
 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

Document classification: KPMG Public 

Utvärdering av serviceresors 
verksamhet 
 
 
 
 
Utvärdering 
Göteborgs stad  

KPMG AB 

Datum 2022-09-26 

 



 

 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund 4 

1.1 Syfte 4 

1.2 Genomförande 4 

1.2.1 Kartläggning av arbetssätt 5 

1.2.2 Kartläggning av befintliga processer 5 

1.2.3 Analys av förvaltningens egna utvärderingar och uppföljningar 5 

1.2.4 Ekonomiuppföljning 5 

1.3 Färdtjänstutskottet 5 

1.4 Metod 6 

2 Resultat av uppdraget 6 

2.1 Avdelning Serviceresor 6 

2.1.1 Organisationsförändring 7 

2.2 Uppföljning av nyckeltal - Kundnytta 8 

2.3 Ekonomiuppföljning 10 

2.4 Kvalitetsbristkostnader 11 

3 Styrning och ledning - Serviceresor 12 

3.1 Ledningsgruppen – strategiskt ledarskap i utveckling 12 

3.2 En helhetssyn på uppdraget 13 

3.3 Roller och ansvar 14 

4 Verksamhetens processer 14 

4.1 Dokumenterade processer 14 

4.2 IT-stöd 16 

4.3 Möteskultur 16 

4.4 Samverkan inom staden och externt 17 

5 Färdtjänstutskottet och Trafiknämnden 17 



 

 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

6 Strategiska framtidsfrågor 18 

6.1 Den goda resen för ett friare liv. Målbild, utmaningar och strategier 

för serviceresor med perspektiv mot och förbi 2025 18 

6.2 Dialog med färdtjänstutskottet 19 

7 Slutsats och rekommendationer 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

1 Bakgrund 

Trafikkontoret har gett KPMG i uppdrag att utvärdera färdtjänsten. Uppdraget grundar 

sig i det uppdrag som kommunfullmäktige gav till trafiknämnden i budget 2022, vilket 

var ”att utvärdera färdtjänsten för att säkerställa att den är ändamålsenlig och tillgänglig 

för målgruppen på ett bra, effektivt och finansiellt hållbart sätt”. Förvaltningens tolkning 

av uppdraget är att utvärdera huruvida serviceresor har ändamålsenliga och 

systematiska arbetssätt som leder till kundnytta och kundnöjdhet samtidigt som det 

sker på ett ekonomiskt hållbart sätt.  

Inom trafikkontoret är det avdelningen Serviceresor som ansvarar för färdtjänstresor, 

skolskjutsar, flexlinjen och resor till daglig verksamhet. Avdelningen ansvarar för 

serviceresor i staden med uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter, som 

exempelvis färdtjänst, för de som har svårt att resa på egen hand. Serviceresor var 

tidigare en egen förvaltning inom Göteborgs Stad (Färdtjänstförvaltningen) men 

införlivades i trafikkontoret 1 mars 2017. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppdraget har varit att utvärdera om Serviceresor har ändamålsenliga och 

systematiska arbetssätt som leder till kundnytta och kundnöjdhet samtidigt som det 

sker på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

1.2 Genomförande  

Utifrån vad som framgick av förfrågningsunderlag och den information som 

förvaltningen gav i samband med uppdragets påbörjande har KPMG upprättat en 

genomförandeplan, som stämts av och godkänts av beställaren. Genomförandeplanen 

har därefter utgjort utgångspunkt för utvärderingen. Nedan beskrivs genomförandet, 

som också utgör disposition av rapporten. 
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1.2.1 Kartläggning av arbetssätt  

En kartläggning av arbetssätt har gjorts för att erhålla en fördjupad förståelse för 

arbetssätt och förvaltningens egna bild av eventuella effektivitetsbrister i det dagliga 

arbetet. 

1.2.2 Kartläggning av befintliga processer  

Inom ramen för uppdraget har vi tillsammans med respektive enhetschef inom 

Serviceresor identifierat och diskuterat befintliga processer. En kartläggning av i vilken 

omfattning processer är dokumenterade är gjord. Styrkor och svagheter i befintliga 

processer har diskuterats. Vi har även berört samverkansprocesser med övriga 

förvaltningar inom staden som Serviceresor säljer tjänster till.  

1.2.3 Analys av förvaltningens egna utvärderingar och uppföljningar  

Analys har genomförts av vad som framkommit i förvaltningens egna uppföljningar och 

utvärderingar av verksamheten. Resultatet av de egna utvärderingarna och 

uppföljningarna har utgjort grund för våra fortsatta diskussioner, synpunkter och 

rekommendationer.  

1.2.4 Ekonomiuppföljning 

Vi har tagit del av förvaltningens uppföljning av det ekonomiska utfallet samt de nyckeltal 

de följer upp verksamheten mot. De omvärldsfaktorer som kan påverka det ekonomiska 

utfallet har diskuterats, både vad avser kostnader och intäkter.  

1.3 Färdtjänstutskottet  

Utöver diskussioner med enhetscheferna kring väsentliga framtidsfrågor har vi stämt av 

med ordförande och vice ordförande i färdtjänstutskottet kring vilka framtidsfrågor de 

identifierat för Serviceresors räkning.  
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1.4 Metod 

Utvärderingen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevant material. Exempelvis månadsuppföljningar, 

styrdokument, egna utvärderingar och rapporter.  

— Intervjuer med t.f. avdelningschef, samtliga enhetschefer inom Serviceresor, vissa 

medarbetare inom Serviceresor, färdtjänstrådet samt förtroendevalda från 

färdtjänstutskottet. 

2 Resultat av uppdraget  

2.1 Avdelning Serviceresor 

Serviceresor är en avdelning inom Trafikkontoret och ansvara för: 

• utreda och besluta om sökandes rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst, 

• boka, planera och trafikleda samhällsbetalda resor (vilket inkluderar skolskjuts, 

resor till och från daglig verksamhet och flexlinjen), 

• bokning och utförande av resor sker utifrån mål om hög effektivitet, god kvalitet 

och god trafiksäkerhet, 

• det finns affärsmässiga avtal i tillräcklig omfattning för att ombesörja stadens 

samhällsbetalda persontransporter, 

• tillhandahålla en kvalitativt god, säker och effektiv trafik, för serviceresor i 

Göteborgs Stad och de externa uppdragsgivare som avdelningen serviceresor 

har avtal med, genom upphandling av trafik och kontinuerlig uppföljning av 

ingångna, 

• genom trafikavtal och nätverk stödja en samhällsutveckling i enlighet med 

stadens övergripande mål och inriktning,  
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• arbeta för att fler personer med funktionshinder ska kunna resa med den 

allmänna kollektivtrafiken, 

• bevaka att utformning av tillgänglighet till staden sker med beaktande av alla 

gruppers behov och förutsättningar. 

Serviceresor består av 6 enheter: 

- Avtal och uppföljning  

- Beställningscentral  

- Färdtjänsttillstånd 

- Kundservice 

- Trafikledning  

- Trafikplanering och logistik 

2.1.1 Organisationsförändring  

Serviceresor har genomgått en rad organisationsförändringar under de senaste åren. 

Det har varit omsättning på enhetschefer. Det strategiska arbetet har präglats av en 

”ryckighet” där nya chefer kommer med nya idéer som inte hinner implementeras innan 

de byts ut eller slutat. Detta har påverkat ledningsgruppens funktionalitet och förmåga 

att hantera väsentliga framtidsfrågor på ett effektivt sätt.  

Samtidigt som organisationen och ledningsgruppen haft en påfrestande tid under 

början av 2022 lyfter de intervjuade att det har öppnat upp för nya möjligheter, 

tankesätt och nya sätt att leda och styra verksamheten. Det är väsentligt att ett 

utvecklingsarbete kring det strategiska ledarskapet påbörjas omgående i 

ledningsgruppen.  

Inom nämnden och förvaltningen är det beslutat att om en omorganisering av 

Trafikkontoret och Serviceresor. Serviceresor föreslås slås samman med andra 

avdelningar inom staden. Som en konsekvens av omorganiseringen ska 

avdelningschefen och uppåt söka om sina tjänster. Serviceresor har under senare år 

genomgått en rad förändringar vilket riskera att det uppstår en ”förändringströtthet” i 
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organisationen. Samtidigt upplever enhetscheferna att det finns en stor förändringsvilja 

och positivitet i verksamheten vilket är en samlande kraft som bör kanaliseras och dras 

nytta av i kommande förändringsarbete.  

För att hantera den kommande förändringen på ett för Serviceresor positivt vis är det 

angeläget att ledningsgruppen arbetar sig samman kring hur de vill arbeta med att 

implementera den nya organisationen. En analys av konsekvenser för arbetssätt, 

processer och rutiner bör göras. Det är väsentligt att arbetet sker gemensamt i 

ledningsgruppen och att förslag och beslut kommuniceras ut till medarbetarna på ett 

öppet vis så att oro förebyggs.  

2.2 Uppföljning av nyckeltal - Kundnytta 

Serviceresor arbetar systematiskt med att följa upp verksamhetens olika delar. Ett 

arbete som har utvecklats och stärkts under senare år. Väsentligt för måluppfyllelsen är 

kundens nytta av resan och kundens nöjdhet med resan. Verksamheten följs upp 

årligen i verksamhetsberättelsen och månadsvis utifrån nyckelindikatorer för 

måluppfyllelse. Visserligen är 2021 och till viss del 2022-års nyckeltal påverkade av 

pandemin. Det genomfördes exempelvis markant färre resor under 2021 vilket till viss 

del påverkar jämförbarheten mellan åren.  

Resultatet av uppföljningen kan användas som grund i ett förbättringsarbete och bör 

utgöra en grund för ledningsgruppens strategiska och kontinuerliga utvecklingsarbete.   

Verksamhetsberättelsen är i huvudsak fokuserad på verksamheten och händelser i 

verksamheten. De månadsvisa uppföljningarna lyfter följande faktorer som kan kopplas 

till kundnytta och kundnöjdhet:  

- Antal genomförda resor mot budget 

Av utfall per april kan vi konstatera att antalet genomförda resor ökat markant i 

jämförelse med samma period 2021, vilket kan tillskrivas avvecklade restriktioner. 

Kostnad per resa är något högre än budget, men lägre än för samma period 2021.  
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- Antal bomresor 

Vi konstatera att antalet bomresor har ökat i jämförelse med 2021, vilket förmodligen 

berott på ett ökat antal resor efter att restriktionerna avvecklats. Då bomresor 

genererar en kostnad utan att resa genomförs är det angeläget att minska antalet 

bomresor under året. 

- Fordons ankomst vid utsatt klockslag 

Vi konstaterar att under årets fyra första månader har 6% av samtliga registrerade 

resorna varit mer än 10 minuter försenade i relation till utsatt klockslag. Det är därmed 

viktigt att ledningsgruppen arbetar aktivt mot att nå de satta måltalen.  

- Upplevd trygghet 

Under årets fyra första månader har 3% av ett urval av resenärer känt sig otrygga vid 

resa och 11% känt en viss otrygghet. Det framkommer dock inte vad otryggheten 

grundar sig i. 

- Resenärers incidenter  

Vi konstaterar att det har inkommit anmälningar om ett mindre antal incidenter under 

de fyra första månaderna var av de flesta benämns som tillbud, vilket är den lägsta 

graden av incident. Även här är det väsentligt att verksamheten sätter egna mål och 

kategoriserar och analyserar incidenterna för att identifiera förbättringsområden. 

- Inkomna synpunkter 

Det har inkommit relativt många synpunkter från resenärer under årets fyra första 

månader. De flesta synpunkter som inkommit berör informationsärenden. Trenden är 

ökande från 2021, vilket förmodligen är en följd av ett ökat resande efter pandemin.  

- Samtalslängd, inkommande samtal, antal svarade samtal, svarsfrekvens och 

servicegrad 
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Genom att mäta en rad parametrar bedöms servicegraden i tjänsten. Bland annat hur 

länge en resenär behöver vänta i telefon till dess att hen kommer fram till en 

beställingsmottagare. Servicegraden ligger högre än måltalet för året, men lägre än 

utfall 2021. Viktigt att notera för verksamheten är dock att servicegraden minskat under 

våren. En förklaring kan dels vara att samplaneringen av resor ökat igen efter 

pandemin, dels att antal resor ökade mellan 2021 och 2022.  

- Handläggningstid nyansökningar 

Inkomna nyansökningar förefaller vara relativt lika som för 2021. Även andelen som 

beviljas. Handläggningstiden per ärenden är även den lika som för 2021.  

Det finns en systematisk uppföljning och dokumentering av parametrar som 

återspeglar kundnytta. Av utfall på parametrarna så fungerar verksamheten relativt väl 

under årets fyra första månader. Uppföljningen bör analyseras i ledningsgruppen och 

kan ligga till grund för strategiska diskussioner avseende internt förbättringsarbete och 

utveckling av arbetssätt och processer. Då vi inte tagit del av direkt uppföljning av 

resenärens upplevelse av tjänsten kan vi inte uttala oss om upplevd kundnytta.  

2.3 Ekonomiuppföljning  

KPMG har tagit del av resultaträkningar, månadsrapporter samt årsrapporter för 

Serviceresor för åren 2019–2022. I den framkommer data som visar hur 

verksamhetens ekonomi ser ut på en aggregerad nivå. Det finns även redogörelser 

över de enskilda enheternas resultat. Bland annat redovisas bidrag, avgifter, 

ersättningar, personalkostnader, viten och administrativa omkostnader. Enheterna följs 

utfallet upp gentemot prognos och budget. Dokumentationen ger en god grund för 

intern styrning och kontroll av Serviceresor.  

Kostnadsmedvetenheten hos enhetscheferna uppges vara god på Serviceresor. 

Dessutom har den ökat utifrån de förändringar i omvärlden som skett och som påverkat 

förutsättningarna att bedriva verksamheten. Exempel på detta är: bristen på förare, 

färre utförare av serviceresor, ett högre antal resande och högre bränslepriser.  
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Inom trafikkontoret finns en controller med ansvar för Serviceresor. Denne har i 

perioder under senare år varit en aktiv och involverad part i ledningsgruppens arbete. 

Controllern har även återkommande uppföljningar och avstämningar med 

avdelningschefen och det pågår ett kontinuerligt arbete från controllerns sida med att 

utveckla ekonomistyrning och uppföljning inom Serviceresor.  

Controllerfunktionen är väsentlig för att skapa en förståelse för grunden för eventuella 

brister i verksamhetens resultat, både avseende ekonomi, prestationer och kvalitet. 

Controllern har en viktig roll att spela i ledningsgruppens gemensamma strategiska 

utvecklingsarbete.  

 

Controllern bör vara en viktig resurs för ledningsgruppen enligt vår mening då ett fokus 

på en god ekonomisk hushållning kommer vara väsentligt framgent då inflation, ökad 

efterfrågan på resor och andra omvärldsfaktorer väsentligt kommer påverka 

förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet med fokus på kundnytta.  

2.4 Kvalitetsbristkostnader 

Dokumenterade, kända och accepterade rutiner och processer ger goda förutsättningar 

för att verksamheten arbetar effektivt och med önskad kvalitet. Avsaknaden av 

dokumenterade och etablerade processer, rutiner och riktlinjer riskerar att leda till att 

det uppstår kvalitetsbrister i verksamheten. Brister som genererare onödiga kostnader 

och en lägre kvalitet för resenären.  

Ett exempel på risk för att kvalitetsbristkostnader kan uppstå som lyfts vid våra samtal 

med enhetschefer är tillståndsbedömning och ensamresa. Bedömningen av rätt till resa 

är en nyckelprocess för Serviceresor.   

För att upprätthålla rättssäkerheten i handläggningen av ärenden är det väsentligt att 

processen är kvalitetssäkrat och att samtliga handläggare har en acceptans för vad 

regelverkets begränsningar har för enskilda sökandes rätt till olika typer av resor. 

Förståelse hos enskilda medarbetare för att avsteg från regelverket genererar ökade 

kostnader är viktig att den finns. Det har framkommit en viss oro under intervjuerna om 
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att det finns det olika tillämpningar av riktlinjerna gällande rätten till ensamresa mellan 

handläggarna. Resultatet av detta har blivit att fler resenärer exempelvis fått åka 

ensamma under sina resor, trots att det inte finns ett dokumenterat medicinskt behov 

av det. Visserligen leder en utökad service till högre kundnöjdhet för den enskilde. 

Dock riskerar det att resultera i en väsentligt högre kostnad för verksamheten än vad 

tillgängliga resurser tillåter. Det kan även leda till en bristande tillgång till fordon för 

andra resenärer som då får vänta på sin resa.  

Fastställda rutiner och arbetsprocessbeskrivningar är väsentliga för att rättssäkerhet 

och kostnadseffektivitet upprätthålls i handläggningens olika faser. En löpande 

uppföljning av följsamhet mot fastställda processer och rutiner bör ske. 

3 Styrning och ledning - Serviceresor 

3.1 Ledningsgruppen – strategiskt ledarskap i utveckling  

Serviceresor har tidigare under året hastigt förlorat sin avdelningschef. En chef som 

under lång tid präglat ledarskapet i verksamheten. Ett vacuum har uppstått i sättet att 

leda och styra verksamheten. Ett nytt ledarskap håller på att utvecklas men det tar tid. 

Det finns ett behov av att lägga tid i ledningsgruppen på att diskutera ledning och 

styrning, dels utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten, dels utifrån ledarskapet 

inom respektive enhet. Tidigare verksamhetschef besatt stora kunskaper om 

verksamheten och ansvarade i stort ensam för att driva de strategiska frågorna. 

Ledarskapet beskrivs som grunden för den upplevelse av ”stuprörsstyrning” som finns i 

ledningsgruppen idag.  

Vi konstaterar att det vacuum som tidigare chef lämnat efter sig har tydliggjort behovet 

av ett mer gemensamt ansvarstagande för helheten i ledningsgruppen. Tidigare fattade 

verksamhetschefen ensam eller i dialog med enskilda enhetschefer beslut i olika 

frågor. En diskussion kring konsekvenserna för andra enheter och för verksamheten i 

stort upplevs ha uteblivit. Utgångspunkten har mer varit nyttan för delar än nyttan för 

Serviceresor och resenären. Detta arbetssätt har tidigare skapat friktion i ledningen, 

mellan enheter, och mellan medarbetare. Det är enligt vår mening väsentligt att en ny 
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ledningskultur implementeras i organisationen, en kultur som i högre grad involverar 

samtliga enhetschefer i styrning, ledning och problemlösning. 

Vi menar att det är väsentligt för en väl fungerade och effektiv organisation att 

strategiskt viktiga frågor ska hanteras i ledningsgruppen och en grundad analys av hur 

förslag på lösningar påverkar verksamheten på både övergripande nivå och på 

enhetsnivå. Det är av stor vikt att skapa ett mer sammansvetsat och strategiskt 

ledarskap inom ledningsgruppen där alla företräder både Serviceresor och sin egna 

enhet. 

3.2 En helhetssyn på uppdraget 

I våra samtal med enhetschefer återkommer de till begreppet ”stuprörsstyrning” då de 

beskriver hur verksamheten har styrts och till viss del styrs idag. Ett helhetsperspektiv 

på verksamheten saknas till viss del i ledningsgruppens arbetssätt.  

Vi uppfattar det som att det saknas ett kollektivt ansvarstagande för helheten i 

organisationen och kapacitet att ändra på detta. Ledningsgruppen behöver enligt oss 

hantera akuta frågor som påverkar verksamheten i närtid. Exempelvis på detta är 

högre bränslepriser, ökad efterfrågan på resor efter pandemin och uppsagda avtal med 

droskägare. Detta ställer höga krav på ledningsgruppens förmåga att i nutid agera 

utifrån helheten och ställa särintressen åt sidan.    

En avsaknad av ett övergripande helhetsperspektiv på verksamheten i 

ledningsgruppens arbetssätt påverkar effektiviteten i verksamheten negativt. Genom 

att i större omfattning lyfta in nytta för helheten i diskussioner kring utveckling av 

verksamheten på enhetsnivå skapas en ökad förståelse för de olika enheternas 

arbetssätt och behov, samt en förståelse för vad som mest gynnar det gemensamma 

uppdraget. Ett exempel som framkommit under vårt arbete är brist på kommunikation 

och information om enskilda resenärers särskilda behov i samband med att resa 

bokas. Brist på kommunikation och information försvårar arbetet och leder till irritation 

bland medarbetarna samt missnöje hos resenärer och chaufförer. Det är varje enskild 
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handläggares ansvar att kommunicera relevant information för att underlätta 

handläggningen av enskilda resor och säkerställa god kvalitet för resenären. 

3.3 Roller och ansvar 

Det är väsentligt för organisationen att roller och ansvar är tydliga, samt att 

förväntningarna på både chefer och medarbetare är kommunicerade. För att kunna 

bidra till både den egna enhetens utveckling och Serviceresors utveckling är det viktigt 

att enskilda medarbetare har en grundläggande kunskap om hur andra enheter 

arbetare och för vilka delprocesser de har att ansvara för. Bristande kunskap riskerar 

att leda till en ineffektiv verksamhet med otydligt ansvar för olika arbetsuppgifter.  

Oklara ansvarsområden har enligt uppgift resulterat i interna konflikter mellan 

medarbetare och mellan enheter på Serviceresor.  

Som en konsekvens av bland annat oklar ansvarsfördelning har beslut fattats av 

enhetschef inom en enhet som har haft konsekvenser för den andra enheten utan att 

dessa involverats i diskussioner om förändrade arbetssätt och rutiner. Vi ser detta som 

ett uttryck för bristande helhetssyn på verksamheten för beslutsfattande och effektivitet.  

Det är angeläget att ledningsgruppen lyfter frågor kring ansvar, befogenheter och 

samverkan i samband med beslutsfattande.  

4 Verksamhetens processer 

4.1 Dokumenterade processer 

Serviceresor har inte upprättat en fullständig processbeskrivning av huvud- och 

delprocesser. I huvudsak bygger arbetssätt, rutiner och processer på den erfarenhet 

och kunskap medarbetarna har kring hur arbetet är organiserat. Ett arbete har 

påbörjats där rutiner och arbetsmoment beskrivs och dokumenteras i en 

”verksamhetshandbok”. I dagsläget sker introduktionen av nya medarbetare av att mer 

erfarna medarbetare sätter in dem i arbetsuppgifterna. Allt efter som 

verksamhetshandboken utvecklas och fylls med innehåll kommer den också spela en 
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viktig roll i introduktionen av nya medarbetare samt information kring rutiner, riktlinjer 

och lagrum. Arbetet med verksamhetshandboken är ett pågående arbete och vissa 

processer och rutiner är mer utförligt beskrivna än andra.  

En projektgrupp är tillsatt att arbeta med verksamhetshandboken där månadsvisa 

möten genomförs. Vid dessa möten förväntas samtliga enheter på Serviceresor vara 

representerade så att arbetet kan drivas framåt i rimlig takt och omfattning. Alla enheter 

deltar dock inte vid dessa möten, trots att det är beslutat att arbetet ska prioriteras. I 

dagsläget saknas en koordinator för att säkerställa en god samordning, vilket skulle 

underlätta att alla enheter närvarar vid mötena. 

Vår bild är att det finns en tydlig tanke kring arbetssätt, mål och uppdrag utifrån det 

övergripande målet – ”den goda resan”. I mångt och mycket är verksamhetens 

processer funktionella i den mån att arbetet fortlöper utåt mot brukarna utan större 

störningar och brister. Den allmänna bilden utifrån intervjuerna och undersökningar av 

verksamhetsföreträdare är att det finns en hög nöjdhet hos resenären med den service 

som erbjuds. Enhetscheferna är relativt väl införstådda med den enskilda enhetens roll 

i processen. Det som saknas är dokumenterade processbeskrivningar där huvud- del, 

och stödprocesser finns definierade och beskrivna.  

Vi har under utvärderingens gång fått ta del av mer verksamhetsnära beskrivningar och 

inom vissa enheter finns det checklistor för hur exempelvis inspektionsbesök ska gå till, 

vad som ska kontrolleras etc. Vår bedömning är att kvaliteten på metodstödet varierar 

mellan de olika enheterna, vilket i sig kan hänga ihop med att verksamhetshandboken 

ännu inte är fullt utvecklad inom samtliga enheter. 

Vi bedömer att arbetet med att upprätta verksamhethandboken är väsentligt för att 

identifiera väsentliga processer och rutiner för en effektiv verksamhet. 

Ledningsgruppen bör vara tydlig i vilka krav och förväntningar på delaktighet i arbetet 

den har. Verksamhetshandboken bör underlätta tillskapande av en helhetssyn på 

verksamheten.  
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4.2 IT-stöd 

Nuvarande IT-system är föråldrat och stödjer inte på ett ändamålsenligt medarbetarnas 

arbetsuppgifter. Det finns ett flertal problem med det nuvarande IT-systemet. Dels är 

det omständligt, dels kommunicerar systemet inte fullt ut med andra 

verksamhetssystem i staden. Följden av detta är att det har utvecklats inofficiella 

rutiner vid sidan om systemet där mer kunniga medarbetare hanterar andras IT-

problem. Detta tar tid från ordinarie arbetsuppgifter och tid från mer långsiktigt 

utvecklings- och förbättringsarbete.  

IT-systemets bristande funktionalitet försvårar rent praktiskt ambitionerna att utveckla 

och modernisera arbetet på serviceresor enligt vår bedömning. En uppdatering och 

modernisering av IT-stödet är nyligen beslutat om och är under behandling. Det är 

väsentligt att så fort systemet är på plats att etablera en god kunskap bland 

medarbetarna om systemets funktioner. Detta i syfte att arbeta bort inofficiella 

sidorutiner. 

4.3 Möteskultur 

Det genomförs en mängd olika möten inom serviceresor där syftet inte är helt tydligt. 

Resultatet av mötena följs inte systematiskt upp i syfte att säkerställa att det som 

beslutats på möte också genomförs. En del projekt startar upp utan att tidigare arbete 

och kunskap på temat kartläggs och nyttjas i arbetet. Det finns en risk att arbete utförs i 

onödan. I ett beskrivet exempel tog en arbetsgrupp fram statistik kring ett specifikt 

problem, trots att statistiken redan fanns tillgänglig på en annan enhet inom 

trafikkontoret.   

För att skapa en effektiv mötesstruktur och kultur är det enligt vår mening nödvändigt 

att ledningsgruppen går igenom de möte som medarbetare på enheten deltar i och 

värderar dessa i relation till syfte och resultat, men även till den tid mötet tar från 

ordinarie arbetstid för medarbetaren.   
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4.4 Samverkan inom staden och externt 

Serviceresor utför skolskjutsar åt utbildningsförvaltningen och grundskoleförvaltningen. 

Beställande förvaltningar fattar beslut om hur resan ska utföras, vilket kan leda till en 

högre kostnad eftersom resor inte kan samplaneras i samma utsträckning. Beslutet 

påverkar kostnaden för resan och vad Serviceresor fakturerar beställaren. Serviceresor 

bedömer att det finns en varierad förståelse för sambandet mellan hur resan utförs och 

allokeringen av fordonsresurs, då resan inte kan samplaneras. En ökad dialog kring 

detta med beställarna efterfrågas från verksamheten då kostnaderna för skolskjutsarna 

har ökat under senare år och det beror enligt Serviceresor till viss del på ett ökat antal 

enskilda resor där en samordnad resa kunnat ske utan hinder. De beställande 

förvaltningarna har vid flera tillfällen ställt frågan om varför kostnaderna ökar, trots 

förklaring fortsätter de att bevilja enskilda resor där samordnad resa bör kunna ske.  

Det saknas idag en struktur för hur samverkan och informationsöverföring ska ske. 

Detta bör utvecklas för att skapa förståelse och acceptans för hur resurser allokeras då 

samplanering av skolskjuts inte kan ske. Detta eftersom det råder en brist på tillgång 

fordon inom Serviceresor. 

För färdtjänstresor upphandlar Serviceresor externa utförare i form av trafikföretag som 

utför serviceresor och persontransporter. Avtalsuppföljning, kontroll av förare samt av 

fordon och dess utrustning (hjälpmedel) sker systematiskt, strukturerat och med en 

tydlig återkoppling av resultat för att skapa en trygg, säker resa. 

5 Färdtjänstutskottet och Trafiknämnden 

Trafiknämnden har inrättat ett särskilt utskott med ansvar för Serviceresor - 

färdtjänstutskottet. Utskottet arbetar på en relativ övergripande nivå och är inte insatta i 

mer specifika driftsfrågor. Avdelningscheferna och enhetscheferna medverkar vid 

utskottets sammanträden och informerar om olika ärenden och verksamhetens 

utveckling och resultat. 
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Av vad som framkom vid vår dialog med utskottets presidium bedömer de att 

verksamheten fungerar tillfredsställande och att de uppfyll sitt uppdrag mot 

medborgarna väl. De får den information de efterfrågar och behöver för att kunna utöva 

sitt uppdrag från nämnden.  

6 Strategiska framtidsfrågor 

6.1 Den goda resen för ett friare liv. Målbild, utmaningar och 

strategier för serviceresor med perspektiv mot och förbi 2025 

Under 2019 upprättande serviceresor en analysrapport avseende de strategiska 

områden som verksamheten och politiken hade att hantera framåt. Rapporten är 

redovisad för utskottet.  

I utvärderingen ”Den goda resen för ett friare liv. Målbild, utmaningar och strategier för 

serviceresor med perspektiv mot och förbi 2025” utkommen 2019-11-13 beskrivs 

serviceresors nutid och framtid. Rapporten utgår från förvaltningens målbild ”Den goda 

resan för ett friare liv”. För att nå denna målbild behöver organisationen uppnå fem 

delmål eller ”nyttor”:  

❖ Hög upplevd kundnytta - Kunden, hos serviceresor betyder det främst 

resenären liksom den som söker ett tillstånd, ska känna att verksamheten 

hjälper hen att leva ett gott liv. Service, information, bemötande och att möta 

kundens förväntningar, ska ges på ett bra och personligt sätt. 

❖ Trygga och säkra resor - Vid resan är det grundläggande att känna sig trygg 

och säker. Duktiga förare, anpassade fordon, korrekt information och att komma 

fram i rätt tid är delar som då måste till. 

❖ Effektiva interna arbetssätt - Med rätt utbildade medarbetare som förstår sin 

roll och betydelse för kunden, ges verksamheten goda förutsättningar att 

fungera effektivt.  
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❖ Kostnadseffektiv trafik - Denna nytta kräver bland annat ett gott samspel 

mellan en välbalanserad volym av tillgängliga fordon och en skicklighet i att vid 

varje tillfälle använda dessa på bästa sätt. Verksamheten behöver dessutom 

finna metoder för att på mer eller mindre tydliga sätt styra resenärernas vanor 

och resebeteenden.  

❖ Minimalt miljöbelastande verksamhet - En resa som inte försämrar vår miljö 

och påverkar vårt klimat.  

I dokumentet har ett flertal utmaningar identifierats som organisationen kommer 

behöva hantera framgent. Dessa bör återaktualiseras, värderas och utgöra grund för 

en diskussion i ledningsgruppen och i utskottet kring framtida prioriteringar. Det är 

enligt vår mening därmed angeläget att utskottets ledamöter läser in sig på rapporten 

igen och använder den som en utgångspunkt för en strategisk diskussion med 

ledningsgruppen för Serviceresor kring framtida utmaningar.  

Färdtjänstutskottet och Serviceresor medverkar återkommande vid Färdtjänstrådets 

sammanträden. Mötena fungerar som ett forum för dialog mellan brukarrepresentanter, 

förvaltningen och politiken. Färdtjänstrådet lyfter fram i möte med KPMG att det är 

väsentligt att detta forum fortsätter att vara en viktig del av förvaltningens arbete mot en 

hög kundnytta. Detta eftersom rådet har goda förutsättningar för att agera som 

remissinstans och beredningsorgan inför beslut av väsentlig karaktär. KPMG delar 

färdtjänstrådets bild och rekommenderar förvaltningen och politiken att vara lyhörda 

gentemot rådet. 

6.2 Dialog med färdtjänstutskottet  

Utifrån utredningen ” Den goda resen för ett friare liv. Målbild, utmaningar och 

strategier för serviceresor med perspektiv mot och förbi 2025” identifieras ett flertal 

framtidsfrågor som på ett eller sätt kommer behövas hanteras: 

❖ Staden under byggtid medför trängsel, förseningar och ökade kostnader. 

❖ Ökande och åldrande befolkning medför att fler behöver serviceresor. 
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❖ Ekonomisk obalans i offentlig sektor hotar finansieringen av serviceresors 

verksamhet. 

❖ Marknadssituationen inom taxibranschen ger högre priser och svårare att få 

fram fordon och förare. 

❖ IT-system anskaffade på 80-talet behöver bytas ut. 

 

KPMG:s bedömning är att dessa områden i allra högsta grad fortfarande är aktuella. 

Vår rekommendation till Serviceresor och färdtjänstutskottet är att återuppta 

diskussionen kring dessa framtida utmaningar, dels för att stämma av om de 

fortfarande är lika aktuella, dels för att uppdatera analysen av framtiden.  

7 Slutsats och rekommendationer  

Vår slutsats utifrån vad som framkommit vid genomförande av uppdraget är att 

Serviceresor arbetar på ett systematiskt och i stora delar ändamålsenligt vis, med 

uppdraget att leverera serviceresor till invånarna i Göteborgs stad. Arbetssättet leder till 

kundnytta och kundnöjdhet samtidigt som verksamheten har förutsättningar att arbeta 

på ett ekonomiskt hållbart sätt.  

Verksamheten är ur ett kundperspektiv tillräckligt ändamålsenlig och bedrivs med en 

tillräcklig kvalitet och kundnytta. Samtidigt bedömer vi att det finns en förbättrings- och 

utvecklingspotential i verksamheten och då framför allt i det strategiska 

utvecklingsarbetet på ledningsnivå.  

Utifrån våra slutsatser och bedömningar rekommenderar vi ledningsgruppen inom 

serviceresor att på ett systematiskt sätt arbeta med följande områden:  

1. Skapa en mer sammansvetsad ledningsgrupp. Ledningsgruppens 

funktionalitet och arbetssätt behöver utvecklas. Ledningsgruppen har ett ansvar 

för hela verksamheten. Som medlem i ledningsgruppen har de enskilda 

enhetscheferna ett ansvar att ställa helhetsnytta framför nytta för ”sin” enhet. 

Ledningsgruppen bör arbeta med att skapa ett mer samverkande ledarskap där 
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fler är involverade i beslutsprocesserna och fokus ligger på nytta för helheten 

och effektiva processer.  

2. Process- och samverkan inte stuprör.  Delarna ska stödja helheten. Det är 

väsentligt att det finns en acceptans för att samtliga enheter och samtliga 

medarbetare bidrar med ett värde till uppdraget och till den goda resan. 

Delprocesser ska hänga ihop och stödja varandra. Huvud- och stödprocesser 

ska på ett ändamålsenligt vis samverkan för att minska suboptimeringar och 

kvalitetsbristkostnader.   

3. Uppdatera processbeskrivningar och tydliggör ansvarsområden. 

Serviceresor har påbörjat ett arbete med att identifiera, beskriva och 

dokumentera sina huvud- och delprocesser. men det finns stora skillnader i hur 

långt respektive enhet har kommit i detta arbete. Risken är att vissa enheter 

hamnar på efterkälken och utformar egna rutiner och riktlinjer som inte stödjer 

vare sig huvud- eller delprocesser. Det är därför av stor vikt att arbetet 

samordnas och inordnas under processkartläggningsarbetet 

4. Återuppta arbetet med de strategiska framtidsutmaningarna. Vår 

rekommendation är att återuppta arbetet med de utmaningar som pekades ut i 

rapporten. Utmaningarna bör sedan fungera som ett strategidokument kring 

vilka vägval som bör genomsyn serviceresors verksamhet under de kommande 

åren. Arbetet bör ske i samverkan mellan ledningsgruppen och 

färdtjänstutskottet.  
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