kommun för att färdtjänst av god kvalitet anordnas, 

kommunens uppgifter kan genomföras av den eller de nämnder kommunfullmäktige 

beslutar och kommunen får överlåta sina uppgifter till den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten. Tillstånd till färdtjänst ska beviljas den som på grund av 

funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta 

sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken.  

Baserat på de nu gällande lagkraven innebär det att exempelvis avsaknad av 

kollektivtrafik där du bor eller hög ålder inte är giltiga skäl för tillstånd för färdtjänst. 

Kommunen är skyldig att ordna med färdtjänst i den egna kommunen och det finns 

även utrymme för kommunen att göra begränsningar så som antal resor per år eller 

viss sträckning, exempelvis från bostad till närmaste busshållplats.  

Kommunens lagstadgade ansvar innebär en miniminivå för invånarna. Det finns 

möjlighet för respektive kommun att besluta om exempelvis ett större reseområde, 

servicenivåer och övriga tillägg. Servicenivåer reglerar olika riktvärden för väntetider, 

spilltider och sökfönster. Spilltid är den extra tillåtna tiden som kan uppstå vid 

samordnade resor i relation till den närmaste vägen mellan två adressen. Sökfönster 

innebär det fönster som beställningscentralen kan söka en lämplig avresetid i 

förhållande till resenärens önskade avresetid.   

Tidigare harmoniseringsarbete i Göteborgsregionen 

Under 2014 och 2015 arbetade Göteborgsregionen (GR) fram ett underlag för hur 

samverkan kring färdtjänstfrågor skulle kunna organiseras och för att hitta 

harmoniseringsmöjligheter. Vid förbundsstyrelsens möte den 18 september 2015 

rekommenderades medlemskommunerna att harmonisera färdtjänstreglerna vad 

gäller reseområde och taxa. Rekommendationerna innebär:  

• Reseområdet ska minst innefatta Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, 

Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 

• Taxan för en färdtjänstresa (egenavgiften) får inte överstiga Västtrafiks baspris 

med ett påslag om 60% 



   

6 (12) 

Färdtjänst i Göteborgsregionen  

I samband med utredningen fastslogs även att färdtjänsten är en del av 

kollektivtrafiken och därför ordnas under uppdraget gällande delregionalt 

kollektivtrafikråd. Avdelningen för miljö och samhällsbyggnadsfrågor fick i uppdrag 

att ta initiativ till ett GR-samarbete i strukturerad nätverksform. Den 13 maj 2016 

beslutade förbundsstyrelsen att Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverk ansvarar 

för strategiska frågor som är nära sammanlänkade till övrig kollektivtrafik. För 

färdtjänstfrågor av mer handläggande karaktär hanteras de i ett nätverk som 

Västtrafik ansvarar för.  

Uppdrag till kollektivtrafiknätverket 

I samband med det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen den 8 maj 

2020 fick kollektivtrafiknätverket i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

harmonisering av färdtjänstfrågor. Uppdraget innebar att:  

• Ta fram en nulägesbild av reseområde, antal resor, taxa och servicenivåer  

• Utifrån nulägesbilden utreda förutsättningarna för en ökad harmonisering av 

färdtjänst i Göteborgsregionen 

Undantag från uppdraget 

En kommun har möjlighet att överlåta färdtjänsten till den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten och för Kungsbacka är detta Region Halland och inte 

Västra Götalandsregionen. Kungsbackas färdtjänst utförs idag av Hallandstrafiken, 

likt många kommuner i Västra Götaland har överlåtit ansvaret till Västtrafik. 

Kungsbacka har fått samma information som övriga medlemskommuner men är på 

grund av ovan nämnd anledning exkluderad från uppdraget.  
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Redovisning av uppdraget 

Arbetsgruppen1 beslutade att en enkät skulle skickas ut för att besvara 

uppdraget från det delregionala kollektivtrafikrådet. Enkäten besvarades 

av de 12 kommuner i Göteborgsregionen som ligger i Västra Götaland. 

Frågorna varierade mellan reseområde, eventuella diskussioner kring 

förändringar, typ av färdtjänst, servicenivåer och taxesystem. Nedan 

redovisas sammanställning av inkomna svar.  

Reseområde 

I samband med enkäten fick kommunerna besvara huruvida några diskussioner förs 

gällande förändringar i reseområdet. Ingen av de som svarar lyfter att det är aktuellt 

att ändra i reseområden. Ett par kommuner har nyss utökat färdtjänstområdet och 

anser därför att ytterligare förändringar inte är relevant i detta skede.  

I enlighet med tidigare rekommendationer från Göteborgsregionen har en majoritet 

av de svarande det minsta rekommenderade reseområdet. Det finns potential för 

ytterligare harmonisering av reseområdet men inom ramarna för beslutade 

rekommendationer från 2015. 

 

Kommun Reseområde Enligt 
rekommendation? 

Ale Hela Västra Götaland + Kungsbacka Ja 

Alingsås Hela Västra Götaland + Kungsbacka Ja  

Göteborg Hela Göteborgsregionen Ja 

Härryda Härryda, Göteborg, Mölndal, Partille, Bollebygd, Mark och 
Lerums kommun 

Nej 

Kungälv Hela Göteborgsregionen + Orust Ja 

Lerum Hela Göteborgsregionen + Bollebygd, Mark, Orust och 
Vårgårda 

Ja 

Lilla Edet Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Stenungsund, 
Kungälv, Ale, Göteborg, Landvetter flygplats 

Nej 

Mölndal  Hela Göteborgsregionen + Mark Ja 

Partille  12 av Göteborgsregionens kommuner (ej Kungsbacka), delar 
av Öckerö, Bollebygd och Mark 

Nej 

Stenungsund 12 av Göteborgsregionens kommuner (ej Kungsbacka) + 
Färgelanda, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Uddevalla, 
Vänersborg, Grästorp, Orust, Vårgårda och Bollebygd 

Ja 

Tjörn Hela Västra Götaland + Kungsbacka Ja 

Öckerö 12 av Göteborgsregionens kommuner (ej Kungsbacka) Ja 

 

 
1 Anna Gustafsson (Göteborgsregionen), Kerstin Gunneröd (Stenungsund) och Tobias 

Johansson (Mölndal) 
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Antal resor 

I undersökningen har kommunerna fått besvara huruvida det finns eventuella 

begränsningar i antalet resor. En kommun meddelar att de har en begränsning av 

antalet resor per månad, två kommuner har möjlighet att tillämpa säsongsbaserad 

begränsning och en kommun meddelar att de bedömer eventuella begränsningar på 

individnivå utifrån en viss bedömningsmodell.  

Arbetsgruppen ser inget behov av att rekommendera harmoniseringsåtgärder 

kopplat till antalet resor.  

Taxa för egenavgifter 

Kommunerna redovisar i sina svar de taxor de har idag. Taxorna baseras på antalet 

kommungränser resenären passerar och utgår ifrån Västtrafiks baspris i tidigare 

zonstruktur. I samband med införandet av tre zoner påbörjades en diskussion 

huruvida förändringar i taxesystemet skulle genomföras och en arbetsgrupp ledd av 

Västtrafik arbetade fram ett avståndsbaserat förslag. Öckerö kommun har meddelat 

att de övergått till en avståndsbaserad taxa från och med 1 april 2021.  

Tabellen nedan visar påslag på baspris, kostnad för resenären i kr samt Västtrafiks 

baspris i kr för en enkelresa inom en kommun.  

Så gott som alla kommuner utgår från Västtrafiks baspris för egenavgifter och då 

egenavgifterna ligger under det rekommenderade taket för påslag ser arbetsgruppen 

inget behov av ändrade rekommendationer.  

 

Kommun Kommunalt påslag  
(enkelresa i egna kommunen) 

Kostnad i kr 
för resenären 

Västtrafiks 
baspris i kr 

Ale 0% 52 kr 52 kr 
Alingsås 54% 80 kr 52 kr 

Göteborg 0% 52 kr 52 kr 
Härryda 0% 52 kr 52 kr 
Kungälv 25% 65 kr 52 kr 

Lerum 0% 52 kr 52 kr 
Lilla Edet 50% 78 kr 52 kr 
Mölndal  6% 55 kr 52 kr 

Partille  6% 55 kr 52 kr 
Stenungsund 15% 60 kr 52 kr 

Tjörn 45% 75 kr 52 kr 
Öckerö 15% 60 kr 52 kr 

 

Servicenivåer 

Servicenivåer varierar mellan sex olika kategorier. Nivåerna beskriver riktvärden för 

kvaliteter som resenären kan förvänta sig och hanterar väntetid, spilltider och 

sökfönster. Spilltid är den extra tillåtna tiden som kan uppstå vid samordnade resor i 

relation till den närmaste vägen mellan två adressen. Sökfönster innebär det fönster 

som beställningscentralen kan söka en lämplig avresetid i förhållande till resenärens 
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önskade avresetid. Utöver fråga om servicenivå har kommunerna även svarat på 

huruvida de har beslutat om ytterligare tillägg resenären har möjlighet att nyttja.  

Göteborg har driver färdtjänst i egen regi och har inte samma typ av system som 

Västtrafik har. Övriga kommuner har beslutat om servicenivå 4. Nivå 4 innebär 

exempelvis att spilltiden i tätort är 100% och sökfönstret är 45 minuter.  

Då alla kommuner förutom Göteborg har servicenivå 4 ser arbetsgruppen inget 

behov av harmonisering av servicenivån. Däremot kan en harmonisering göras för 

beslutade tillägg om så önskas. Arbetsgruppen ser dock att det är otydligt hur stor 

påverkan en sådan harmonisering skulle få för både kommun och resenär.  

 

Kommun Servicenivå Tillägg 

Ale 4 Hjälpmedel, Bagage, Trappklättring (max 6 månader), 
elscooter/permobil 10 ggr/år 

Alingsås 4 Sällskapsdjur, Trappklättring (om transportören kan utföra), 
Resor måste starta eller avslutas i Alingsås kommun. 

Göteborg Eget Hjälpmedel, Bagage, Bilbarnstol, Sällskapsdjur, Trappklättring  
Härryda 4 Hjälpmedel, Bagage, Sällskapsdjur, Trappklättring 
Kungälv 4 Hjälpmedel, Bagage, Trappklättring 

Lerum 4 Hjälpmedel, Bagage, Sällskapsdjur, Trappklättring 
Lilla Edet 4 - 
Mölndal  4 Hjälpmedel, Bagage, Bilbarnstol, Sällskapsdjur, Trappklättring  

Partille  4 Trappklättring, Bagage, två kassar alternativt en resväska eller 
motsvarande som kan bäras av en resenär på en allmän 
kollektivtrafikresa 

Stenungsund 4 Bagage, två kassar alternativt en resväska eller motsvarande som 
kan bäras av en resenär på en allmän kollektivtrafikresa 

Tjörn 4 - 
Öckerö 4 Hjälpmedel, Bagage 

 

Övriga medskick till arbetsgruppen 

I enkäten fanns möjlighet att besvara en fråga om framtidens färdtjänst och övriga 

medskick till arbetsgruppen. Viktigt att här poängtera att medskicken inte 

nödvändigtvis är politiskt förankrade utan baseras på tankar och idéer från 

tjänstepersoner. Nedan följer ett urval av de medskick som gjorts. 

 

Synkroniserade avgiftssystem för färdtjänst och den allmänna kollektivtrafiken vore bra då 
det är dyrt idag.  
Om det finns fler personer som kan stötta i den allmänna kollektivtrafiken kunde fler nyttja 
den. 
Färdtjänsten borde skatteväxlas och gå över på Västra Götalandsregionens ansvar. 

Samma system för geografiskt område, taxor och regelverk för hela Göteborgsregionen.  

Möjligheten för kunder/anhöriga att kunna betala resan i förväg för att slippa ha med 
kontanter/kort.  
Möjligheten för kunder/anhöriga att följa bilen i en mobilapp. 

Det vore positivt om vi på något sätt kan arbeta mot en harmonisering.  
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Färdtjänst i Göteborgsregionen  

Borde se över möjligheten att åka taxi hela vägen då många klarar att åka i den allmänna 
kollektivtrafiken delar av sträckan.  
Önskemål att alla Göteborgsregionens kommuner hade en gemensam avståndsbaserad 
taxa. 
En regional färdtjänst för Västra Götaland hade bidragit till jämlik hantering av ärenden och 
högre rättssäkerhet för den sökande. Troligen även en ekonomisk vinning i detta. 

 

Skatteväxling 

I samband med att lagen om kollektivtrafik trädde i kraft 2012 beslutade alla 

kommuner i Västra Götaland ett överlåta ansvaret om den allmänna kollektivtrafiken 

till Västra Götalandsregionen genom en skatteväxling. Skatteväxlingen innebär, 

mycket förenklat, att en del av den kommunala skatten går till Västra 

Götalandsregionen som ersättning för utförandet av den allmänna kollektivtrafiken. 

Under höst och vår 2020 påbörjade kollektivtrafiknätverket diskussioner om 

färdtjänstfrågor och arrangerade ett antal träffar. Deltagare vid träffarna var både 

deltagare i kollektivtrafiknätverket och färdtjänsthandläggare.  

Då den allmänna kollektivtrafiken är starkt sammanlänkad med färdtjänsten lyfte 

flera deltagare möjligheterna med en skatteväxling även för färdtjänst. Fördelar som 

lyftes med en skatteväxling var bland annat förbättrade samordningsmöjligheter 

mellan den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänst, samt en jämlik hantering av 

ärenden för alla regionens invånare.  

Nackdelarna med en skatteväxling var framförallt de frågetecken som uppstår när 

frågan inte är utredd tydligt nog. De frågor som lyftes handlade främst om vad en 

skatteväxling skulle innebära för både kommunen, regionen och resenären.  

På kort sikt ser arbetsgruppen att genomförbarheten för en skatteväxling är låg 

men om intresse för skatteväxling finns bör Västra Götalandsregionen ansvara för en 

sådan utredning. Huruvida ett intresse finns eller inte behöver i ett första skede 

utredas i respektive kommun.  
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Färdtjänst i Göteborgsregionen  

Rekommendationer  

Rekommendationer 

I tidigare kapitel har insamlade svar redovisats kopplat till det uppdrag det 

delregionala kollektivtrafikrådet gav Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverk i maj 

2020. Under genomförandet av uppdraget har arbetsgruppen även sett över de 

rekommendationer för harmonisering som gjordes 2015. Arbetsgruppen konstaterar 

att rekommendationerna bör kvarstå och bör anses aktualiserade. Utöver tidigare 

beslutade rekommendationer ser arbetsgruppen att:  

• Potential finns för harmonisering gällande reseområde men inom tidigare 

beslutade rekommendationer 

• Potential finns för harmonisering gällande tillägg men det är oklart hur stor 

påverkan det faktiskt skulle få för resenär och kommun  

• Eventuellt intresse för fördjupad samverkan genom skatteväxling behöver i 

första hand ske på initiativ från respektive kommun  

• Uppdraget om strukturerad nätverksform från maj 2016 kvarstår och kan 

anses aktualiserat.  

 

Arbetsgruppens rekommendationer är att:  

• Tidigare beslutade rekommendationer kvarstår och kan anses aktualiserade  

• Uppdraget om strukturerad nätverksform från maj 2016 kvarstår och kan 

anses aktualiserat  

• Göteborgsregionens medlemskommuner meddelar Västra Götalandsregionen 

om intresse finns för fördjupad samverkan gällande färdtjänst genom 

skatteväxling 
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Färdtjänst i Göteborgsregionen  

Fortsatt arbete 
Göteborgsregionens kommunalförbund består av 13 medlemskommuner med olika 

förutsättningar, både vad gäller antal invånare och organisatoriska förutsättningar. 

Ett harmoniseringsarbete utöver rekommendationerna ovan kräver en förståelse för 

de olika förutsättningarna och en tydlig viljeriktning från respektive kommun. Det 

finns dock inga hinder att på sikt genomföra en full harmonisering genom exempelvis 

gemensamma reglementen eller skatteväxling om kommunerna så önskar.  

Kommun 

För att lyckas med en harmonisering krävs ett förarbete i kommunerna, främst 

utifrån de organisatoriska förutsättningarna. Färdtjänst är en fråga som ofta hamnar 

mellan två förvaltningar med två olika perspektiv. Å ena sidan kopplar den många 

gånger an till de mjuka förvaltningarna så som socialförvaltningar men å andra sidan 

även till de hårda förvaltningarna så som tekniska förvaltningar. Uppdelningen 

mellan de mjuka och hårda värdena innebär två olika perspektiv på vad färdtjänst är 

och hur den kan utvecklas. Om ett harmoniseringsarbete ska kunna lyckas behöver 

kommunen vara enade om hur färdtjänstfrågorna bör organiseras.  

Göteborgsregionen  

Göteborgsregionens arbete kan fortsätta inom ramarna för det befintliga uppdraget 

från 2016. Kollektivtrafiknätverket kan bistå i eventuellt utvecklingsarbete där 

medlemskommunerna är enade och via befintliga nätverk och forum.  

Västra Götalandsregionens och Västtrafik 

Utifrån lagen om färdtjänst baseras individens rätt till färdtjänst på möjligheten att 

använda den allmänna kollektivtrafiken. Många kommuner har upphandlat 

färdtjänst av Västtrafik vilket innebär att samordningspotentialen mellan färdtjänst 

och den allmänna kollektivtrafiken är stor. Västra Götalandsregionen och Västtrafik 

bör, utifrån sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet och utförare, se över det 

regionala arbetet med färdtjänstfrågor och identifiera samordningspotentialen 

mellan de två grenarna.  

Om flera kommuner meddelar att ett intresse för fördjupad samverkan genom 

skatteväxling finns bör Västra Götalandsregionen ansvara för ett sådant 

utredningsarbete.    



@Göteborgsregionens kommunalförbund

Utdrag ur protokoll (5 L37) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen 13 maj 2OL6 i Öckerö
kommun

5 137 Dnr:2OL2-OO279.29
Uppdrag om strukturerad nätverksform kring färdtjänstfrågor

Förbundsstyrelsen beslutade 2015-09-18 att ge styrgruppen för miljö
och samhällsbyggnad i uppdrag att ta initiativ till ett GR-samarbete i

strukturerad nätverksform kring färdtjänstfrågor. Inom ramen för GR:s

kollektivtrafiknätverk har kontaktpersonerna genom dialog med

respektive kommuns färdtjänstavdelning besvarat ett antal frågor.
Därefter har frågan om hur man kan organisera ett nätverksarbete
d iskuterats i kol lektivtrafi knätverket.

Beslut

Förslag till upplä99 för nätverksarbete kopplat till färdtjänst godkänns,

vilket innebär att
- strategiska frågor kopplade till färdtjänst som är nära sammanlänkade
till övrig kollektivtrafik hanteras inom ramen för kollektivtrafiknätverket,
- färdtjänstfrågor av mer handläggande karaktär hanteras i ett nätverk
som aktiveras på initiativ av kommunerna när behov uppstår.

Åt kansliet uppdras att skicka ut information till medlemskommunerna
om hur nätverksarbetet kopplat till färdtjänst kommer att bedrivas,

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård Dennis Jeryd

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla ijuni 2016.

Rätt utdraget intygar: '/

Protokoll
Förbu ndsstyrelsen

2016-05-13

Just:

/Leena Odebo
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Till förbundsstyrelsen

Uppdrag om strukturerad nätverksform kring
färdtjänstfrågor

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna förslag till upplägg för
nätverksarbete kopplat till färdtjänst som innebär att
- strategiska frågor kopplade till färdtjänst som är nära sammanlänkade
till övrig kollektivtrafik hanteras inom ramen för kollektivtrafiknätverket,
- färdtjänstfrågor av mer handläggande karaktär hanteras i ett nätverk

o,.som aktiveras pä initiativ av kommunerna när behov uppstår.

Förbundsstyrelsen föreslås uppdra åt kansliet att skicka ut information
till medlemskommunerna om hur nätverksarbetet kopplat till färdtjänst
kommer att bedrivas.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen beslutade 2015-09-18 att ge styrgruppen för miljö
och samhällsbyggnad i uppdrag att ta initiativ till ett GR-samarbete i

strukturerad nätverksform kring färdtjänstfrågor. Inom ramen för GR:s

kol lektivtrafi knätverk ha r konta ktpersonerna gen om di alog med

respektive kommuns färdtjänstavdelning besvarat ett antal. Därefter har
frågan om hur man kan organisera ett nätverksarbete diskuterats i

kol lektivtrafi knätverket.

Göteborg 2016-04-04

Helena Söderbäck

/Maria Sigroth

@
Dnr: 2OI2-OO279.29

Styrelseärende 8
2016-05-13
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Bakgrund

Förbundsstyrelsen beslutade 2015-09-18 att ge styrgruppen för miljö
och samhällsbyggnad i uppdrag att ta initiativ till ett GR-samarbete i

strukturerad nätverksform kring färdtjänstfrågor. Inom ramen för GR:s
kollektivtrafiknätverk har kontaktpersonerna genom dialog med
respektive kom m u ns fä rdtjä nstavdel n i n g besva rat neda nståend e frå gor
Därefter har frågan om hur man kan organisera ett nätverksarbete
diskuterats i kollektivtrafiknätverket.

Var ligger ansvaret för färdtjänst i din kommun? (ligger
kollektivtrafik och färdtjånst på samma avdelning?)
Vilka behov av nätverk kopplat till frågor om färdtjänst finns i din
kommun?
Handlar eventuella behov om strategiska frågor eller frågor av
med handläggande karaktär/detaljfrågor?
Vad har du för syn på var färdtjänstfrågor bör hanteras i

nätverksform? I kollektivtrafiknätverket eller i annan form?
(motivera)

Sammanfattningsvis uttrycker majoriteten av kommunerna att det inte
finns ett behov av ett särskilt nätverk som hanterar strategiska frågor
kopplat till färdtjänst. Denna typ av frågor kan när de uppstår hanteras
inom ramen för kollektivtrafiknätverket genom att nätverket då kopplar
in kommunernas kompetenser kring färdtjänst.

Västtrafik nåller i ett nätverk för de kommuner som har lämnat över
samordning av färdtjänst till Västtrafik. Nätverket hanterar framförallt
frågor av mer handläggande karaktär. Kommunerna uttrycker att det
kan finnas behov av ett kompletterande nätverk där Västtrafik inte är
sammankallande och där även kommuner som är kopplade till
Göteborgs stads utförande ingår. Denna typ av nätverk behöver
emellertid inte vara permanent utan kan aktiveras när behov uppstår.
GR kan ¿å stå för arenan, administrationen kring nätverket etc.
Försl a gsvis tas mötesi niti ativ av ko m m u nernas färdtjänstha ndl ä g ga re
el ler representa nter i koll ekti vtrafi knätverket när gemensa m m a frå gor
uppstår.

Förslag till upplägg för nätverksarbete kopplat till färdtjänst godkändes i

styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad vid sammanträde 2OL6-O4-
2L.

@

a

a



Göteborgsregionens kommunalförbund

Utdrag ur protokoll (5 51) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen 18 septemb er 2015 på
Arken i Göteborg

5 51 Dnr. t2-279-29
Förslag till harmonisering av färdtjänstregler

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har på uppdrag av

förbundsstyrelsen tagit fram ett förslag till harmonisering av

färdtjänstreglerna. Förslaget har varit ute på remiss i

medlemskommunerna. Resultatet av remissbehandlingen beskrivs i

bilagt tjänsteutlåtande, daterat 2015-08-06.

Oå farOt¡ansten är en del av kollektivtrafiken bör frågan ordnas under
u ppdraget gällande delregionalt kollektivtrafikråd, vil ket innebär att
styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta initiativet
till GR-samarbete.

Per Vorberg (M) meddelar att Härryda kommun inte ställt sig bakom

förslaget och att han därför kommer att anmäla avvikande mening,

Beslut

Medlemskommunerna rekommenderas att besluta i enlighet med

föreliggande förslag, daterat 2015-08-06.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta initiativ
till ett GR-samarbete i strukturerad nätverksform kring färdtjänstfrågor.

Protokollsanteckning

Per Vorberg (M), Härryda, anmäler avvikande mening

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Protokoll
Förbu ndsstyrelsen

2015-09-18

Just:
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Justeras:

Jonas Ransgård

Protokoll
Förbu ndsstyrelsen

2015-09-18

Paula Örn

Justering av protokollet har tillkännagívits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i oktober 2OL5.

t.
Rätr urdraset intysar: /- {/Lteh'ç MeSo

Just:



Göteborgsreg ionens komm unalförbu nd @
Dnr: L2-279.29

Tjänsteutlåta nde

2015-08-06
Elisabeth Beijer/Emma Dahlgren

Förslag till harmon¡ser¡ng av färdtjänstregler

Förbundsstyrelsen beslutade 2OL4-09-26 att godkänna ett förslag från
sociala styrgruppen 2OL4-06-13 på hur färdtjänstreglerna i GR-

kommunerna skulle kunna harmoniseras samt att skicka ut förslaget på

remiss till medlemskommunerna.

Bakgrund och syfte

Förslaget utgick från ett uppdrag från förbundsstyrelsen att se över hur
färdtjänstreglerna skulle kunna harmoniseras särskilt vad gäller
reseområde, antal resor och taxor. Frågan hade varit aktuell över tid i

olika utredningar som konstaterat att GR-kommunerna tillämpar en

mängd olika regler samtidigt som det uttryckts ett intresse för att närma
sig varandra.

En utredning genomfördes som byggde på vad som föreföll vara möjligt
att åstadkomma utifrån en minsta gemensamma nämnare kommunerna
emellan. Utredningen redovisas i styrgruppsärendet 2014-06-13, se

bilaga 1.

Förslag i utredningen 2O14-06-13

Nuläge, förslag och konsekvenser av förslagen redovisas i utredningen.
Förslagen var följande:

1 Reseområde

Reseområdet ska minst innefatta kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg,
Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,
Tjörn och öckerö.

2 Antal resor

Ingen ändring mot hur kommunerna arbetar idag (Göteborg och

Härryda är de enda kommunerna som tillämpar viss resebegränsning,

men en individuell bedömning görs av behovet av antalet resor).

3 Taxa

Taxan för en färdtjänstresa får inte överstiga Västtrafiks baspris med ett
påslag för 60 procent.

4 Samarbete
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Det föreslogs vidare att ett GR-samarbete inleds, exempelvis i

nätverksform med motiveringen att ett GR-gemensamt
förbättringsarbete som sker kontinuerligt ökar möjligheterna till att
utveckla en färdtjänst med god kvalitet och med större möjlighet till
likabehandling.

Synpunkter från medlemskommunerna

En sammanställning av de inkomna synpunkterna redovisas i bilaga 2.
Kungsbacka deltar inte i ärendet. Öckerö har inte kommit in med något
yttrande,

Tio av de elva kommunerna ställer sig bakom förslaget med vissa
kommentarer och frågor.

Ale ställer sig bakom förslaget men önskar ett förtydligande beträffande
vilka baspriser rnan utgår från; den så kallade Göteborgsmatrisen eller
"Zonefna".

Paftille har också beslutat om att ställa sig bakom förslaget men anser
att frågan om mânadskort i nuläget bör hållas isär från frågorna om taxa
och foftsatt hanteras av de enskilda kommunerna.

Mölndal tillstyrker förslaget men anser att arbetsresor inte ska omfattas
av harmoniseringen.

Göteborg anser att en utvärdering av harmoniseringen behöver göras

senast tre år efter det att arbetet frar påbcir¡ats. Göteborg ställer
särskilda krav på det fortsatta samarbetet: Det bör organiseras efter en

fastlagd princip med regelbundna möten med tydlighet i vilka frågor
som ska hanteras, deltagare, sammankallande och vem som ansvarar
för dagordningen, Protokoll bör föras. Det bör framgå hur frågorna ska
drivas utifrån ett fortsatt självbestämmande och samtidigt större
möjlighet till likabehandling. Göteborg har också en synpunkt om att
den grundläggande principen ska vara att färdtjänst ska jämföras med
all män kollektivtrafi k,

Den enda kommun som inte ställer sig bakom förslaget är Härryda som
efterlyser vidare utredning av konsekvenserna vid eventuell utökning av
reseomrâdet.

Övriga kommentarer handlar i mångt och mycket om att det är positivt
med en ökad samordning och samverkan GR-kommunerna emellan i

dessa frågor och att förslaget kan utgöra ett steg i den riktningen. För

ett antal kommuner innebär inte förslaget någon förändring utifrån hur
det fungerar idag. Någon kommun anser att GR borde ha kunnat komma
längre i förslaget om harmonisering.

@
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Kommentarer ti Il synpunkterna

Beträffande frågan om Göteborgsmatrisen fzonerna (Ale): Västtrafiks
baspris styr prissättningen för enkelbiljetter, kontoladdning, 5-resorskort
samt vissa priser på anropsstyrd trafik. Tidigare var baspriset och

enkelbiljettspriset samma sak, men i och med sänkningen av
enkelbiljettspriset år 2011 är enkelbiljettpriset idag 86 procent av
baspriset. Det finns två olika sätt att beräkna baspriset vilket Ale
påpekar. I korthet gäller Göteborgsmatrisen för resor ¡nom området
Göteborg++ (dvs. i kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,
Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö), och det Ale benämner
som "Zonerna" i resten av regionen. Eftersom beräkningarna avser olika
områden borde det inte bli en fråga för kommunerna att fundera över,
Skulle den här frågan uppkomma rekommenderas att ta kontakt med

Västtrafik för att klargöra vilken matris som kan användas, och hur
taxorna skulle kunna skifta vid olika beräkningar (ref. Orjan Sjöling). Vi

rekommenderar att vid ett eventuellt val mellan de olika matriserna
välja det som är mest fördelaktigt för kommunen i sin helhet.

Den fråga som Härryda reser, att GR bör göra en vidare utredning kring
konsekvenserna vid eventuell utökning av reseområdet, är belyst i

utredningen 2OL4-06-I3. Där föreslogs att konsekvensbeskrivningar av
förslaget genomförs av varje kommun eftersom det är där man har
kunskap om vad som efterfrågas av resenärerna. Utredningen lyfte fram
att eventuella konsekvenser får ställas mot värdet av en harmonisering,
Vi ser inte att någon ytterligare utredning i denna del av förslaget är
aktuell att göra.

Mölndal vill att reseområdet vad gäller arbetsresor ska få beslutas av
varje kommun. Utredningen har inte gjort någon skillnad på vilken typ
av resor som besluten om färdtjänst avser och frågan har inte kommit
upp i något annat skede av utredningen eller i remissvaren från övriga
kommuner. Om Mölndal ser att arbetsresor till andra kommuner kan

medföra särskilt höga kostnader, bör även detta ställas mot värdet av
harmonisering och inte minst människors möjligheter till arbete i alla

delar av regionen.

Mânadskort (Partille) finns i vissa kommuner men inte i alla och

utformningen av eventuella månadskort skiljer sig också i hög grad.

Denna fråga har inte beröfts i utredningen eftersom den är komplex.
Huruvida månadskort ska harmoniseras eller inte är en fråga att
diskutera närmare i ett foftsatt samarbete GR-kommunerna emellan.

Göteborg synpunkter beträffande uppföljning och uppstyrning av
samarbetet förefaller rimliga och tas med till det nätverk som ska

hantera frågan fortsättningsvis. Principen att färdtjänst ska jämföras

med allmän kollektivtrafik är en naturlig utgångspunkt.

@



Göteborgsregionens komm unalförbund

Bedömning

Att åstadkomma en harmonisering kräver i grunden en god vilja från
varje medverkande kommun. Förslaget har tydligt utgått från en

minimininivå för att överhuvudtaget kunna prata om en harmonisering
Avsikten är att arbetet ska fortsätta i en strukturerad form för
mellankommunalt samarbete med GR som arena. De synpunkter som
lämnats tyder på att vi har kommit en bit på väg.

Förslaget är dätför att förbundsstyrelsen rekommenderar
medlemskommunerna att anta de förslag som lämnats i utredningen
2014-06-13:

1 Reseområde

Reseområdet innefattar minst kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg,
Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö.

2 Antal resor

Ingen ändring mot hur kommunerna arbetar idag (Göteborg och
Härryda är de enda kommunerna som tillämpar viss resebegränsning,
men en individuell bedömning görs av behovet av antalet resor).

3 Taxa

Taxan för en färdtjänstresa får inte överstiga Västtrafiks baspris med ett
påslag för 60 procent.

4 Samarbete

Ett GR-samarbete inleds i strukturerad nätverksform.

@



Bilaga l Till
Sociala styrgruppen/GR

Förslag om harmonisering av fÌirdtj anstregler

Bakgrund

Förbundsstyrelsen gav 2013-09-20 den sociala styrgruppen i uppdrag att
arbeta vidare med ett konkret lorslag på harmonisering av
medlemskommunernas f?irdtjänstregler, särskilt när det gäller reseområde,
antal resor och taxor.

Frågan om harmonisering av fÌirdtjänstreglerna har varit aktuell över tid. I
en utredning vid Göteborgsregionens kommunalforbund (GR) år 2004
gj ordes en sammanställnin g av m edlem skommunernas ftirdtj änstregler.
Denna uppdaterades200T. Den uppdaterade sammanställningen från år
2007 visade att GR-kommunerna hade en mängd olika regler och olika sätt
att utforma ftirdtjänst, zonindelning, taxor etcetera. I januari 2010 gav
samrådsorganet Västkom och regionkansliet inom Västra
Götalandsregionen (VGR) i uppdrag åt en partssammansatt arbetsgrupp att
foreslå regler och organisation som skulle ge mer lika villkor fÌir invånarna i
hela Västra Götaland att resa med ftirdtjänst, riksfÌirdtjänst, sjukresor och
allmän kollektivhafìk. Två utredningar genomfìirdes och bland annat
loreslogs en samlad organisation. Uppdraget till VästKom och
Regionkansliet upphävdes i september 2012 där det uttalades att en fortsatt
utvecklingsprocess i ftirsta hand bör ske delregionalt.

Frågan väcktes därefter i fìirbundsstyrelsen som 2012-10-26 gav den sociala
styrgruppen i uppdrag att uppdatera sammanställningen från år 2007 samt
undersöka möjligheten till samordning för att underlätta ftirdtjänstresor
inom GR-området.

En ny kartläggning2013-02-07 visade att skillnaderna på fürdtjänstreglema
mellan GR-kommunerna fortfarande var stora. En forfrågan sändes ut till
kommunerna fÌir att undersöka hur de såg på harmonisering av reglerna,
framftjrallt vad gällde reseområde, antal resor och taxa. De elva kommuner
som lämnade yttrande ställde sig i huvudsak positiva till en harmonisering
av ftirdtjänstreglerna i GR-området.

@
Dnr: 12-279.29

Styrgruppsärende

2014-06-13



Ärendets beredning

Utredningen har genomflorts av Emma Dahlgren vid Färdtjänstlorvaltningen
i Göteborgs Stad på uppdrag av GR under tiden januari - juni 2014. Ärendet
har hanterats genom att ta del av tidigare utredningar samt att genomfüra
dialoger. I GR-kommunerna är det framfor allt handläggare och/eller
enhetschefer inom fÌirdtjänstområdet som medverkat. En avstämning har
gjorts med en medarbetare i kommittén lor mänskliga rättigheter i Västra
Götalandsregionen. Frågorna har också diskuterats med Göteborgs Stad
Färdtj än stens råd ftir funktionsh inderfr ågor samt Handikappftirbunden
Västra Götaland. Syftet har varit att fä reda på hur en harmonisering av
reglerna skulle kunna vara möjlig att åstadkomma. Ett ftirslag har processats

i en workshop där samtliga GR.-kommuner utom Kungsbacka medverkade.

Under ärendets beredning meddelade Kungsbacka kommun att de inte
kommer attta del i utredningen eftersom de redan samarbetar med

kommunerna i Region Halland.

Färdtjänsten idag

Personers rätt till fürdtjänst regleras i lag (1997:736) om fürdtjänst
(fürdtj änstlagen) respektive lag (19 97 :7 3 5) om riksfÌirdtj änst
(riksftirdtjänstlagen). Reglerna i fÌirdtjänstlagen beskriver en lägstanivå ftir
vad som innefattas i kommunernas ansvar att anordna f¿irdtjänst.
Färdtjänstlagen ger inga detaljerade regler om hur fÌirdtjänsten ska utformas.
Stöd kan tas från ftjrarbeten och praxis, men en del frågor kvarstår
oreglerade. Kommunerna har därfÌir själva ett utrymme att utforma villkor
och anpassa ftirdtjänstens utformning och servicenivå. Det utrymme som
lämnats åt kommunerna innebär att de bland annat kan bestämma om hur
taxan ska sättas, hur stort ftirdtjänstområdet ska vara och om
resebegränsning ska tillämpas.

Om harmonisering

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter ft)r personer med
funktionsnedsättning vilket innebär att människor med funktionsnedsättning
ska fä fi.rll och lika tillgång till sina mänskliga rättigheter. Det sägs särskilt i
artikel 9 att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende
och fullt ut kunna delta på livets alla områden. I detta innefattas tillgängliga
transporter. I fürdtjänstlagen kommer detta vidare till uttryck genom att det i
3 $ sägs att den fÌirdtjänst som anordnas ska vara av en god kvalitet. Regeln
tillkom flor att säkra en lägstanivå tillika likabehandling av

fürdtjänstresenärerna i landet. Vad som ligger i detta krav är dock inte helt



Idag:

klarlagt, men utgångspunkten ska vara att det finns eff systematiskt
arbetssätt med kontinuerlig uppftiljning och utuärdering.

Vi har idag ett läge där kommunernahar valt olika vägar att organisera sin
ftirdtjänst. En del kommuner har en resebegränsning, men resorna kan då

ftiretas till ett lågt pris. Andra kommuner låter sina resenärer resa fritt i hela
Västra Götaland, men resenärerna für i gengäld betala en högre taxa.

Förslag till harmonisering

Reseområde

Nästan alla GR-kommuner ger idag sina ftirdtjänstresenärer ratt att åka till
grannkommunerna. Flera kommuner har även ett större reseområde.

Ale: Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan, Alingsås, Lerum
Alinesås: Hela Västra Götaland
Göteborg: Ale, Hänyda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Öckerö
Härryda: Mölndal, Göteborg, Partille, Bollebygd, Lerum, Mark
Kungälv: Stenungsund, Lilla Edet, Ale, Göteborg, Mölndal, Partille
(Kungsbacka: Göteborg, Mölndal, Hänyd4 Mark, Varberg)
Lerum: Ale, Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungsback4
Kungälv, Mölndal, Partille
Lilla Edet: Trollhättan, Vänersborg, Uddevall4 Stenungsund, Kungälv, Ale,
Göteborg, Landvetter fl ygplats
Mölndal: Göteborg, Härryd4 Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mark, Partille,
Öckerö
Partille: Lerum, Mölndal, Håirryda, Kungälv, Kungsback4 Ale, Göteborg,
delar av Öckerö
Stenungsund: Ale, Alingsås, Bollebygd, Essunga, Färgeland4 Grästorp,
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Munkedal,
Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Iörn, Trollhättan, Uddevalla,
Vänersborg, Y är gärd4 Öckerö

ïörn: Hela Västra Götaland
Öckerö: Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Kungälv

Förslag:

Reseområdet ska minst innefatta kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg,
Härcyda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn
och Öckerö.

@



Konsekvenser:

Detta skulle innebära en utvidgning för de flesta kommuner. Förslaget
kommer att innebära att resor som tidigare kunde beviljas utanfür
fürdtjänstområdet enligt riksftirdtjänstlagen nu istället blir en del av den

vanl i ga fÌirdtj änsten.

Riksfürdtjänst finns ft)r att möjliggöra resor für rekreation eller
fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet i Sverige. För
riksftirdtjänst är alltså syftet med resan avgörande och riksftirdtjänst beviljas
for enstaka eller kortvarigt återkommande resor. RiksfÌirdtjänst riktar sig till
personer med stora och varaktiga funktionshinder. Taxan lor riksftirdtjänst
är beslutad av regeringen i lorordning (1993:1 148) om egenavgifter vid
resor med riksftirdtjänst. Taxan f'or fürdtjänst bestäms istället av
kommunfullmäktige i respekJive kommun.

För brukarna skulle ett utökat reseområde innebära mindre byråkrati då man
skulle slippa att ansöka om riksfürdtjänst ftir resor inom GR-området. För
kommunerna skulle ftlrslaget kunna innebära minskad handläggning och
administration. Samtidigt kan kommunernabefara att resoma kan komma
att kosta mer eftersom fler personer kan resa med ftirdtjänst i stället ftir
riksftirdtjänst. Dock är erfarenheterna från Tjörn och Stenungsund att man
inte fick ökade kostnader ftir resor när man inforde ett större reseområde.

Av miljöhänsyn bör varje kommun se över hur en utvidgning av
reseområdet kan göras utan att fler resor än nödvändigt genomftirs med
personbil.

Antal resor

Två kommuner, Göteborg och Härryd4 tillämpar resebegränsning. Enligt
ftirdtjänstlagen ska hänsyn tas till vad som är skäligt utifrån individens
behov och situation när det gäller antalet resor. Övriga tio kommuner har en

fri tilldelning av antalet resor.

Utformningen av resebegränsningen ser ut på ftiljande sätt:

Göteborg: Resebegränsningen avser fritidsresor och en individuell
bedömning görs. I bedömningen beaktas hur mycket personen önskar resa

och om personen kan åka med andra fordon såsom flexlinjen. Schabloner

finns men det finns möjlighet att bevilja fler resor.

Idag:



Idag:

Härryda: Resebegränsningen avser fritidsresor och en schablon om 30 resor

per månad tillämpas, med möjlighet att bevilja fler resor.

Förslag:

Ingen ändring mot hur kommunerna arbetar idag.

Konsekvenser:

Göteborg och Härryda har under utredningen framftirt att det inte är aktuellt
i nuläget med en fri resetilldelning. Ett lågt pris har bedömts som viktigare
och mer rättvist än en fri resetilldelning. Övriga tio kommuner ser inte

resebegränsning som en tänkbar lösning, bland annat eftersom man bedömer

att belastningen på handläggningen skulle öka. För brukarna skulle

upplevelsen av byråkratiska hinder och begränsningar i livet minska genom

en fri resetilldelning.

Taxa

Det finns idag flera olika lösningar lor kommunernas ftirdtjänsttaxor

Flertalet kommuner har knutit fÌirdtjänsttaxan till kollektivtrafiktaxan i
Västtrafik (Ale, Alingsås, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö). En del av prisskillnaderna mellan

kommunerna i dessa fall har att göra med att det även frnns prisskillnader i
kollektivtrafiken. För kollektivtrafiktaxan använder sig Västtrafik av ett så

kallat baspris vilket styr prissättningen for enkelbiljetter, kontoladdning, 5-

resorskort, samt priser fìir anropsstyrd trafik. Respektive pris åir en viss
procent av baspriset. Baspriset höjs i samband med prisjusteringar.

Exempelvis är priset for en enkelbiljett 86 procent av baspriset. Baspriset

bestäms av Västtrafik och det är således dit dessa kommuner vänder sig ftir
att Ë information vid fastställande av ftirdtjänsffaxan (Ref. Örjan Sjöling
och Fredrik Larsson, Västtrafik).

Övriga kommuner (Mölndal, Göteborg och Härryda) har fastslagit taxor
som inte är knutna till kollektivtrafikens taxor på det här sättet.

Förslag:

Taxan ftjr en fÌirdtjänstresa für inte överstiga Västtrafiks baspris med ett

påslag ftir 60 procent.

@



Konsekvenser:

När en taxa säffs ftjr en viss resa ska kontroll ske mot baspriset så att

fÌirdtjänsttaxan inte överstiger baspriset med ett påslag om 60 procent. En
sådan här lösning möjliggör för kommunerna att fortsätta tillämpa de

taxesystem de har och ger samtidigt brukarna en garanti att priserna inte
överstiger detta maximitak.

Systemet med Västtraflrks baspris plus påslag används av flertalet
kommuner idag. Den kommun som har det högsta påslaget är Stenungsund

som tillämpar ett sextioprocentigt påslag. Vissa av Göteborgs taxor ftir resor
till kranskommuner hamnar också på denna nivä. Dagens taxenivåer som
redovisas i bilagan visar att samtliga kommuners taxor ligger under det
foreslagna maxim itaket.

Tanken med ftirslaget är inte att kommunerna ska forändra sin taxa till att
bli baspris plus 60 procent. Istället ska denna modell fungera som ett

maximitak som fürdtjänsttaxan inte fär överstiga.

Fortsatt samarbele

De handläggare och chefer i GR-kommunerna som har varit involverade i
utredningen har uttryckt att de ser en vinst i att kontinuerligt kunna ftira en

gemensam dialog om fÌirdtjänstfrågor. Det finns behov av ett forum fìir att
diskutera frågor om myndighetsutövning och utlorande av resorna samt

kommunernas ftirhållande till andra trahkaktörer.

Den statliga myndigheten Trafikanalys håller just nu på med en fÌirstudie
om att samordna de samhällsbetalda resorna i Sverige. Ett lorslag ska
presenteras senast 2014-08-01 med en analys av den nuvarande

lagstiftningen ur eff brukar- och myndighetsperspektiv och med ett ft)rslag
på vilka ftirbättringsåtgarder som bör göras. En av frågorna som forstudien
hanterar är forutsättningarna for kommuner och landsting att mer effektivt
organisera persontransporter. Därftir finns all anledning till fortsatt
samverkan GR-kommunerna emellan.

Det foreslås därfÌir att ett GR-samarbete inleds, exempelvis i nätverksform.
Ett GR-gemensamt lorbättringsarbete som sker kontinuerligt ökar
möjligheternatill att utveckla en fÌirdtjänst med god kvalitet och med större
möj lighet till likabehandling.



Några kommentarer

Förslaget bygger på vad som i dialog med kommunerna forefaller vara

möjligt att åstadkomma i nuläget. I ett fortsatt kontinuerligt samarbete kan

nya steg tas.

En viktig aspekt av ft)rslaget är insikten att harmoniseringen av

ftirdtjänstregler är en process som bygger på god vilja. Varje kommun har

fortfarande sin självständighet men om ett samarbete inleds bygger det på

att harmoniseringen upprätthålls.

Denna utredning innefattar inte ekonomiska beräkningar. Förslaget kan

påverka kommunerna på olika sätt. Detta är en naturlig fttljd eftersom

ftirslaget innebär ett fÌirsök att harmonisera ett område där det idag tillämpas
en mängd olika regler. Hänyda kommun har exempelvis påpekat att ett
utökat reseområde lor dem till att innefatta GR-kommunerna innebär ett

större reseområde västerut. Då de har en del resenärer som istället vill resa

österut finns risk fÌir att utvidgningen ses som orättvis. Sådana här

konsekvensbeskrivningar behöver antagligen göras av varje kommun i
dialog med brukarfÌlreträdare där eventuella konsekvenser får ställas mot
värdet av en harmonisering.

F'örslag till beslut

Sociala styrgruppen ft)reslås besluta

Att ställa sig bakom förslaget att åstadkomma en harmonisering av

füdtjänstreglerna när det gäller taxa, antal resor och reseområde i GR-

kommunerna (inte Kungsbacka).
Att foreslå fürbundsstyrelsen att utredningen skickas på remiss till

medlemskommunerna.

Göteborg den27 maj20l4

Cecilia Bokenstrand

Elisabeth Beijer
Emma Dahlgren

@
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Fig. I visar skillnaden på vad en resa kostar inom GR-kommunen om den ftiretas med ftirdtjanst
respektive med kollektivtrafik. D¿irtill visas vad en resa maximalt skulle få kosta enligt ftirslaget om
harmonisering. Siffroma i y-axeln motsvarar kronor, till exempel "En resa med fìirddEinst inom Ale
kommun kostar 44 kronor".
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Bilaga 2015-06-25

Sammanställning av svar på frågan till GR-kommunerna om förslaget till harmonisering av färdtjänst

Svaren redovisas med - (tillstyrker inte förslaget) eller + (tillstyrker förslaget)

Alingsås uppfyller redan förslaget i de kriterier som är presenterade. Ställer sig bakom
förslaget.

Positiva till forslaget i sin helhet med ñljande tillägg:

En utvärdering av arbetet med harmonisering behöver göras senast tre år efter att
arbetet påbörjats.

Det fortsatta samarbetet mellan GR-kommunerna behöver definieras. Det bör
organiseras efter en fastlagd princip med regelbundna möten med tydlighet i vilka
frågor som ska hanteras, deltagare, sammankallande och vem som ansvarar ftir
dagordningen. Protokoll bör ftiras. Det bör framgå hur frågoma ska drivas utifrån ett
fortsatt siälvbeståimmande och samtidigt större möiliehet till likabehandling.

Kommentarer

Positiva till det arbete som påbörjats för större likabehandling men tycker inte att arbetet
går tillräckligt långt. GR borde arbeta mer intensivt för att nå samordning. Förslaget har inte
så stor betydelse för Ale.

Det bör framgå vilka baspriser man utgår från-Gbgs- matrisen eller Zonerna.

Ser fram emot ett fortsatt kontinuerligt samarbete inom GR.

Taxa

+

+

++

Antal
resor

+

++

+

Rese-

område

+

Alingsås
Vård- och
äldreomsorgs-
nämnden
150309

Göteborg
Färdtjänstnämnden
KS

750422

Kommun
Nämnd
Datum
Ale
KS

150310



Den grundläggande principen om att fÌirdtjänst i fÌirsta hand ska jämftiras med allmän
kollektivtrafik behöver beaktas.
Ställe r sig inte bakom förslaget. Efterfrågar vidare utredning av konsekvenserna vid
eventuell utökning av reseområdet.

Det finns både för- och nackdelar med likartade regler. Viktigt att konsekvenserna av
harmonisering ger övervägande positiva effekter för varje kommun.

Härryda har tillsammans med Gbg lägre egenavgifter och tillämpar reseområde till
närliggande kommuner, vilket bedöms vara mest fördelaktigt för färdtjänstresenärerna i

Härryda. Om en utökning av reseområdet t¡ll GR-kommunerna blir aktuell kan det anses
orättvist för invånare i kommunens östra delar som vill resa österut.

Förslaget till harmonisering godkänns.

En kommunintern arbetsgrupp utses för att göra en översyn i Kungälv av taxesättningen och
isationen för samhällsbetalda resor

Positivt inställd till en harmonisering av färdtjänstreglerna. Om det uppkommer problem med
harmoniseringen som beror på att det är svårt att få samtliga kommuner att enas skulle en
lösning kunna vara att gå vidare med harmonisering för de kommuner som kan komma överens.
I ett sådant läee vill Lerum så vidare i förfarandet.
Har inget att invända mot förslaget.

Förslaget tillsty
varje kommun.

rks med förbehållet att reseområdet vad gäller arbetsresor ska få beslutas av

En viss harmonisering av reglerna inom GR bedöms vara ett första steg mot en önskvärd
ove till lä dvs där VGR tar över ansvaret.
En ökad samordn ing och samverkan på färdtjänstområdet är av godo. Förslaget innebär inga
radikala förändringar av Partille kommuns regler, dock en utvidgning av färdtjänstområdet

rt med id vilket förvaltni ser

+

+

+

+

+

+och-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+och-

+

Härryda
KS

150302

Kungsbacka

Medverkar ei

Kungälv
KS

150325

Lerum
KS 150517

Lilla Edet

KS

150311

Mölndal
KS

L50304

Partille
KS

150303



Frågan om månadskort bör i nuläget hållas isär från frågorna om taxa och fortsatt hanteras
av de enskilda kommunerna.

Ställer sig bakom GR:s ftirslag. Förslaget ligger i linje med Stenungsunds nuvarande
riktlinjer och taxa.

Tillstyrker remissen.
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Stenungsund
Kommer upp på KS

150504

Tjörn
KS:s miljö- och

samhällsbyggnadsut
skott
150225

öckerö
Mikael Johannisson
ska återkomma,
ärendet är inte
politiskt behandlat
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Datum: åååå-mm-dd  

Återkoppling remisser 2020  

Förslag till ställningstagande 

Delregionala kollektivtrafikrådet antecknar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2020 mottog de delregionala kollektivtrafikråden tre remisser från 

Västra Götalandsregionen. Vid sammanträdet återkopplar Västra 

Götalandsregionen om hantering efter inkomna remissvar samt fortsatt 

hantering. Remisserna var Utvärdering av samverkansformer kring 

kollektivtrafik i Västra Götaland, Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 och 

Målbild Tåg 2028.   

 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth  

Avdelningschef 
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Datum: åååå-mm-dd  

Utredning av seniorkort 

Förslag till ställningstagande 

Delregionala kollektivtrafikrådet antecknar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utreda seniorkorten 

under 2021/2022. Utredningen kommer ha ett brett anslag och löpande dialog 

kommer ske i de delregionala tjänstepersonsnätverken. För Göteborgsregionen 

är det Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverk. Västtrafik redogör vid 

sammanträdet översiktligt för uppdragets upplägg och tidplan.  

Vid sammanträdet finns det möjlighet för det delregionala 

kollektivtrafikrådet att lyfta eventuella inspel eller synpunkter kopplat till 

utredningsarbetet.  

 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth  

Avdelningschef 
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