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Utvärdering av serviceresor 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att utvärdera 
färdtjänsten för att säkerställa att den är ändamålsenligt och tillgänglig för målgruppen på 
ett bra, effektivt och finansiellt hållbart sätt. (KF 2021-11-11, § 4) för fullgjort. 

Sammanfattning 
I budgethandlingen för 2023 finns ett uppdrag till trafiknämnden att ”utvärdera 
färdtjänsten för att säkerställa att den är ändamålsenligt och tillgänglig för målgruppen på 
ett bra, effektivt och finansiellt hållbart sätt”. 

Trafikkontoret har anlitat KPMG att genomföra utvärderingen. I rapporten, som bifogas, 
redogör KPMG för sina iakttagelser och slutsatser och lämnar rekommendationer på fyra 
områden som verksamheten i ett systematiskt arbete bör utveckla. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. KPMG – Utvärdering av serviceresors verksamhet 
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Ärendet  
KPMG genomfört en utvärdering av avdelningen serviceresors verksamhet. Arbetet utgår 
från ett uppdrag av kommunfullmäktige i budgethandlingen för 2023. 

Rapporten från KPMG överlämnas till trafiknämnden för kännedom och ska skickas 
vidare till kommunfullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 
Genom budgethandlingen för 2023 skickade kommunfullmäktige ett uppdrag till 
trafiknämnden. Uppdraget formulerades: ”Trafiknämnden får i uppdrag att utvärdera 
färdtjänsten för att säkerställa att den är ändamålsenligt och tillgänglig för målgruppen 
på ett bra, effektivt och finansiellt hållbart sätt.” 

KPMG, som fick i uppdrag att genomföra utvärderingen, har tagit del av dokumentation 
av verksamhetens processer och rutiner, av förvaltningens egna utvärderingar och 
uppföljningar och av de senaste årens ekonomirapportering. Genom intervjuer med 
avdelningen serviceresors chefer och utvalda medarbetare har de fördjupat sin bild av 
verksamhetens arbetssätt. Genom att också intervjua färdtjänstutskottets ordförande och 
vice ordförande samt ordföranden i färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor har de 
kompletterat sin bild med perspektiv utanför själva verksamheten. 

Utifrån sina slutsatser och bedömningar lämnar KPMG rekommendationer inom fyra 
områden med följande rubriker: 

1. Skapa en mer sammansvetsad ledningsgrupp. 
2. Process- och samverkan inte stuprör.  
3. Uppdatera processbeskrivningar och tydliggör ansvarsområden. 
4. Återuppta arbetet med de strategiska framtidsutmaningarna. 

Trafikkontoret noterar att rekommendationerna ligger i linje med de egna bedömningarna 
om hur verksamhetens utmaningar inför framtiden behöver bemötas. 

Förvaltningens bedömning 
I sin analys lämnar KPMG rekommendationer om systematiskt arbete inom fyra 
områden.  

Trafikkontoret delar uppfattningen att detta är viktiga områden för verksamheten att 
fortsatt arbeta med. Sedan flera år tillbaka har avdelningen serviceresor vid 
framtidsanalyser identifierat utmaningar som kräver särskilda insatser. Att avdelningens 
chef i början av 2022 hastigt gick bort och att staden under 2023 inför en ny organisation 
för stadsutveckling, förstärker behoven av de rekommenderade åtgärderna. 
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