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Svar på yrkande från (V), (MP) och (S) 
angående arbetsmarknadsutbildning till 
färdtjänstförare 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden förklarar uppdraget ”att tillsammans med Arbetsmarknad och 
Vuxenutbildning utreda förutsättningarna för en arbetsmarknadsutbildning till 
färdtjänstförare” (TN 2022-09-22 § 307), för fullgjort. 

Sammanfattning 
På uppdrag av trafiknämnden har trafikkontoret inlett ett samarbete med förvaltningen för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning (Arbvux) rörande arbetsmarknadsutbildning till 
servicereseförare. Arbvux har sedan tidigare ett uppdrag från staden att stödja 
transportbranschen bland annat i utbildning och rekrytering av förare av olika slag, 
däribland förare för serviceresor. 

Genom det generella uppdraget från staden och det nu aktuella uppdraget från 
trafiknämnden har Arbvux inlett planer med på två möjliga utbildningsinsatser. Den ena 
är en treårig utbildningsinsats. Den andra är en kortare utbildning som kan genomföras 
under våren 2023 med mål att deltagarna skall vara rustade till att påbörja anställningar 
under 2023. 

Arbvux tar därmed ansvaret för genomförande av utbildningar som bland annat kan 
stärka trafikföretagens möjlighet att rekrytera fler förare för serviceresor. Arbvux kommer 
att använda sig av trafikkontorets kompetens såväl vid planering av utbildningar som, i 
någon mån, vid genomförandet av dem.  

Arbvux står för alla kostnader exklusive kostnaden för den arbetstid trafikkontorets, 
senare stadsmiljöförvaltningens, personal lägger i arbetet. Det är i dagsläget inte möjligt 
att närmare beräkna vad kostnaden för stadsmiljöförvaltningen kommer att uppgå till men 
den bedöms som relativt marginell, i synnerhet i förhållande till den potentiella nyttan 
som insatsen kan ge.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ekonomiska bedömningar bör i första hand Arbvux stå för. För framtida 
stadsmiljönämndens del blir kostnaderna för genomförande relativt marginella. Är 
utbildningarna framgångsrika så finns potential för lägre kostnader vid upphandling av 
serviceresetrafik. 
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För transportbranschen i stort och för de trafikföretag staden anlitar är det positivt ur flera 
aspekter att initiativ i den riktningen tas. 

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

Bedömning ur social dimension 
Även i denna dimension är Arbvux bättre lämpade att bedöma sociala effekter. Eftersom 
utbildningarna främst har personer med försörjningsstöd som målgrupp, är det ändå 
uppenbart att det finns stora positiva möjligheter för dem och de familjer de bidrar med 
försörjning till. 
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Ärendet  
Trafikkontoret har tagit kontakt med Arbvux och med det bidragit till att 
arbetsmarknadsutbildningar sannolikt inom kort kan påbörjas som bland annat kan bidra 
till rekrytering av fler förare av serviceresor. Arbvux har ansvaret för insatsen och 
kommer att samarbeta med trafikkontoret/stadsmiljöförvaltningen under arbetets gång. 

Uppdraget kan därmed anses för fullgjort. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadssektorn för förare av olika typer av persontransporter är och förväntas 
vara ett bristyrke. Förare med specialkompetens för att utföra serviceresor resor är ännu 
mer eftersatt. Svensk kollektivtrafik har i samråd med flera aktörer på marknaden, där 
ibland trafikkontoret, skapat en nationell certifiering av servicereseförare bland annat i 
syfte att höja yrkesstatusen för denna grupp. Certifieringen ingår som ett av 
trafikkontorets avtalskrav på förare och utöver det har trafikkontoret kravställt ett flertal 
utbildningar som förarna ska genomgå, vilka förutom att de ökar förarkompetensen också 
borgar för tryggare resor för våra resenärer. 

Trafikkontoret har i samarbete med Arbvux skissat på två möjliga utbildningsinsatser för 
att främja tillgången på servicereseförare, också kallade färdtjänstförare. 

Utbildning med långsiktigt mål 

Den ena är en treårig utbildningsinsats med fokus på tre områden: 

1. SFI med inriktning på yrkes- och branschsvenska.  
2. Utbildning rörande omvårdnad och insikter rörande för målgruppen vanligt 

förekommande funktionsnedsättningar, bemötandefrågor, trafik- och 
miljökunskap samt säkerhetsfrågor. 

3. Arbetsplatsförlagd praktik på godkända trafikföretag. För att ta del av yrkets 
samtliga arbetsrelaterade moment. 

Målet är att deltagarna skall vara i arbete inom en 3-årsperiod. 

Utbildning med kortsiktiga mål 

Arbvux bjuder in personer till en utbildningsmässa i början av 2023. Personerna ska ha 
körkort, ska uppfylla det språkkrav som trafikkontoret ställer i trafikavtalen samt ska 
kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret samt även läkarintyg. 

Under våren 2023 kommer aktuella personer delta i utbildningsinsatser liknande 
punkterna 2 och 3 från den långsiktiga utbildningen. Målet är att deltagarna skall vara 
rustade till att påbörja anställningar under 2023. 

Arbvux ansvarar för utbildningsinsatser, såsom lärare, lokaler, ekonomi och 
antagningsförfarande. Trafikkontoret ansvarar för expertkunskapen rörande 
serviceförarprofilen samt med kontakter till trafikföretagen. 
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Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har sedan länge framhållit att arbetsmarknadssektorn för förare av 
persontransporter är och förväntas vara ett bristyrke. Bristen på förare med 
specialkompetens för att utföra serviceresor är större.  

Genom att genomföra arbetsmarknadsutbildningar till servicereseförare så kan denna risk 
minska något över tiden. 

Trafikkontoret anser därför att det är viktiga insatser som förvaltningen för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning nu tar ansvar för att genomföra och trafikkontoret bidrar villigt med 
all kompetens som kan förstärka insatserna. 
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