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Mässans	  flesta	  utställare	  första	  dagen	  var	  buss	  bolag,	  företag	  som	  hanterar	  
biljettsystem	  och	  anrops	  styrning.	  En	  taxibolag	  och	  en	  bolag	  som	  hanterar	  
persontrafik	  i	  vanliga	  bilar,	  nämligen	  Samtrans.	  Dessutom	  var	  taxameter	  system	  
bolag	  och	  växelsystem	  bolag	  så	  som	  Frogne,	  representerade.	  
	  
Dagens	  första	  föredrag	  var	  om	  en	  förstudie	  inför	  lagstiftning	  för	  särskilda	  
persontransporter	  som	  omfattar	  skolskjuts,	  färdtjänst,	  riks	  färdtjänst,	  sjuktransport.	  
	  
Under	  den	  korta	  sammanfattningen	  lyftes	  brister	  ur	  brukarens	  aspekt,	  hela	  resans	  
kvalitet	  och	  taxinäringens	  del	  i	  det	  hela.	  Slutsatserna	  Trafikanalys	  sammanfattas	  
nedan:	  	  
	  

• Det	  finns	  stora	  regionala	  och	  kommunala	  skillnader	  i	  myndighetsutövningen,	  
prissätt-‐	  ningen,	  upphandling,	  beställning,	  utförande,	  samt	  vid	  tillämpningen	  
av	  ledsagning.	  	  

• Resorna	  är	  oflexibla	  med	  långa	  väntetider	  (gäller	  framför	  allt	  färdtjänst	  och	  
sjukresor)	  	  

• Det	  uppstår	  problem	  vid	  kommungränser	  	  
• Man	  behöver	  ta	  större	  kvalitetshänsyn	  i	  upphandling,	  speciellt	  sociala	  

hänsyn.	  Man	  ställer	  sig	  frågan	  om	  vårdslösa	  förare	  är	  en	  prisfråga?	  En	  annan	  
aspekt	  som	  lyfts	  fram	  är	  att	  man	  måste	  handla	  upp	  ”rätt	  antal	  fordon”,	  det	  
vill	  säga	  tillräckligt	  många	  för	  att	  kunna	  genomföra	  uppdraget.	  	  

• Bemötandet	  från	  förare	  och	  deras	  lokalkännedom	  lyfts	  ständigt	  fram.	  	  
	  
Det	  lyfts	  även	  fram	  att	  oftast	  måste	  BC	  upprätta	  särskilda	  regler	  och	  tvångsmedel	  för	  
att	  förarna	  som	  får	  ut	  35-‐40%	  av	  inkörda	  beloppet	  ska	  ta	  dessa	  transporter	  som	  är	  
har	  handlats	  upp	  med	  en	  rabatt.	  Och	  det	  framgår	  också	  att	  det	  ofta	  inte	  gs	  någon	  
ersättning	  för	  tomkörningar	  för	  att	  hämta	  resenär,	  bom	  körningar	  och	  extra	  service	  
som	  chaufförer	  måste	  ge	  utan	  betalning.	  För	  att	  ersättningsmodellen	  ska	  bli	  
EKONOMISK	  HÅLLBAR	  (smaka	  på	  ordet)	  och	  leda	  till	  GOD	  TJÄNST	  måste	  den	  
upphandlande	  enheten	  ha	  god	  insikt	  om	  branschens	  produktions	  cykel	  och	  
produktionskostnader.	  
	  
Även	  i	  internationell	  jämförelse	  så	  betraktas	  dagens	  regelverk	  som	  föråldrad	  och	  
bristfälligt,	  jämförd	  exempelvis	  med	  Danmark,	  Norge,	  Storbritannien	  och	  
Nederländerna.	  
	  
Samordningsvinster	  är	  viktigt	  perspektiv	  sett	  ur	  effektiv	  användning	  av	  samhällets	  
resurser	  men	  också	  viktig	  ur	  resenärers	  perspektiv.	  Man	  måste	  beakta	  resenärens	  
väntetid	  som	  en	  kostnad	  för	  samhället.	  Där	  delas	  resenärer	  i	  två	  huvudgrupper:	  
	  

• 	  	  ”turbo”:	  aktiva,	  under	  65	  år,	  deltar	  i	  samhällslivet,	  arbetar	  eller	  studerar.	  
Även	  transporter	  till	  vård,	  dagverksamheter	  och	  andra	  verksamheter	  där	  
annan	  personal	  med	  höga	  tidsvärden	  väntar.	  	  



• ”inte	  bråttom”:	  äldre,	  längre	  framförhållning,	  större	  tolerans	  för	  omvägar,	  
mer	  utrymme	  för	  samordning	  med	  andra	  resenärer,	  bonus	  på	  egenavgift,	  
anordnas	  kanske	  i	  form	  av	  flextrafik.	  

	  
	  Andra	  saker	  som	  måste	  beaktas	  vid	  samordning:	  
	  

• Kvalitetsaspekterna	  vilket	  handlar	  som	  bemötanden	  från	  chauffören,	  hens	  
kompetens	  att	  hitta	  rätt,	  köra	  rätt	  eller	  hens	  tjänstvillighet	  när	  det	  gäller	  att	  
hjälpa	  personen	  in	  i	  och	  ut	  ur	  bilen,	  hjälpa	  till	  med	  bagage,	  hjälpmedel,	  
varukassar	  med	  mera,	  gå̊	  ur	  bilen	  och	  hämta	  personen	  påg̊	  till	  exempel	  en	  
sjukhusavdelning,	  säkerställa	  att	  personen	  kommer	  ratt	  och	  överlämna	  
ansvaret	  om	  så	  kravs.	  Att	  detta	  blir	  gjort	  På	  rätt	  sätt	  handlar	  till	  stor	  del	  om	  
att	  föraren	  får	  betalt	  för	  sitt	  arbete	  och	  sin	  tid,	  men	  även	  på	  förtroende-‐	  
skapande	  åtgärder	  från	  den	  upphandlande	  myndigheten	  såsom	  sociala	  
aktiviteter	  och	  varumärkes	  byggande	  	  
	  

• Rättviseaspekterna	  för	  personer	  med	  funktionsnedsättning	  gäller	  även	  mot	  
andra	  medborgare	  utan	  funktionshinder.	  Det	  gäller	  till	  exempel	  kundval	  vid	  
rullstolsbil.	  

	  
	  

• Kvalitetsaspektrena,	  sociala	  aspekter	  så	  som	  sociala	  avgifter,	  försäkringar	  etc	  
hamnar	  i	  skymundan	  när	  trafikhuvudmännen	  endast	  tar	  hänsyn	  till	  lägsta	  
pris.	  Detta	  missgynnar	  företag	  som	  utbildar	  sin	  personal,	  som	  tar	  sig	  tid	  med	  
resenärerna,	  ger	  dem	  extra	  service	  vid	  behov,	  har	  god	  lokalkännedom	  et	  
cetera.	  	  
	  

• En	  anledning	  till	  att	  endast	  handla	  upp	  utifrån	  lägsta	  pris	  och	  inte	  ta	  hänsyn	  
till	  exempelvis	  sociala	  aspekter,	  är	  att	  det	  då	  finns	  mindre	  risk	  för	  
överklagande	  från	  andra	  anbudsgivare.	  Det	  är	  naturligtvis	  också	  lättare	  att	  
följa	  upp	  avtalen	  när	  man	  inte	  har	  kvalitetsaspekter	  kopplade	  till	  dem,	  vilket	  
skulle	  kräva	  regelbundna	  inspektioner	  och	  mätningar.	  Det	  vanliga	  är	  istället	  
att	  entreprenören	  /	  BC	  själv	  står	  för	  underlagen	  till	  eventuella	  rörliga	  
ersättningar	  eller	  straff,	  vilket	  ger	  uppenbara	  incitament	  till	  fusk.	  	  



	  


