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Stockholms läns landsting 

Yttrande över remiss om Framtida inriktning för färdtjänsten 
Inledningsvis vill Uppsala kommun tacka Stockholms läns landsting för remissen. 
Utvecklingen som presenteras går i linje med Uppsala kommuns eget utvecklingsarbete med 
färdtjänsten. 
 
Den bild som presenteras på försättsbladet av utredningen upplevs något missvisande. 
Färdtjänsten är en särskild kollektivtrafik som riktar sig till personer, oavsett ålder som har 
någon form av funktionsnedsättning som uppfyller lagen om färdtjänst. Att ha en bild på en 
äldre dam kan ge en felaktig bild av vad färdtjänst syftar till. 
 
Tillståndsgivning 
I utredningen framkommer det att ansökningsprocessen av färdtjänsttillstånd sker hos 
respektive kommun. Grunden för en effektivisering av färdtjänsten, specifikt hänsyn taget till 
den stora befolkningsökning och den ökade andelen äldre, bör bygga på rättsäkerhet och 
likabehandling.  Att förlägga en del av tillståndsgivningen på kommunerna för 
behovsprövning kan medföra att dessa två aspekter inte till fullo uppfylls. 
 
Nöjda kunder och resurseffektivitet 
Förslagen som presenteras i utredningen går hand i hand med den utveckling som Uppsala 
kommun har arbetat med de senaste två åren, där fokus har legat på effektivisering av 
transportutförande och nöjdkundhet.   
 
Januari 2015 förändrades färdtjänstsystemet i Uppsala kommun. Kommunen valde att frångå 
den traditionella lägsta prisupphandlingen och gjorde istället en kvalitetsupphandling. Det 
innebär att alla bolag som kör färdtjänst får en fast ersättning för färdtjänstuppdragen (450 kr 
för personbil i timmen, 600 kr i timmen för rullstolstaxi). Uppdragen fördelas sedan utifrån en 
kvalitetsrankning, där bolaget med högst kvalitetspoäng tilldelas flest körningar utifrån 
bolagets volym. En upphandlingsmodell som är unik för samhällsbetalda transportuppdrag i 
Sverige. 
 
Eftersom upphandlingen bygger på kvalitet innebär det att enheten lägger ner resurser på 
kontinuerlig uppföljning i form av avvikelsehantering, nöjdkundhet och avtal. Vi har 
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återkommande dialog med referensgrupper såsom intresseorganisationer och taxibolag. Då 
taxibolagen rankas efter kvalitet på utförande så utgår mycket hantering kring 
vitesföreläggande och bidrar till att taxibolagen själva aktivt arbetar med kvalitet för 
färdtjänsttransporter. Syftet med en kvalitetsupphandling var dels för att möjliggöra för 
mindre bolag och landsortsbolag att vara med i upphandlingen och dels för att skapa en högre 
kvalité för våra färdtjänstkunder. 
 
För att möjliggöra detta startade kommunen 2015 en trafikcentral i egen regi, detta innebar att 
enheten utökade från 8 medarbetare till 30. I samband med förändringen togs även nytt beslut 
kring regelverk som innebar förändring av egenavgifter, tillståndsgivning och transportregler. 
Genom denna effektivisering gick färdtjänstenheten, med en budget på 78 mkr från ett 
underskott på 9,6 mkr till ett överskott på 7 mkr, en ekonomisk utveckling som även fortsätter 
under 2016. 
 
Planeringssystem  
Som presenteras i utredningen så har Uppsala kommun precis upphandlat nytt 
planeringssystem för samhällsbetalda persontransporter. Det nya planeringssystemet 
möjliggör dels en bättre uppföljning av transporterna och dels alternativa 
bokningsmöjligheter. Systemet möjliggör även för resenärer att få nödvändig information om 
resans utförande via sin mobila enhet.  
 
Slutsats  
Utvecklingen går i linje med Uppsala kommuns eget utvecklingsarbete med färdtjänst. 
Färdtjänst är inte bara en viktig samhällsinsats som bidrar till att alla ska kunna vara lika 
delaktiga i samhället, färdtjänst är även en viktig del av taxibranschen. Genom att upphandla 
med fast ersättningsmodell och kvalitetsrankning anser Uppsala kommun att man möjliggör 
för fler taxibolag att få ta del av samhällsbetalda transportuppdrag samtidigt som det bidrar till 
högre kvalité på utförandet. En utveckling som dessutom har bidragit till en resurs- och 
kostnadseffektivisering.  
 
 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
 
 
 
 
 
Johan Lundqvist   Sara Östberg 
Ordförande    Sekreterare 
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