
VTI notat 27-2008
Utgivningsår 2008

www.vti.se/publikationer

Färdtjänstresor i samband med dagvård och
daglig verksamhet i Lidköpings kommun

Rein Schandersson





VTI notat 27-2008 
Dnr: 2006/0669-22 

Förord 
Vård- och omsorgsförvaltningen vid Lidköpings kommun gav 2003 i uppdrag till VTI 
att utreda förhållanden som rörde resor till dagvård och daglig verksamhet och ge 
förbättringsförslag. En PM förelåg i december 2003 och då gjordes en slutredovisning 
för uppdragsgivaren. Detta notat utgör slutgiltig dokumentation av arbetet. 

I utredningen deltog Helena Hellstén, Susanne Gustafsson och Rein Schandersson från 
VTI. Magnus Ljungberg från Lidköpings kommun var kontaktperson för uppdrags-
givaren. 

Ett stort tack till ett flertal personer verksamma inom dagvård, daglig verksamhet, 
gruppboende och hemvård som intervjuades och då med intresse och engagemang 
lämnade värdefulla synpunkter. Ett stort tack lämnas även personal vid Västtrafik och 
Samrescentralen i Falköping som lämnat synpunkter och gett tillgång till data och 
statistik över färdtjänstresor inom Lidköpings kommun. 
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Kvalitetsgranskning 
Intern peer review har genomförts under våren 2007 av Lena Levin. Rein Schandersson 
har genomfört justeringar av slutligt manus 2007-11-14. Projektledarens närmaste chef, 
Pontus Matstoms, har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 
2008-09-30. 

 

 

 
Quality review 
Internal peer review was performed during spring 2007 by Lena Levin. Rein 
Schandersson has made alterations to the final manuscript of the report. The research 
director of the project manager, Pontus Matstoms, examined and approved the report for 
publication on September 30, 2008. 
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Färdtjänstresor i samband med dagvård och daglig verksamhet i Lidköpings 
kommun 
av Rein Schandersson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Under 2003 gav Lidköpings kommun i uppdrag åt VTI att göra en utredning av dag-
vårds- och dagcenterresor1 och ge förslag till förbättringsåtgärder som kan bidra till att 
ambitioner och uppställda mål uppfylls bättre. Dessa resor utgjorde ungefär 30 000 av 
cirka 80 000 årliga färdtjänstresor. 

Undersökningen fokuserades på förhållandena vid utförandet av resor och de regler som 
styr samt det praktiska resultat de senare leder till. Data och statistik över färdtjänstresor 
ställdes till förfogande av utföraren Västtrafik. Huvuddelen av arbetet utgjordes av 
intervjuer på plats med berörd personal vid daglig verksamhet (Mellbygatan), dagvård 
(Bräddegården, Östhaga och Tolsjöhemmet) eller gruppboendebostäder (Reginagatan). 
Vidare intervjuades ansvariga för alla sju hemvårdsområdena, i de flesta fall per telefon.  

Den dominerande åsikten bland de intervjuade var att förhållandena blivit något bättre 
jämfört med 2002. Detta stöds också av resestatistiken från Västtrafik. Dock upplevde 
man fortfarande brister både avseende kontakter med Samrescentralen i Falköping och 
resornas tidspassning.  

Även om kontakterna med Samrescentralen blivit bättre kan ytterligare förbättringar 
göras bland annat avseende rutiner vid avbeställning och ombokning (kvitto via fax 
eller e-post) och klagomålshantering (bättre återkoppling).  

Kritiken vad gäller tidspassning förklaras till stor del av att de ganska komplicerade 
reglerna för resors utförande vid olika servicenivåer inte tillräckligt tydligt förklarats för 
berörd personal. Detsamma gäller samåkningsreglerna. Personalen upplever att rese-
närerna ibland tvingas till ”onödigt” långa resor. Detta till trots tycks så gott som alla 
resor utföras i enlighet med upphandlade servicenivåer. 

Det grundläggande problemet vid upphandling av denna typ av resor förefaller vara att 
resplaneringssystemet inte tar hänsyn till tidskostnader för resenärer eller för berörd 
personal vid dagcentra eller bostäder. Det är ingen skillnad om en resenär får åka 7 eller 
27 minuter när ordinarie restiden är 7 minuter (förutsatt att omvägstiden är i enlighet 
med vald servicenivå). Resplaneringssystemet förutsätter också att personal finns till 
hands vid avresa och framkomst, vilket i praktiken leder till effektivitetsförluster. 

Rekommedationerna till uppdragsgivaren var att 

• kommunen tydligare bör klargöra för berörd personal och berörda resenärer vad 
den upphandlade reseservicenivåen eller nivåerna innebär i praktiken 

• Västtrafik/Samres bör förbättra rutinerna vad gäller avbokning/ombokning och 
klagomålshantering 

                                                 
1 Resor till och från dagvård eller daglig verksamhet för sådana som har rätt till eller fått tillstånd till 
detta, bland annat genom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – 1993:387). 
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• enheterna för dagvård och daglig verksamhet bör regelbundet göra uppföljningar 
av resornas utförande 

• regler bör införas för kompensation när planerade aktiviteter drabbas på grund 
av försenade resor alternativt ska sådana resor (till exempel funktionell musik-
terapi) upphandlas med högre servicenivå. 
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Mobility service to day care and daily activities in a Swedish municipality 
by Rein Schandersson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
In 2003, the municipality of Lidköping commisioned VTI to carry out an investigation 
of trips in connection with daily care and daily activities for disabled persons2 and 
propose improvements that can contribute to better fulfilment of decided goals. 

The investigation focused on conditions related to how trips are carried out, the gover-
ning rules and the practical consequences of the rules. Data and statistics on trips were 
supplied by Västtrafik, the provider of the mobility services. Most of the investigation 
was devoted to on-site interviews with staff involved in daily activities, daily care or 
accommodation. The supervisors for the seven home care areas were also interviewed – 
in most cases by phone. 

The dominating opinion among those interviewed was that conditions had improved 
slightly. This view is supported by trip statistics from Västtrafik. However, short-
comings were still experienced related to contacts with Samres in Falköping (the trip 
booking centre) and to time synchronisation of trips. 

Although contacts had improved with the Samres centre, additional improvements 
would be possible, for instance regarding routines for cancellation and re-booking of 
trips (confirmation by fax or e-mail) and handling of complaints (better feedback). 

Most criticism related to time synchronisation of trips can be explained by insufficient 
information to staff of the rather complicated rules on how and when trips are carried 
out at different service levels. This also applies to rules for joint trips. The staff involved 
often thinks that travellers are forced to travel unnecessarily long distances. However, it 
seems as if almost all trips are carried out within the time frames/service levels specified 
in the contract with Västtrafik. 

A basic problem in contracts on this type of travel service seems to be that the trip 
planning system disregards time costs both for travellers and for involved staff at 
centres for daily care and activities. There is no difference between a travel time of 7 or 
27 minutes when the “normal” travel time is 7 minutes (if the additional time is within 
the limits in the service level). The trip planning system also assumes that staff always 
is available at departure or arrival time. In practice this causes efficiency losses. 

The recommendations to the client were 

• to clarify better to involved staff and travellers what contracted travel service 
levels mean in practice 

• to recommend Västtrafik and Samres to improve routines for cancellation and 
re-booking of trips and handling of complaints 

                                                 
2 Those that are entitled to such services according to the law on support and service to certain 
functionally disabled persons – 1993:387. 
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• to instruct units for daily care and activities to make follow-ups of trips at 
regular intervals 

• to include rules for compensation when planned activities are affected by travel 
delays or alternatively arrange side-contracts, with higher service level, for 
special external activities such as functional music therapy. 
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1 Inledning 
Vid en granskning av färdtjänsten i Lidköpings kommun vidarebefordrade revisorerna i 
slutet av 2002 kritik, främst från anställda inom kommunal vård och omsorg, mot delar 
av färdtjänstsystemet. Kritiken gällde framför allt ”Samres-systemet” och mer specifikt 
brister avseende dagvårds- och dagcenterresor3, vilka utgjorde ungefär 30 000 av cirka 
80 000 årliga färdtjänstresor. Granskningsrapporten (Axelsson, 2002) föreslog också 
åtgärder, som borde utredas. 

Anmärkningarna gällde både kvantitet (fordon som inte kommit alls, bristande samord-
ning med få resenärer per fordon, fordon som kommit trots återbud och ”bomresor4”) 
och kvalitet (förseningar, långa restider, saknade hjälpmedel). Däremot redovisas få 
negativa anmärkningar beträffande bemötandet från förare och assisterande personal. 

Revisorerna noterade också en kraftig ökning av kostnaderna under 2002 jämfört med 
tidigare, trots en klar trend till lägre andel singelresor och högre andel samåknings- och 
”slingresor5”.  

Med anledning av revisorsrapporten gav Lidköpings kommun och Västtrafik AB i upp-
drag åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att göra en oberoende utred-
ning av ovan nämnda förhållanden. Utredningen skulle ge förslag till förbättringsåt-
gärder som kan medverka till att ambitioner och uppställda mål uppfylls bättre.  

I Vård-och omsorgsförvaltningens projektbeskrivning (Ljungberg, 2003a) fanns 
målformuleringar för verksamheten. Där specificerades de som: 

• rimlig svarstid vid beställning av resan 

• ett korrekt och serviceinriktat bemötande vid beställning 

• att fordonet kommer i rätt tid 

• att restiden är rimlig 

• ett korrekt och serviceinriktat bemötande från chauffören vid resan. 

 

                                                 
3 Resor till och från daglig verksamhet för sådana som har rätt till eller fått tillstånd till detta, bl.a. genom 
LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 
4 Fordon som anländer men som inte utnyttjas pga. att återbud inte meddelats. 
5 Olika varianter av ”kedjor” eller kombinationer av uppdrag/resor. 
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2 Syfte och avgränsning 
Projektets syfte var att samla mer information om den typ av (miss)förhållanden som 
beskrivs i revisionsrapporten från 2002 (Axelsson, 2002), analysera informationen och 
slutligen föreslå förbättringsåtgärder (i den mån brister kunde konstateras). Arbetet 
fokuserades på erfarenheter och åsikter från personal som ansvarade för dagvård och 
daglig verksamhet. Det var framför allt kritik från detta håll som utgjorde den ”massiva 
kritik” som redovisades i (Axelsson, 2002).  

Studien avsåg endast resor till dagvård och daglig verksamhet inom Lidköpings 
kommun. För vissa sammanställningar användes dock statistik över och jämförelser 
med andra typer av färdtjänstresor. Anledningen var att för en del aspekter gick det inte 
att på något enkelt sätt särskilja olika typer av färdtjänstresor.  

Redovisningen behandlar inte huvudprinciperna för beställning av resor, utförande m.m. 
De beskrivs i revisorsrapporten (Axelsson, 2002). Där redovisas också jämförelser av 
resandet mellan olika år fram till september 2002. Vi har i denna studie inte redovisat 
färdtjänstrutinerna allmänt eller Samres-systemet speciellt utan hänvisar till nämnda 
rapport. 

Inga jämförelser har gjorts med andra kommuner med samma eller annorlunda arrange-
mang för att utföra resor till dagvård och daglig verksamhet. 
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3 Allmänt om resor till dagvård och daglig verksamhet i 
Lidköping 

Under 2002 utgjorde resor till och från daglig verksamhet och dagvård drygt 40 % av de 
cirka 80 000 årliga färdtjänstresorna i Lidköpings kommun.  

OMSLID; 2,44%

Alla Övriga; 0,93%

Dagvård, demens 
(HARLID,HASLID); 

3,25%

"Vanlig" färdtjänst 
(FTJLID,SPCLID); 

50,35%

Dagvård (DVLLID); 
9,63%

Daglig verksamhet 
(ALFLID,ALKLID,ALSLID,

ARBLID,ARSLID); 
33,40%

 

Figur 1  Färdtjänstresor i Lidköping, fördelning på huvudtyper (januari 2002–mars 
2003). Källa: Data och statistik från Västtrafik AB 

Dagvård är den verksamhet som anordnas 
för äldre och som syftar till att göra det 
möjligt för dem att bo kvar hemma 
(funktionsuppehållande rehabilitering). 
Det finns dessutom speciell dagvård för 
demensdrabbade (HARLID och HASLID i 
figuren). 

Typer/betalningsställe för färdtjänstresor i Lidköping 

ALFLID Dagcenter, Mellbygatan, bil 
ALKLID Dagcenter, Mellbygatan, K & S 
ALSLID Dagcenter, Mellbygatan, specialbil 
ARBLID Arbets- eller utbildningsresor, bil 
ARSLID Arbets- eller utbildningsresor, specialbil 
BÅRLID Ordinarie färdtjänst, bårbil 
BÄRLID Ge bärhjälp 
DVLLID Dagvårdsresor 
FRILID Specialbil, utan egenavgift 
FTJLID Ordinarie färdtjänst, bil 
FTULID Färdtjänst, medresande barn 13-16 år 
GABLID Resande, Hospice Gabriel 
GRPLID Gruppresor 
HARLID Dagverksamhet speciell, Glunten, bil 
HASLID Dagverksamhet specialfordon 
JULLID jul, betalande, spc. 
NÖBLID Nödlösning, färdtjänst, bår 
NÖDLID Nödlösning, färdtjänst, bil 
NÖSLID Nödlösning, färdtjänst, specialfordon 

Daglig verksamhet anordnas för dem som 
har rätt till sådan verksamhet enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Detta gäller i 
huvudsak verksamhet för psykiskt funk-
tionshindrade antingen vid dagcentra, vid 
speciella arbetsställen eller som 
integrerade arbetsplatser. 

OMSLID Omsorgstagare betalar, bil eller specialfordon 
SPCLID Ordinarie färdtjänst, specialfordon 
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3.1 Upphandling och involverade parter 
Resenären betalar ofta en egenavgift som del av kostnaden för resorna, men den största 
delen står kommunen för. Lidköpings kommun har upphandlat resor till dagvård och 
daglig verksamhet (liksom andra typer av färdtjänstresor) av Västtrafik AB. Under 2003 
löpte ett avtal fram till 15 juni. För tiden därefter föreslogs ett avtal av samma typ som 
det tidigare. För Lidköping gällde också att färdtjänsttillstånden (kundtillstånden) lades 
in av Västtrafik AB.  

Västtrafik AB anlitade under 2003 Samres AB för planering och samordning av färd-
tjänstresor. För färdtjänstresor i Lidköping gällde att Samres AB planerade dessa genom 
sin beställningscentral i Falköping. Där beställdes och avbeställdes resor inte bara för 
Lidköping utan för en stor del av Västra Götaland. Samres använder resplanerings-
systemet Planet, som utvecklats av Planit AB. 

Västtrafik AB ägs till hälften av Västra Götalandsregionen och till hälften av de 49 
kommunerna i Västra Götaland. Samres AB och Planit AB är privata företag. 

Utförandet av färdtjänstresorna upphandlade Västtrafik av taxiföretagen. I Lidköping 
fanns två sådana – Lidköpings Taxi och CityTaxi Läckö – som utförde de flesta av 
färdtjänstresorna inom kommunen. 

 
3.2 Servicenivåer, regler för förseningar med mera 
Vid upphandlingen bestämdes reglerna för resornas tidsramar. Avsikten var att anpassa 
dessa regler i och med en ny upphandling under 2003. 

Det finns olika servicenivåer för olika typer av resor – tre servicenivåer i avtalet som 
gällde under våren 2003, medan planen var att införa sex servicenivåer i efterföljande 
avtal. Servicenivåerna styr den tidsram inom vilken resorna ska utföras, relativt önskad 
hämtningstid eller “senast-frammetid”. Resor som avser daglig verksamhet föreslogs i 
det planerade avtalet få högre servicenivå än dagvårdsresor. 

Vid beställning av resor kan man ange antingen önskad hämtningstid eller senast-
framme-tid.  

Om beställningen anger önskad hämtningstid så finns ett tidsintervall (“sökfönster”) 
runt tidpunkten inom vilket Planetsystemet lägger ut resans början. Sökfönstrets storlek 
beror av servicenivån och kan vara upp till en dryg timme vid låg servicenivå. För en 
viss servicenivå är sökfönstret mindre för tätortsresor än för landsbygd. Sökfönstret 
innebär till exempel att om önskad hämtningstid är 13.00 och sökfönstret 40 minuter, så 
kan resenären få besked om en hämtningstid mellan 12.40 och 13.20. 

Om beställningen anger senast-frammetid så räknar Planetsystemet baklänges och tar 
hänsyn till körtiden. Med senast-frammetid kl. 14.00, körtiden 20 minuter och sök-
fönstret 30 minuter så kommer hämtningstiden att ligga i intervallet 13.10–13.40. 

Dessutom tillämpas något som kallas “planerad försening”. Det innebär att när resan 
ska utföras så kan Planetsystemet flytta fram resan 10 minuter. Syftet är att öka möjlig-
heterna till dels samåkning, dels bildandet av körslingor som består av flera färdtjänst-
uppdrag efter varandra. Om resan har en senast-frammetid, så kan denna inte skjutas 
framåt i tiden. 

Körtid är den uppskattade körtiden mellan två punkter (“Planetområden”), men dess-
utom tillämpas något som kallas omvägstid. Omvägstiden är den extra tid som resenä-
ren kan få sitta i fordonet när någon ytterligare resenär ska samåka. Även omvägstiden 
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varierar med servicenivån i avtalet. Den kan vara upp till 150 % av körtiden, men det 
finns också ett “tidstak” i minuter för körtid+omvägstid. Omvägstiden och “taket” är 
olika för landsbygd och tätort. 

Persontid är den tid som behövs för en person att ta sig in i och ur ett fordon. Det finns 
schabloner (3 minuter för person sittande i rullstol, 2 minuter för person med rollator, 
1 minut för person utan rörelsehjälpmedel). Det kan också behövas extra persontid, 
som i så fall finns inlagt i färdtjänsttillståndet för en person. Extra tid kan också 
schablonmässigt finnas (i Planetsystemet) för hämtning/lämning vid t.ex. stora sjukhus. 

I färdtjänsttillstånden6 står om personen använder rollator eller måste använda 
rullstol. Det kan också finnas uppgifter om speciella hjälpmedel som kan krävas (t.ex. 
trappklättrare), om att resenären bara kan åka i framsätet eller bara kan åka tillsammans 
med andra i samma kategori (gäller t.ex. resenärer till daglig verksamhet) eller måste 
åka ensam. En annan uppgift som styr utförandet är om det i tillståndet står att personen 
bara kan åka i personbil (ej handikappbuss). 

Det finns också möjlighet i speciella fall att styra resorna till en viss transportör eller 
t.o.m. till en viss förare. 

Varje färdtjänstberättigad har ett färdtjänsttillstånd som ska innehålla alla relevanta 
uppgifter om särskilda krav/behov vid resans utförande. Kraven kommer då att gälla 
alla färdtjänstresor som en person utför. De kommunala färdtjänsthandläggarna 
upprättar tillstånden. För Lidköping är det Västtrafik som för in tillståndsuppgifterna i 
en databas, som används av Planet-systemet. 

Västtrafik upprättar avtal med transportentreprenörerna (taxibolag). Även för själva 
utförandet av resan finns regler. Om en försening uppstår, som är större än 15 minuter, 
kan taxibolaget utkrävas på vite (500 kr), såvida det inte kan bevisas att förseningen 
uppstått av okontrollerbara orsaker. Vite utkrävs också om fordonet inte alls kommer. 

“Bomresor” är de resor då det beställda fordonet kommer till en avtalad plats i rätt tid, 
men det finns ingen resenär eller inget behov (resan kan ha ställts in). Utföraren får 
ersättning för “bomresor” och kostnaden läggs på kostnadsstället ifråga. 

 
3.3 Beställning av resor och utförande 
Resor till daglig verksamhet och dagvård är “fasta resor” som genomförs dagligen 
(daglig verksamhet, arbete) eller en eller ett par gånger per vecka (dagvård). Under 
2003 beställdes de normalt per fax av personalen vid centra för dagvård eller daglig 
verksamhet. Beställningscentralen (Samres i Falköping) returnerade faxet som ett 
kvitto. 

Avbeställningar gjordes per telefon, men ingen rutin fanns för kvitto på avbeställningar. 

När ett färdtjänsttillstånd ändrades, så måste alla redan “inlästa”, fasta resor (i Planet-
systemet) ändras för att förändringen skulle kunna påverka dem. 

I Planet-systemet görs i princip en rullande uppdatering av tidsplaneringen av resor en 
aktuell dag. Från beställningscentralen skickas en order om en körning/hämtning ut 
15 minuter i förväg. Den skickas till taxicentralen för de taxibolag som har eller är med 
i en sådan, annars direkt till taxichauffören. 

                                                 
6 Kallas kundtillstånd av Västtrafik. 
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Lidköpings Taxi, som utförde de flesta av resorna under 2003, har en egen central. Där 
“pusslar man ihop” färdtjänstbeställningarna med andra beställningar och skickar ut 
order till chaufförerna. För Läckö taxi – den andra stora utföraren i Lidköping – skicka-
des beställningarna ut direkt till bilarna. 
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4 Undersökningens genomförande 
Huvuddelen av arbetet utgjordes av intervjuer (relativt öppna, men utgående från ett 
formulär med ”stolpar”, se bilaga 1) på plats med berörd personal vid daglig verksamhet 
(Mellbygatan), dagvård (Bräddegården, Östhaga och Tolsjöhemmet) och gruppboende-
bostäder (Reginagatan). Vidare intervjuades ansvariga för alla sju hemvårdsområdena, i 
de flesta fall per telefon och företrädare för två taxiföretag och Västtrafik AB. 

Intervjuer på plats genomfördes den 28 april respektive 13, 22 och 23 maj 2003. Inter-
vjuerna i maj spelades in på band. Varje intervju på plats tog mellan ½ och 1 timme att 
genomföra och gjordes i ett ostört rum.  

Telefonintervjuer genomfördes den 25 april, 19 och 26 maj. Totalt genomfördes 11 in-
tervjuer på plats och 9 telefonintervjuer. 

Huvudtema(-frågor) vid intervjuerna var följande: 

• Berätta allmänt om verksamheten 

• Hur går det till vid ankomst/avfärd? 

• Finns problem – vilka? 

• Rutiner för beställning/avbeställning? 

• Görs uppföljning/dagbok för brister och missar samt rutiner för klagomål? 

• Har det blivit bättre eller sämre under 2003 jämfört med tidigare, främst året 
innan (2002)? 

För att få en bättre bild av verksamheten gjordes i samband med intervjuerna observa-
tioner på plats av rutiner vid ankomst och avfärd till/från Mellbygatan 23 (daglig verk-
samhet), Bräddegården (dagvård) och Tolsjöhemmet (dagvård/avlastning). Se exempel i 
bilaga 2. Personalen vid Mellbygatan och Rörstrandsenheten upprättade också anteck-
ningar över ankomst- och avresetider under vecka 22. Totalt är emellertid detta material 
litet, jämfört med statistiken från Västtrafik. 

Dessutom genomfördes intervjuer på plats med företrädare för de två taxibolagen i 
Lidköping och diskussioner fördes med representanter för Samres i Falköping och med 
Västttrafik. 

Data och statistik över färdtjänstresorna i Lidköping ställdes beredvilligt till förfogande 
av Västtrafik. Materialet ställdes samman för att visa totalbilden och belysa utvecklings-
tendenser. 
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5 Resultat 
5.1 Allmän statistik över färdtjänstresor i Lidköping 
Figuren nedan visar hur färdtjänstresorna i Lidköping under perioden april 2002 till 
mars 2003 fördelade sig på kostnadsställe/“betalare”. Jämför också med figuren i 
kapitel 3. 
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Figur 2  Antal av olika typer av färdtjänstresor i Lidköpings kommun under 
12 månader, 2002–2003. Källa: Data och statistik från Västtrafik AB. 

Kostnadsställen som börjar med “A” (ALFLID, ALKLID etc.) avser daglig verksamhet 
enligt LSS, dvs. resor till dagcentra eller arbetsställen. DVLLID är resor till/från 
dagvård. FTJLID är “vanlig” färdtjänst med bil och SPCLID med specialfordon. 
HARLID och HASLID avser daglig verksamhet inom demensvården. För övriga 
kostnadsställen är antalet resor litet, utom för FRILID (=specialfordon utan egenavgift) 
och OMSLID (omsorgstagaren betalar). Kodförklaringar finns på sidan 11 ovan. 

Resor till/från daglig verksamhet enligt LSS utgör ungefär en tredjedel och till/från 
dagvård en tiondel av alla färdtjänstresor. 

 
5.1.1 Förseningsstatistik 
I förseningsstatistiken gick det inte på något enkelt sätt att skilja ut resor från dag-
vård/daglig verksamhet från andra färdtjänstresor. Diagrammen nedan är för alla 
färdtjänstresor. 

Totala antalet förseningar har minskat, när 4-månadersperioder (tertialer) jämförs. 
Försening är här definierat som 15 eller fler minuter för sent. 
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Figur 3  Antal förseningar (mer än 15 min. sent) vid färdtjänstresor i Lidköpings 
kommun, januari 2002–april 2003. Källa: Data och statistik från Västtrafik AB. 

Andelen viten7 vid förseningar har ökat (från runt 40 % till runt 60 %). Taxiföretaget 
kan få betala ett vite om 500 kronor, när taxin kommer mer än 15 minuter sent och 
taxiföretaget inte kan bevisa att förseningen beror på externa omständigheter.  
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Figur 4  Andelen viten/ej viten vid förseningar i färdtjänstresor i Lidköping, 
januari 2002–april 2003. Källa: Data och statistik från Västtrafik AB. 

 
5.1.2 “Bomresor” 
“Bomresor”, dvs. det finns en beställning och färdtjänstfordonet, oftast en taxi, anländer 
för att utföra den, men det finns ingen person att hämta, är ett problem som kostar avse-
värda summor. Figur 5 visar ett genomsnitt av ungefär 3–4 bomresor per dag under 
2002–2003 (motsvarar cirka 1,5 % av resorna) och att trenden varit att snittet minskat. 
Dag-för-dag variationerna är dock avsevärda. 

                                                 
7 Egentligen ”vitesgrundande försening”. 

VTI notat 27-2008 17 



 

Totalt antal "bomresor" dag för dag (av alla färdtjänstresor)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

jan-02
feb-02

mar-02
apr-02

maj-02
jun-02

jul-02
aug-02

sep-02
okt-02

nov-02
dec-02

jan-03
feb-03

mar-03
apr-03 Datum

Antal 
"bomresor"

Figur 5  Dagligt antal “bomresor” av alla färdtjänstresor under perioden 
januari 2002–april 2003. Källa: Data och statistik från Västtrafik AB. 

Det finns många olika orsaker till “bomresor”, t.ex. bortglömd eller för sen avbokning, 
fordonet alltför försenat, fordonet på fel plats, felaktigheter i färdtjänsttillstånd, felbok-
ning osv.  

Den minsta andelen “bomresor” finns för resor till och från daglig verksamhet (inklu-
sive arbetsresor). Resor till eller från dagvård (utom demensvården) har en andel 
bomresor som ligger något över genomsnittet. 

Typ av resa (betalare) Alla resor Bomresor
Daglig verksamhet 33052 329 1,0%
Dagvård 9525 142 1,5%
Ordinarie färdtjänst 49817 676 1,4%
Dagl verksamh, demens 3212 95 3,0%
Omsorgstagare betalar 2417 47 1,9%
Alla övriga resor 925 29 3,1%
Totalt 98948 1318 1,3%
Da glig verksamhet: ALFLID , ALKLID, ALSLID, ARBLID,ARSLID

Da gvård: DVLLID

"Vanlig" färd tjänst: FTJL ID, SPCLID m ed bil resp. spe cialfordo n

Da gl verksamhet, dem ens: HARLID , HASLID me d bil resp . specialfordon

Omsorgstagare betalar: OMSLID

Alla övr iga resor: BÅRLID, BÄRL ID, FR ILID,FTUL ID,GABLI D, GRPLID, JULLID , NÖBLID, NÖDL ID, NÖSLID, PERLID

n.b. För kodförklaringar se början av kapitel 3

Perioden januari 2002 - mars 2003
Andel bomresor (%)

 

Figur 6  Antal och andel ”bomresor” vid olika typer av färdtjänstresor under 
januari 2002–mars 2003. Källa: Data och statistik från Västtrafik AB. 

En mer detaljerad sammanställning indikerar en svag tidsmässig trend till minskad 
andel bomresor för daglig verksamhet, medan den ligger på oförändrad nivå för resor 
till och från dagvården. Variationerna mellan månader är emellertid så stora att man inte 
ska dra några definitiva slutsatser av dessa tendenser. 
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Figur 7  Andel ”bomresor” vid olika typer av färdtjänstresor, månad för månad under 
perioden januari 2002–mars 2003. Källa: Data och statistik från Västtrafik AB. 

 
5.2 Observationer på plats och uppföljning 
I samband med intervjuer av personal vid de olika enheterna för daglig verksamhet 
respektive dagvård gjordes även observationer av resenärers ankomst och avfärd (se 
exempel i bilaga 2). Personal och taxichaufförer lämnade dessutom kommentarer. 
Många sådana kommentarer avsåg äldre händelser av den typ som revisorsrapporten 
(Axelsson, 2002) ger exempel på. Vi refererar inga av dessa äldre händelser. 

Nedanstående är ett axplock av händelser som inträffat under besöken/intervjuerna – de 
som observatörer/intervjuare ansett anmärkningsvärda. 
2003-05-22 – Dagverksamheten vid Tolsjöhemmet, förmiddagen8. 

• Hämttid med specialfordon i hemmet är 8.50 (en återkommande tid). Annan personal 
finns på plats och hjälper till. Klockan 8.40 är den tid som taxi fått besked att hämta. 
Personen var då inte färdig. 
Resan är en samresa. I bilen sitter redan en person som också ska till Tolsjöhemmet. 
Hon har hämttid 8.30. Sedan är det en hämtning till av en person som skall till ett annat 
dagcenter som hämtas efter person nr. 2 men lämnas av först. Personal ringde 9.15, 
taxin var framme 9.35. Den som satte sig först i taxin blev alltså hämtad 8.30 och åkte i 
1.05 timme innan framkomst till Tolsjöhemmet. 

2003-05-22, Tolsjöhemmet, eftermiddagen 

• Vid vårt besök började taxibilarna komma för att hämta deltagare. 
En handikappbuss kommer 14.30. Chauffören fikar med deltagarna och personalen. 
Taxi har hämttid 14.45. Enligt personalens schema är hämttiden satt till 14.55. 
Personalen hjälper alltid till att få ut deltagarna i bilarna.  

                                                 
8 Daglig verksamhet vid Tolsjöhemmet börjar mellan 8 och halv 10 och pågår till 15 (alla deltagare orkar 
inte med en hel dag). Dagvård (avlastning av anhöriga) pågår mellan 9 och 15. 
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• Taxichauffören och personalen räknar ut att en deltagare kommer att få sitta till 16.15 i 
bilen, det blir alltså 1½ timme.  

2003-05-22 – Mellbygatan 23, daglig verksamhet för psykiskt utvecklingsstörda 

• Den hämttid de flesta har på eftermiddagen är 15.30. Den 22/5 var det enda exceptio-
nella fallet följande: 

Tid Taxibolag Fordon Antal 
personer 

Antal 
avlämningsställen 

Eventuella 
hjälpmedel 

15.25 Lidköpings 
taxi 

Buss 6 arbets-
tagare 

4 avlämningsställen 
(2+2+1+1) 

2 rullstolar 
2 rollatorer 
2 sittande 

Detta var lite väl effektivt enligt personalen. Två ska till Härne, de får åka runt med 
de andra som ska lämnas, sen åker de förbi Mellbygatan igen på väg ut till Härne. 
De skulle ha kunnat vänta på Mellbygatan, men varje stopp och ilastning tar ju tid. 
De sista 2 som ska bli avlämnade får åka i cirka 45 minuter. 

Taxichauffören tar in arbetstagarna i bussen beroende på att han vet var de ska gå av – 
men enligt hans ”plocklista”, dvs. utskriften från dator av färdtjänstuppdraget, gäller 
inte denna ordning. Om ”plocklistan” följs skulle det innebära att när han ska lämna av 
person ett måste han få ut alla andra och sedan in igen osv. Han frångår alltså reglerna 
eftersom han ofta kör denna rutt och känner arbetstagarna. 

2003-05-23 – Mellbygatan 23  

• Inga större problem den 23:e på morgonen. Följande noteringar gjordes. 
 

Tid Taxibolag Fordon Antal 
arbets-
tagare 

Person-
lig hjälp 

Eventuella hjälpmedel, 
anmärkningar 

08.15 Lidköpings 
Taxi 

Personbil 2 arbets-
tagare 

Klarar sig 
in själva 

1 är från Råda, det finns 
1 arbetstagare till från 
Råda. (Ibland får de åka 
tillsammans, skulle alltid 
kunna samåka.) 

Den andre arbetstagaren 
(som bor i centrala 
Lidköping) borde kunna 
samåka med någon 
annan, som bor i staden. 

08.32 Lidköpings 
Taxi 

Buss 1 arbets-
tagare 

Personal 
möter 

Tar rollator på 
Mellbygatan. Personen 
skulle kunna åka i 
personbil. Samåker ofta 
med 1 rullstolsburen som 
kommer senare idag. 

09.45 Lidköpings 
Taxi 

Buss 1 arbets-
tagare 

Personal 
möter 

1 i rullstol (han åkte 
hemifrån 09.25 från 
centrala Lidköping) 
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2003-05-23 – Gruppboende Reginagatan 

• Exempel från 23 maj: En kvinna har hämttid kl. 9.00, taxin kommer 9.20. Kvinnan som 
skall åka blir mycket orolig. 

• Personalen känner inte till tidsintervallerna som Taxi/Samresor går efter. De säger att 
det inte har gått ut någon information om detta. 

2003-05-23 – Bräddegården i Råda 

• Alla hämttider är runt 15-tiden. (14.50–15.05) 

 
Tid Taxibolag Fordon Resenärer Avlämningsställen Hjälpmedel 

14.50 Lidköpings 
taxi 

Buss 2 äldre, 
1 man, 
1 kvinna 

2 avlämningsställen 

(Kvinnan i Lidköping, 
mannen i Göslunda 
utanför staden) 

2 rullstolar 

 

Kvinnan som skall åka till Lidköping kommer att bli avlämnad sist och klockan blir då 
15.25. Personalen frågar chauffören eftersom personalen ringer till kvinnans hemtjänst 
som skall möta upp vid ankomst. 

14.55 City Taxi 
Läckö 

Personbil 1 kvinna 1 avlämningsställe rollator, 
framsätes-
åkande 

14.55 City Taxi 
Läckö 

Personbil 2 äldre  
(1 man,  
1 kvinna) 

2 avlämningsställen 2 rollatorer 

14.55 City Taxi 
Läckö 

Personbil 1 man 1 avlämningsställe 1 rullator 

 

Det kom alltså 3 personbilar och hämtade 4 personer vid samma tidpunkt.  

15.20 Lidköpings 
Taxi 

Personbil 2 män 2 avlämningsställen  

Enligt papper är hämttiden på de sista personerna kl. 15.05. Först har chauffören bara 
order på att ta med den ena mannen, men sen trycker chauffören fram ytterligare besked 
i sin bil och får då även fram den andre resenären. 

 

De noterade händelserna har diskuterats med en representant för Västtrafik. Med hänsyn 
till de regler som gäller för resorna (jfr avsnitt  3.2) så finns det nog inte något fall av 
ovanstående som klart ligger utanför tillåtna tidsgränser. Några av fallen är dock nära 
gränserna. 

I efterhand visade det sig att det inte gick att skapa fullständig klarhet om de noterade 
händelserna, eftersom personnummer/namn inte har noterats. Observatörerna hade en 
allmän instruktion att inte gå in på resenärers personliga förhållanden, till vilket namn 
och personnummer måste räknas. Ur undersökningssynpunkt kan man i efterhand kon-
statera att detta var en miss. 
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5.3 Dagbok över resor till/från Rörstrandsenheten och daglig 
verksamhet vid Mellbygatan 23 

Som nämnts i kapitel 4 förde personalen inom den dagliga verksamheten dagbok under 
vecka 22, 2003 över färdtjänstresorna till och från verksamheten. Detta gällde 
Rörstrandsenheten och verksamheten vid Mellbygatan 23. Vecka 22 var en ”kortvecka” 
som omfattade 3 arbetsdagar, men det var enda möjligheten innan sommaruppehållet i 
en del av verksamheten. 

De två diagrammen nedan visar verklig ankomsttid i förhållande till planerade tider. För 
eftermiddagarna avser planerad tid den beställda hämttiden (vilken är densamma som 
verksamhetens slut för dagen).  

Resorna till verksamheten är huvudsakligen beställda med en hämttid vid bostaden som 
är satt med hänsyn till reslängd/restid och den tid då verksamheten börjar. ”Planerad 
ankomst” är alltså i praktiken den tid då verksamheten börjar. 

Tillsammans ger de två diagrammen en bild av hur resorna fungerat i relation till den 
dagliga verksamheten. 

Resor till daglig verksamhet, Rörstrandsenheten och Mellbygatan 23 under 3 dagar. 
Ankomstid relativt planerad ankomst.

 (-X anger X minuter före och +X anger X minuter efter planerad ankomst).
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Figur 8  Ankomsttid relativt planerad ankomst vid resor till daglig verksamhet vid 
Rörstrandsenheten och Melbygatan 23 under 3 dagar 2003. 

För resorna till daglig verksamhet kan man notera att resenärerna oftare kommer lite 
försent än för tidigt till verksamheten. Det behöver inte bero på utförandeplaneringen 
eller utförandet av resorna. Det kan lika gärna bero på att hämttiden är satt lite för 
”sent” eller att mer persontid krävts än vad beställningen/färdtjänsttillståndet anger. 

Nästa diagram visar samma typ av uppställning för resorna från daglig verksamhet. I 
detta är tendensen att bilarna anländer lite innan hämttiden. Det bör noteras att de två 
diagrammen inte är direkt jämförbara. I det första diagrammet jämförs verklig ankomst-
tid med en beräknad tid. I det senare jämförs verklig ankomsttid med beställd tid. 
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Det innebär att det endast är för det andra diagrammet (Figur 9) som jämförelser kan 
göras med de upphandlade reglerna. Det finns möjligen två fall som kan ligga utanför 
tidsramen. Det gäller de två resenärerna som den 26 maj fick vänta i 35 minuter på 
hemtransport med ett fordon (från Rörstrandsenheten). 

Resor från daglig verksamhet, Rörstrandsenheten/Mellbygatan 23 - 3 dagar i maj 2003.
  Avresetid relativt planerad (beställd) avresetid.  

(-X anger X minuter före och +X anger X minuter efter planerad avresa).
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Figur 9  Verklig avrestid relativt planerad (beställd) avrestid vid resor från daglig 
verksamhet vid Rörstrandsenheten och Melbygatan 23 under 3 dagar i maj 2003. 

 
5.4 Huvudintryck från intervjuer 
5.4.1 Synpunkter grupperade efter kommunens målformuleringar 
Huvudresultaten av intervjuerna har grupperats efter de mål för färdtjänsten som 
kommunen definierat (jfr kapitel  1 ovan). Sammanställningen avser synpunkter som 
lämnats av personal inom dagvård, daglig verksamhet eller vid särskilt boende. 

Synpunkterna framkom vid de intervjuer som gjordes på plats i Lidköping under våren 
2003 med smärre tillägg baserade på information vid telefonintervjuer. 

Avseende målet ”Rimlig svarstid vid beställning av resan”: 

• Den nya faxblanketten vid beställning av regelbundna resor fungerar bättre än 
den tidigare telefonbeställningen. Nu får man också faxkvitto på beställningen 

• Avbeställning och ändring av resor sker på telefon. Då får man inget kvitto 
vilket någon upplever som en brist 

• Det kan ta tid att komma fram på telefon då man ringer och undrar varför ingen 
bil kommer. 

Avseende målet ”Ett korrekt och serviceinriktat bemötande vid beställning”: 

• Ja, Samrescentralen fungerar bättre nu än tidigare (kanske för lite personal 
tidigare) 

• Samresor har blivit bättre, man blir trevligare bemött 
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• Bra att det finns ett särskilt telefonnummer att ringa om dagvårdsresor 

• Ett speciellt telefonnummer finns för klagomål och synpunkter. Det är bra 

• Innan Samres tog över kunde lätt förståndshandikappade ringa taxi och själva 
beställa. Det går inte idag. Kommentar: gäller nog andra typer av resor än till 
daglig verksamhet 

• Vid Bräddegården (liksom Mellbygatan) har man gjort iordning listor med vilka 
som kan åka tillsammans och skickat till Samres. Man upplever att detta inte 
följs utan att det finns brister i samordningen. Samåkning sker oftare på 
morgonen, mer sällan på eftermiddagen. 

Avseende målet ”Att fordonet kommer i rätt tid”: 
 Allmänt: Brister finns fortfarande när det gäller tidspassningen. 

• Daglig verksamhet och gruppboende: Ungefär som tidigare, men i varje fall inte 
sämre 

• Dagvård och hemtjänst: Det har nog blivit bättre än tidigare 

• Personal vid gruppboende och inom hemtjänsten har inte fått tillräcklig infor-
mation om tidspassningsreglerna för resor. De vet inte tillräckligt om hur 
”hämtatid” resp. ”lämnatid” kan påverka ankomst/avfärd. Därför kan det hända 
att resenären inte är klar om taxin kommer en kvart ”för tidigt” (en kvart innan 
hämtatid, vilket mycket väl kan vara inom ”tidsramen” för resan) 

• ”Samresor ändrar ibland fasta hämtatider, utan att man får besked om detta” 
(Tolsjöhemmet). Kommentar: det kan väl knappast Samresor göra – det skulle 
kunna röra sig om att ett fordon kommer vid samma tid ett antal dagar i följd 
och sedan kommer en annan tid, men fortfarande inom tidsramen 

• Resorna fungerar bättre på sommaren än under vinterhalvåret. 

Avseende målet ”Att restiden är rimlig”: 

• Nej, resenärer får ibland åka alltför lång tid 

• Vid samåkning kan det inträffa att resenären i stället för att åka en jämn 
asfaltväg får åka en del av vägen på sämre grusväg. 

Avseende målet ”Ett korrekt och serviceinriktat bemötande från chauffören vid 
resan”: 

• Med några få undantag som kommentarer om ”grinighet” och ”snäsighet”, så är 
de intervjuade nöjda eller mycket nöjda med bemötande och service från taxi-
chaufförerna 

• Vid fråga har ingen kunnat komma ihåg att hjälpmedel (t.ex. trappklättrare) inte 
funnits med. 

 
5.4.2 Övriga synpunkter 
Eftersom intervjuerna var strukturerade endast i grova drag framkom åtskilliga syn-
punkter som inte direkt hör ihop med de av kommunen uppställda målen. Många av 
dessa övriga synpunkter är i högsta grad relevanta, andra kanske mindre. En del 
irrelevanta synpunkter har inte tagits med på nedanstående lista. 
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• Det förekommer (kanske varannan vecka) vid Tolsjöhemmet att tre rullstols-
burna personer åker i tre olika specialfordon och alla ska till centrala Lidköping 

• Vid skollov används ofta ”storbil” med högt insteg9 

• Ibland kommer en ”storbil” trots att man i tillståndet skrivit kommentaren ’ej 
storbil’. Kommentar: varken Lidköpings Taxi eller CityTaxi Läckö säger sig ha 
någon ”storbil” 

• Hemtjänsten och ansvariga vid gruppboenden säger sig ha dålig kunskap om 
tidsreglerna för resor. Kunskapen tycks vara bättre vid daglig verksamhet och 
vid dagvården, även om Tolsjöhemmet efterlyser tider och regler. Utbildning 
och information efterlyses 

• Taxiföretagen och chaufförerna anser att persontiden är för kort 

• Dagvårdsresorna fungerar bättre än färdtjänsten (hemvården) 

• Det finns inte tillräckligt tydliga regler för klagomålshantering – framför allt 
anser de intervjuade att återkopplingen är dålig 

• I den dagliga verksamheten (Mellbygatan) har man (på uppmaning från Samres) 
tagit fram information om de olika personerna: hur många och vilka som kan 
samåka och var alla bor, men detta har inte följts. Likaså har man tagit fram 
uppgifter om nödvändig persontid och extratid. Detta gjordes för ett år sedan på 
uppmaning av Samres, men det blev bara ”pannkaka” av alltihop 

• I daglig verksamhet ingår individuell musikterapi. Den pågår en ganska kort tid 
(30–45 minuter) och om bilen är sen blir det ”bortkastade pengar”. Om man i 
stället använder lämnatid (”senast-framme-tid”) kan personen komma alldeles 
för tidigt, vilket psykiskt utvecklingsstörda har svårt att hantera 

• Det är större problem med fritidsresor än med resor till/från daglig verksamhet 

• Det är inte självklart att resorna fungerat sämre sedan Samres tog över. På grund 
av ökade rättigheter till färdtjänst, har trycket ökat 

• En ökad förståelse behövs för hur förståndshandikappade fungerar. Särskilt 
deras annorlunda tidsuppfattning är ett bekymmer 

• Västtrafik klarar inte alltid av att lägga in nya tillstånd inom 4 dagar 

• Taxiföretagen “grymtar” över den dyrbara GPS-utrustningen (krav vid förra 
upphandlingen) som de säger inte har kommit till användning. 

                                                 
9 Med ”storbil” avses en minibuss eller liknande. Sådana har ofta hög markfrigång och ett insteg som är 
högre än för vanliga personbilar. 
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6 Slutsatser och diskussion 
Åsikten om att resorna fungerar bättre 2003 än under föregående år stöds av statistik 
från Västtrafik/Samres som visar att ”förseningarna” minskat. En annan trend är att 
andelen viten vid förseningsresor har ökat och möjligen kan detta vara en del av orsaken 
till de färre förseningarna. 

Det faktum att resorna fungerar bättre innebär inte att brister saknas. Tvärtom, det finns 
fortfarande ett missnöje och den negativa kritiken rör framför allt brister i tidspassning 
och i viss mån långa resor.  

Det senare är självfallet svårare att konstatera än det förra eftersom personalen vid 
dagcenter/dagvård eller vid boendet endast finns vid start-/slutpunkt och inte medföljer. 
Statistik över (för) långa resor kan nog endast fås ur Västtrafiks logg över resor. 

Relativt målformuleringarna anges flest och störst brister när det gäller 

• att fordonet kommer i rätt tid 

• att resorna ibland blir väl långa tidsmässigt. 

För två av de andra målformuleringarna  

• rimlig svarstid vid beställning av resan, och 

• ett korrekt och serviceinriktat bemötande vid beställning, 

finns visserligen negativ kritik, men i stort sett tycker de intervjuade att beställnings-
centralen fungerar tillfredsställande. De nya faxrutinerna med “kvitto” vid beställning är 
uppskattade. Indirekt efterlyses liknande rutiner vid avbeställning /ombokning av 
enstaka resor. 

Övervägande positiv kritik ges när det gäller aspekter som rör 

• ett korrekt och serviceinriktat bemötande från chauffören vid resan. 

Det finns kritiska synpunkter beträffande den brist på samordning/samåkning som man 
upplever. Detta ingår inte direkt i målformuleringarna, men har givetvis stor betydelse 
för kostnaderna. Den upplevda bristen på samordning har självfallet också stor 
betydelse för tilltron till Samres, Västtrafik och entreprenörerna och deras sätt att sköta 
resorna på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. 

Vid frågor har de intervjuade nämnt förhållandevis lite om ”bomresor”. De data som 
Västtrafik lämnat visar att problemet är betydande, men absolut inte störst för resor till 
dagvård och daglig verksamhet (jfr avsnitt  5.1.2). 

Klagomålshanteringen förefaller ännu inte vara löst på ett tillfredsställande sätt. Väst-
trafik och Samres-centralen måste inse att de klagande också måste få information 
tillbaka (i bästa fall om åtgärder som förebygger påtalade missar) annars sprider sig en 
resignation som då och då blommar upp i ilska. 

Samma förhållande gäller konstruktiva förslag om samåkning som lämnats från bl.a. 
Mellbygatan och Bräddegården. Information om vad som gjorts (eller varför inget 
gjorts) måste ges förslagsställarna, särskilt som arbetet gjordes på uppmaning av 
Samrescentralen. 

Ett slutligt exempel på bristande information från Samresor/Västtrafik gäller den nya 
telefonväxel som togs i bruk under maj 2003 (tryck 1 för …, tryck 2 för … osv.). 
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Information om detta lämnades några få dagar innan ändringen och nådde en del an-
vändare först den dag då växeln togs i bruk. 

Den bild av bristande tidspassning och (för) långa resor som framkommit vid 
intervjuerna stämmer inte riktigt med bilden som ges av observationer och den 
uppföljning som gjordes. Vi har inte kunnat observera “totalmissar” i systemet10, bara 
hört talas om att sådana fortfarande förekommer.  

Vi vill dock understryka att vi endast gjort observationer och uppföljning i liten omfatt-
ning. Under sommaren/hösten 2002 fördes dagbok över resor i betydande omfattning. 
Dessa bör ha kunnat ge en bättre bild, men enligt uppgift har tyvärr dessa dagboks-
anteckningar kastats. 

Det finns två rimliga anledningar till att systemet med resor till/från dagvård och daglig 
verksamhet inte motsvarar förväntningarna: 

• Förväntningarna är för höga och kanske alltför mycket baserade på “hur det var 
förr” 

• Även de som känner till reglerna för planering och utförande av resorna (och 
alla gör inte det) kanske inte är medvetna om vad reglerna innebär i praktiken.  

När det gäller det senare förefaller det (lite tillspetsat) som om föreställningen är den att 
den beställda hämttiden är normalfallet och tidsramen är till för förseningar. I själva 
verket är upphandlingen sådan att hela tidsramen är normalfallet och det onormala 
ligger utanför. Det är en pedagogisk uppgift (en svår sådan) att förklara vad de upp-
handlade resetjänsterna innebär i praktiken. 

                                                 
10 Vi fick dock refererat att en bil överhuvudtaget inte kommit till en hämtning vid Plastgatan den 22 maj 
på eftermiddagen. Personalen var tvungna att ringa för att hämtningen skulle kunna ske. 
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7 Handlingsalternativ och några kommentarer 
De två huvudalternativen är 

a) att göra ny upphandling med samma parter som tidigare, dock med vissa 
modifieringar  

b) överväga en annan form (revisorsrapporten från 2002 var inne på tanken med 
egen regi). 

Kommentarer: 
Västtrafik har blivit bättre. Beställningen av resor fungerar bättre liksom även själva 
resorna (även om åtskilliga brister påtalats under intervjuerna). Förhoppningen måste 
vara att Västtrafik kan förbättra utförandet ytterligare.  

Västtrafik har självfallet möjlighet att ”skruva på” parametrar i Planet-systemet, t.ex. att 
ge mer tidsutrymme mellan resor så att följderna av en försening begränsas. Sådant 
kostar naturligtvis och kostnaderna ökar antagligen mycket snabbt med mer tid mellan 
resor samtidigt som samåkningen minskar (pga. att omvägstider m.m. överskrids). 
Ökade persontider, snävare intervall kring hämtatid och innan lämnatid kostar också. 

För att ställa krav på Västtrafik måste regelbundna uppföljningar göras även av kommu-
nen. De dagböcker som fördes under 2002 är ett sätt. Ett annat sätt skulle kunna vara att 
regelbundet, säg en vecka varje månad eller en vecka varannan månad (för att inte be-
lasta alltför mycket) anteckna tidpunkter då alla resenärer kommer respektive åker samt 
kommentarer (alltså inte bara anteckningar om ”missar” utan om allt resande). Sådana 
”loggar” skulle troligen vara mycket värdefulla vid diskussioner med Västtrafik. 

Västtrafik och Samrescentralen strävar efter att minska de fasta genomsnittskostnaderna 
för resor genom att ha ett fåtal beställningscentraler (och den i Falköping planeras täcka 
in ett ännu större område). Storskalighet kan ge lägre genomsnittskostnader, men man 
tappar naturligtvis närheten och lokalkännedomen. I viss mån kan tekniken kompensera 
(GPS m.m.), men ännu inte fullt ut. Det är osannolikt att färre ”missar” skulle göras av 
en central i fjärran än av en lokal beställningscentral. 

En övergripande fråga är naturligtvis om kommunen överhuvudtaget ska försöka in-
ordna dessa dagvårds- och dagcenterresor för särskilt krävande resenärer i samma 
system som övrig färdtjänst. Det är osannolikt att man kan uppnå samma punktlighet 
och hänsynstagande som en särbehandling skulle kunna ge. Å andra sidan skulle det 
senare kanske kosta mer, även om taxiföretag och en del verksamhetsföreträdare hävdar 
att både entreprenörer och kommunen skulle kunna tjäna på att lyfta ur dessa resor från 
det allmänna färdtjänstsystemet och samtidigt skulle resorna kunna fungera bättre.  

Ett huvudproblem vid den typ av upphandlingar som görs inom färdtjänsten (och inte 
bara där) är att resenärernas tid värderas till noll. Med detta menas att planeringen av 
resor inte tar hänsyn till om resenären måste åka i 7 eller 27 minuter när normala kör-
tiden är 7 minuter. Ur mänsklig synpunkt är detta inte rimligt och det bidrar definitivt 
inte till att stärka självkänslan hos resenären. 

I praktiken är det också så att personalens tid värderas till noll. De förutsätts alltid 
kunna utföra andra uppgifter i väntan på att bilar ska komma eller omedelbart ta emot 
resenärerna när de kommer. Så kan naturligtvis inte personalen fungera, utan man måste 
anta att effektivitetsförluster blir följden.  

Sett i ett vidare perspektiv kan det vara så att det som “sparas” på färdtjänsten, t.ex. 
genom att använda lägre servicenivåer (se avsnitt  3.2), “kostar” en del i en annan del 
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av omsorgsverksamheten. Den kostnaden är inte kronor utan utgörs ofta av mindre 
kvantitet och sämre kvalitet. 

Rekommendationer (oavsett vilken upphandling som görs): 

• Kommunen bör klargöra så långt det är möjligt vad den upphandlade 
färdtjänsten innebär i praktiken – inte bara för beställarna av resor utan för all 
personal som berörs av systemet 

• Västtrafik och Samres bör förbättra rutinerna när resor ställs in eller ändras 
(kvitto på avbeställning) 

• Enheterna för dagvård eller daglig verksamhet bör regelbundet göra uppfölj-
ningar av resorna till/från centra (dagbok en slumpmässigt utvald vecka varje 
eller varannan månad) 

• Förseningar utöver vitesramen kan kosta pengar även inom dagvård, daglig 
verksamhet (ett nämnt exempel rör funktionell musikterapi). Hur ska i så fall en 
enhet kompenseras? 

• Rimligen borde det finnas möjlighet att upphandla vissa speciella resor, t.ex. till 
funktionell musikterapi, med högre servicenivå. Alternativt kanske sådana resor 
skulle gå utanför de normala rutinerna 

• Västtrafik bör ge bättre återkoppling på klagomål genom att förbättra rutinerna. 
Det är naturligt att sådana rutiner kvalitetssäkras. 
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Bilaga 1 
Sidan 1 (1) 

Rein S. 

2003-05-11 

 

Tentativ frågestruktur 
 

Dagvårds- och dagcenterresor i Lidköping 
 
 

 

 

Allmänt 
 

Obs. Endast dagvårds- och dagcenterresor! 

 

I grova drag, hur tycker du att färdtjänsten fungerar för dessa resor? 

 

Vad är bra?  Vad är mindre bra?? 

 

Specifikt 
 

Beställningar och återbudsrutiner.  Hur?  Några problem? 

 

Tidspassning? Bilen uteblir? Bilen i tid? Vid avresa? Vid återkomst? 

 

Synpunkter på fordonen. ”Rätt” typ? ”Rätt” utrustning med? 

 

Samåkning? 

 

Bemötande. Hjälpsamhet? Stressade chaufförer?  
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Bilaga 2 
Sidan 1 (1) 

 

Exempel på noteringar vid platsobservation 
 

Mellbygatan 23  
Morgonbesök 2003-05-23 kl. 08.00-09.30 
 
Tid Taxibolag Fordon Antal 

arbetstagare 
Personlig 
hjälp 

Eventuella hjälpmedel, 
anmärkningar 

08.05 Lidköpings 
Taxi 

Personbil 1 arbetstagare Klarar sig in 
själv 

 

08.06 Lidköpings 
Taxi 

Personbil 1 arbetstagare Klarar sig in 
själv 

Taxichaufför hämtar 
rollator på Mellbygatan 

08.15 Lidköpings 
Taxi 

Personbil 2 arbetstagare Klarar sig in 
själva 

1 är från Råda, det finns 
1 arbetstagare till från 
Råda. (Ibland får de åka 
tillsammans, skulle alltid 
kunna samåka.) 

Den andre arbetstagaren 
(som bor i centrala 
Lidköping) borde kunna 
samåka med någon 
annan, som bor i stan. 

08.23 Lidköpings 
Taxi 

Personbil 2 arbetstagare Personalen 
möter 

Inga hjälpmedel 

08.23 Lidköpings 
Taxi 

Personbil 1 arbetstagare Klarar sig in 
själv 

 

 Gående  2 arbetstagare   

08.32 Lidköpings 
Taxi 

Buss 1 arbetstagare Personal 
möter 

Tar rollator på 
Mellbygatan. Personen 
skulle kunna åka i 
personbil. Samåker ofta 
med 1 rullstolsburen 
som kommer senare 
idag. 

08.40 Lidköpings 
Taxi 

Personbil 1 arbetstagare Personal 
möter 

Inga hjälpmedel 

09.15 Lidköpings 
Taxi 

Buss 2 arbetstagare  1 går själv 

1 i rullstol som 
chauffören hjälper in 

09.18 Lidköpings 
Taxi 

Personbil 1 arbetstagare Klarar sig 
själv 

 

09.45 Lidköpings 
Taxi 

Buss 1 arbetstagare Personal 
möter 

1 i rullstol (han åkte 
hemifrån 09.25 från 
centrala Lidköping) 
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