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Förslag om fria resor i flexlinjen för 
färdtjänstresenärer.   
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden beslutar att under 2023 genomföra en försöksperiod då avgift i 
flexlinjer i Göteborg inte ska tas ut av resenärer med färdtjänsttillstånd. 

Sammanfattning 
Flexlinjerna i Göteborg har kapacitet att ta emot fler resenärer. Det gäller även under de 
högtrafiktimmar då serviceresor har svårt att erbjuda resor till andra resenärsgrupper, 
såsom skolelever och resenärer till daglig verksamhet. Trafikkontoret vill därför under 
2023 pröva möjligheten att locka färdtjänstresenärer att välja flexlinjen i stället för 
färdtjänst genom att erbjuda avgiftsfria resor i flexlinjen. Ett sådant beslut medför ett 
intäktsbortfall men det bedöms kompenseras genom att färre färdtjänstresor görs och att 
möjligheten att få resa vid önskad tid förbättras för andra resenärer. 

Försöksperioden kan påbörjas cirka 1 mars och bör pågå under minst 6 – 8 månader för 
att kunna utvärderas. Ärendet återkommer under hösten 2023 till stadsmiljönämnden för 
vidare beslut om eventuell fortsättning. 

Trafikkontorets bedömning är att trafiknämnden har rätt att inom ramen för sitt uppdrag 
om tillköp av kollektivtrafik samt uppdraget att utföra serviceresor för olika 
resenärsgrupper har rätt att fatta beslut i denna fråga. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Avgifter i flexlinjen från färdtjänstresenärer uppgår för närvarande till omkring 700 tkr 
per år. Ett beslut att inte ta ut avgift från dessa resenärer innebär att denna intäkt faller 
bort. 

Den ekonomiska nyttan med beslutet är att det medverkar till en överflyttning av 
resenärer från ordinarie färdtjänsttrafik till flexlinjer. Inom flexlinjetrafiken finns 
utrymme att ta emot fler resenärer utan att trafikkostnaderna ökar. Samtidigt innebär 
överflyttning av resor från färdtjänst att kostnaderna för dessa kan minskas samt att en 
hög servicenivå i övrigt inom serviceresor lättare kan upprätthållas. 

Trafikkontorets bedömning är att fler än 250 färdtjänstresor per månad i stället kommer 
att genomföras med flexlinjer. 250 resor är så många som behövs för att ekonomiskt 
täcka intäktsbortfallet. 
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För de färdtjänstresenärer som då och då kan utföra sina ärenden med hjälp av flexlinjen i 
stället för att beställa färdtjänst, innebär beslutet en lägre kostnad. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret bedömer att beslutet har marginell betydelse ut ekologisk dimension, då 
syftet med beslutet är att resenären ska välja en annan fordonstyp snarare än att avstå från 
att resa. 

Bedömning ur social dimension 
Flexlinjen är ett fullgott resealternativ för de flesta färdtjänstresenärer som har ett ärende 
inom sin flexlinjes trafikeringsområde. Av de resenärsundersökningar som löpande görs 
vet vi att omkring 95 % av resenärerna är nöjda eller mycket nöjda med sina resor i 
flexlinjen. Många resenärer uppfattar resande med flexlinjen som en social aktivitet, då 
de ofta möter andra resenärer de känner igen. Det bidrar också till trygghet att det är 
samma förare som kör inom flexlinjeområdet och som de därför också känner igen. 
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Ärendet  
 

Trafikkontoret föreslår att en försöksperiod genomförs under 2023 där färdtjänstresenärer 
ges möjlighet att resa i flexlinjen utan avgift. Genom detta kan en viss avlastning av 
resande ske från den ordinarie serviceresetrafiken, vilket ger ökad möjlighet för andra 
resenärer att få resa vid den tid de önskar. 

Beskrivning av ärendet 
Bristen på förare och därmed tillgängliga fordon inom serviceresetrafik har länge varit 
känt men under 2022 har detta på ett tydligt sätt blivit akut för trafikkontoret. Sedan Taxi 
Göteborg i förtid sade upp sitt trafikavtal med Göteborgs Stad har trafikkontoret brottats 
med svårigheten att ersätta de förlorade trafikvolymerna. Svårigheten handlar nästan 
uteslutande om brist på förare. 

Samtidigt har trafikkontoret en välfungerande flexlinjetrafik som täcker stora delar av 
staden. Inom denna finns kapacitet att ta emot fler resenärer. Trafikkontoret vill nu pröva 
möjligheten att flytta en del av denna fria kapacitet från flexlinjen till den ordinarie 
serviceresetrafiken genom att locka färdtjänstresenärer att i ökad utsträckning välja 
flexlinjen i stället för färdtjänst. Tanken är att under en försöksperiod erbjuda resenärer 
med färdtjänsttillstånd möjlighet att åka utan avgift i flexlinjen. En analys av 
målgruppens resvanor pekar på att det finns en potential att ersätta 250 – 500 
färdtjänstresor varje månad med en resa i flexlinjen.  

Flexlinjetrafiken är en del av den ordinarie kollektivtrafiken. Den upphandlas av 
Västtrafik efter att Göteborgs Stad gjort ett tillköp. Det är alltså trafiknämnden som fullt 
ut finansierar denna trafik. Dialog har hållits med Västtrafik om deras syn på att 
trafikkontoret erbjuder färdtjänstresenärer avgiftsfria resor. Idag gäller Västtrafiks taxor 
inom flexlinjerna. Västtrafik har i dialogen meddelat att de inte har några synpunkter på 
om trafiknämnden fattar ett sådant beslut. 

Statistiken visar att färdtjänstresenärer årligen betalar omkring 700 tkr i resenärsavgifter 
för flexlinjeresor. Vid ett beslut om fria resor bortfaller denna intäkt.  

En rent ekonomisk kalkyl visar att det behövs cirka 250 färdtjänstresor varje månad som 
ersätts av flexlinjeresor för att täcka intäktsbortfallet. Vid fler resor som ersätts ökar den 
ekonomiska nyttan. Till detta ska läggas den nytta som trafikkontoret kanske värderar 
mest. Varje frigjord resa i serviceresetrafiken innebär en ökad möjlighet för andra 
resenärer att kunna få en resa som tidsmässigt bättre passar deras resbehov. Det gör att 
fler färdtjänstresenärer som ska till arbete eller skola kan få lättare att komma i tid och att 
färre skolelever behöver åka lika tidigt hemifrån eller komma hem lika sent när fler bilar 
finns tillgängliga för deras behov. 

En sådan här åtgärd påverkar inte färdtjänstresenärernas rätt att beställa en färdtjänstresa 
eller hur många resor de får göra varje år. För många färdtjänstresenärer är flexlinjen ofta 
ändå ett fullgott och mycket uppskattat alternativ och trafikkontoret vill genom avgiftsfria 
resor att fler ska upptäcka och uppskatta det. 

Efter ett beslut i trafiknämnden behöver förvaltningen ett par månader på sig att verkställa 
förändringen. Det handlar om informationsinsatser och om förändrade interna arbetssätt. 
Möjligen också om smärre förändringar i IT-systemen. 
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Trafikkontoret förordar att den här åtgärden genomförs under en försöksperiod på minst 6 
– 8 månader och att Stadsmiljönämnden efter en utvärdering får ta ställning till en 
eventuell förlängning. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret anser att den fria kapacitet som vi ser i flexlinjetrafiken ska användas på 
bästa sätt. Ett sätt att göra det är att genom avgiftsfria resor locka färdtjänstresenärer att 
välja flexlinjen vid de tillfällen det är ett fungerande alternativ till en färdtjänstresa. 
Genom det minskar överbelastningen som idag råder på de personbilar och rullstolsbussar 
som trafikkontoret idag har tillgängliga.  

Det är dock viktigt att inledningsvis göra denna åtgärd under en försöksperiod med 
möjlighet att utvärdera om åtgärden ger önskad effekt. Stadsmiljönämnden har därefter 
möjlighet att ta ställning till om åtgärden ska förlängas.  
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