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VARFÖR BEHÖVS 
• Brist på samlat textmateriel om ämnesområdet
• Saknas; faktasamling/läromedel/bakgrund för 
nytillkomna i branschen

• Lagtext och ISO-standarder ”spretar” textmässigt

• Samla;  Lag / ISO / Erfarenheter / Funktion



VAD  BEHÖVS
Ordna resan Risk – Diskriminering

”att färdtjänst av god - Trafiklagstiftning
kvalitet anordnas…” - Last – lastsäkring

- ISO – standard
”får begränsas till antalet - Fordon 
endast om det finns - Säkerhet
synnerliga skäl” - Föraransvar

Gråzon



FAKTA
• Serviceresor Lärobok  Förarcertifiering – SLTF 
• Säker och bekväm resa för rullstolsburna – SKL

• Lag och författning 
• ISO – EU-regler– ECE

• Vissa publicerade utredningar (tex Torbjörn Falkmer)

• Jan Petzäll



EN SVÅRIGHET

Möjligt lagrum Best practice

Trafiklagstiftning Att behöva förflyttas 
Föraren har ansvaret så säkert som möjligt

•

Grå zon

”Verksam-
hetens art”



ISO REVIDERAS
ISO 7176-19  
”att använda som säte i fordon”

ISO 10542 
”fasthållningsanordningar och 
bilbälten för rullstol”



SVERIGE ETT KALLT LAND I NORD
Sverige är det enda landet som 
ställer strikta krav på baklänges 
resande för barn…

Risk för problem



8.1 Allmänna säkerhetsanvisningar  VARNING!
 
Användning som sits i handikapps- eller färdtjänstfordon 

Allvarliga skador på grund av användarfel 
► Använd i första hand de säten och säkerhetsbälten som finns i handikapps- eller 
färdtjänstfordonet. Endast på så sätt är passagerarna optimalt skyddade vid en olycka. 
► Produkten får bara användas som sits i handikapps- och färdtjänstfordon 
tillsammans med de säkringsanordningar och lämpliga säkerhetsbälten som anvisats 
av tillverkaren. 
► Observera att du alltid måste ta bort vissa tillval innan produkten används i 
handikapps- eller färdtjänstfordon. 
► Använd produkten i handikapps- eller färdtjänstfordon med sittenheter riktade i 
färdriktningen. 
o och ryggstödet la ̊svertikal position. 

KIMBA NEO F:a Otto Bock



JUST NU 

• Samlar in text och information 
• Producerar material – text och bilder
• Förbereder för teknisk granskning

• Gången vidare
• Produktion etc.
• Per Junesjö



SYNPUNKTER 

• Har du direkta tankar om önskat innehåll?

•Maila…

• fardtjanstbok@gmail.com



TACK!

Frågor, reflektioner ?


