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Svar på uppdrag enligt yrkande från (MP) och 
(V) angående förbättrad framkörning till 
entrédörrar vid serviceresor 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden förklarar uppdraget att i samverkan med förvaltningen för funktionsstöd 
arbeta för att fler fastighetsägare ger serviceresor tillgång till standardnycklar till bommar 
så att färdtjänstresenärer kan åka ända fram till entrédörren (TN 2022-10-20 § 348), för 
fullgjort. 

Sammanfattning 
De göteborgare som är beroende av färdtjänst för att resa, har ofta ett behov av att bli 
körda ända fram till entrén. Det är fastighetsägarna själva som avgör vilken typ av bom 
de har och om serviceresors standardnyckel passar till dessa. Där standardnyckel inte 
finns, hindras serviceresor från att köra fram till entrén. 

Trafiknämnden gav trafikkontoret i uppdrag att samverka med förvaltningen för 
funktionsstöd för att arbeta för att fler fastighetsägare ger serviceresor tillgång till 
standardnycklar till bommar, så att alla färdtjänstresenärer som behöver kan åka ända 
fram till entrédörren. 

Det är trafikkontorets bedömning att båda förvaltningarna tillgodoser tillgänglighet till 
entré för personer med funktionsnedsättning på det sätt som är möjligt, utifrån respektive 
förvaltnings uppdrag.  

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 och förvaltningen för funktionsstöd har olika uppdrag. Dock skall båda 
förvaltningarna utifrån respektive uppdrag arbeta för en större tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Baserat på respektive förvaltnings roll ser trafikkontoret att 
man utifrån dessa uppdrag efter förmåga bidrar med en ökad tillgänglighet till entré där 
behov finns.  
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Bilagor 
1. Protokollsutdrag TN 2022-10-20 § 348 
2. Yrkande från (MP) och (V) TN 2022-10-20 § 348 
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Ärendet  
Trafiknämnden 2022-10-20, gav trafikkontoret i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen för funktionsstöd, att arbeta för att fler fastighetsägare ger serviceresor 
tillgång till standardnycklar till bommar. Syftet är att öka tillgängligheten för dem med 
funktionsnedsättning till entrén. 

 Baserat på respektive förvaltnings uppdrag ser trafikkontoret att uppdraget som fullgjort. 

Beskrivning av ärendet 
De göteborgare som är beroende av färdtjänst för att resa, har ofta ett behov av att bli 
körda till entrén. Det har uppmärksammats att serviceresor inte alltid har tillgång till 
nycklar till de bommar som finns för bostadsområdens innergårdar. En konsekvens av 
detta är att färdtjänstresenärer inte alltid kan lämnas direkt utanför entrén, om så önskas. 

 Det är fastighetsägaren som beslutar vilken bomnyckel denna har till sitt område. 
Trafikkontoret har fått i uppdrag att samverka med förvaltningen för funktionsstöd, för att 
få fler fastighetsägare att välja bom med standardnyckel. 

Samverkan med förvaltningen för funktionsstöd 
Förvaltningen för funktionsstöd ansvarar för att personer med funktionsnedsättning får 
den hjälp och det stöd de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Förvaltningen ger också insatser inom ramarna för 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). 

Trafikkontoret har samverkat med förvaltningen för funktionsstöd för att fördjupa 
kunskapen kring hur man där arbetar med tillgängligheten i relation till entrén. På 
förvaltningen för funktionsstöd finns etablerade processer för att tillgodose behovet av 
tillgänglighet för sina brukare. Vid konstaterade hinder i anslutning till förvaltningen för 
funktionsstöds lokaler för bostad eller annan verksamhet kontaktar förvaltningen berörd 
hyresvärd. Det är lokalförvaltningen som är fastighetsägare alternativt mellanhyresvärd 
för merparten av de lokaler där förvaltningen för funktionsstöd bedriver verksamhet.  

I de fall förvaltningen för funktionsstöd ger bistånd i form av individuella kommunala 
kontrakt för lägenheter hos allmännyttan eller privata fastighetsägare förmedlas dessa via 
fastighetskontoret. Fastighetskontoret ansvarar då för dialogen med fastighetsägarna 
kring kommunala kontrakt. 

Trafikkontorets hantering av olika bommar 
En majoritet av bommar i Göteborg öppnas och stängs med hjälp av den standardnyckel 
som serviceresor använder. Vid de tillfällen där fastighetsägaren valt andra lösningar för 
bom till bostadsområdet, erbjuder serviceresor resenären annan hjälp. Serviceresors 
resenärer skall alltid följas till entrén av föraren. Detta gäller även om det är en bit att gå. 
En resenär har även en möjlighet till att beställa en resa där föraren medtager en rullstol, 
så att resenären kan bli körd till entrén från bommen. Finns det ett utökat behov av hjälp 
under resan och till entrén, finns en möjlighet att ansöka om reshjälp.  

Att alla fastigheter skall ha samma standard för bom i staden är en komplex fråga. 
Kommunen kan inte kravställa vilken sorts bom privata fastighetsägare skall använda på 
egen mark. Fastighetsaktörer kan behöva prioritera andra behov än tillgänglighet vid val 
av bom.  
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Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret gör bedömningen att serviceresor och förvaltningen för funktionsstöd idag 
har goda rutiner för de adresser som har en annan bomlösning än standard. Båda 
förvaltningarna arbetar i dagsläget aktivt med frågan och tillgodoser så långt möjligt 
tillgänglighet till entré för personer med funktionsnedsättning, utifrån respektive 
förvaltnings uppdrag 
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