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Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2014 – 31/1 2014 

 
Svenska Färdtjänstföreningen, SFF, är en ideell förening för landets färdtjänstorganisationer och 

handläggare/utredare. Föreningen vill genom inbördes samverkan medverka till att gemensamma 

angelägenheter kan diskuteras och utvecklas. Här har den omfattande utbildningsverksamheten som 

föreningen driver en viktig roll. SFF är också ett samarbetsorgan och forum för alla yrkeskategorier, 

förtroendevalda med anknytning till färdtjänstverksamheten.  

 

Föreningen leds av en styrelse om sju ledamöter inklusive ordförande, jämte fyra suppleanter. 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sju protokollförda sammanträden, samt två planeringsdagar 

under hösten 2014. Vid årsmötet som hölls i samband med vårseminariet 2014-05-15  valdes följande 

personer till nedanstående förtroendeuppdrag (fördelning av funktioner, förutom ordförande, sker 

inom styrelsen genom konstituering):  

 

Styrelse 
 

Funktion  Namn  Ort  Vald tom år 

 

Ordförande/Kassör Per Junesjö   Stockholm  2016 

Sekreterare  Helena Skagerlind Umeå  2016 

Ledamot  Pehr Elfstrand  Stockholm  2016 

Ledamot  Anna-Karin Malm Jönköping  2016 

Ledamot  Katrin Nilsson  Skånetrafiken  2014 

Ledamot  Anders Göranson Växjö  2014 

Ledamot  Lars Lindahl  Kalmar    2014 

Suppleant  Lars Hellström Skånetrafiken  2014 

Suppleant  Elisabeth Ragnmark Ale kommun  2014 

Suppleant  Bernt Fridh  Skånetrafiken  2014 

Suppleant  Pia Borg Lindblom Region Blekinge 2014 

  

 

Revisorer 
Ordinarie  Kenneth Swärd    2014 

Ordinarie  Bo Jonsson    2014 

Suppleant  Ingemar Bergström   2014 

 

Valberedning 

Sammankallande Henry Freij     2014 

Katarina Ström   2014 

Conny Karlsson   2014 
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Medlemsutveckling 
Antalet medlemmar uppgick under verksamhetsåret till 122 stycken. Av dessa utgör 16 stycken 

regionala kollektivtrafikmyndigheter, 102 kommuner resterande är 4 st enskilda medlemmar.  

Medlemskontakter 
 

Hemsidan 

Föreningens främsta informationskanal är hemsidan www.fardtjanst.nu . Sidan har under året 

omarbetats med nya funktioner och med en helt ny design. Sidan uppdateras fortlöpande med nyheter 

och kursutbud.  Fortlöpande arbete pågår för att utveckla hemsidan och förbättra uppdateringsrutiner.  

 

Nyhetsbrev 

Utöver hemsidan har det under året utkommit fyra nyhetsbrev med aktuell information till 

medlemmarnas mailadresser.  

 

Vårseminarium 

Färdtjänstföreningens årliga vårseminarium hölls den 15 maj 2014 på Ersta Konferens i Stockholm. 

Intresset var som vanligt mycket stort och seminariet blev snabbt fulltecknat med ca 120 besökare från 

hela landet. Föreningens årsstämma hölls i samband med vårseminariet.  

 

Sten Friberg, överläkare föreläste under rubriken: ”Att resa med psykiatriska funktionshinder ”   

Tom Pedersén, utredare på Trafikanalys presenterade en del av det resultat man kommit fram till i 

förstudien om en ev översyn av lagstiftningen.  

Sara Rhudin, redovisar SKL:s syn på en ev. översyn och den utredning man genomfört i frågan. 

Lars Hellström beskriver Regions Skånes vilja att arbeta med särskilda persontransporter och den 

process som lett fram till deras ställningstagande angående särskilda persontransporter. 

Peter Holmberg på Dalatrafik berättar om samordnad upphandling av särskild och allmän 

kollektivtrafik.   

Henry Freij för ett resonemang kring om man kan ställa villkor vad gäller ledsagning samt om vilka 

krav man kan ställa på resenären.  

Anders Göranson, Conny Karlsson och Pia Borg Lindblom samtalar runt hur man arbetar med 

riksfärdtjänst. Ska resenären boka själv, kan man rea i allmän kollektivtrafik..? 

Henry Freij och Björn Sundvall informerade om arbetet med den nya riksfärdtjänsthandboken.  

Anders Göranson informerade om den nya lagen om mobilitetsstöd som trätt i kraft.  

 

Dagen avslutades som vanligt med en lättare buffé med mingel och nätverksbygge.  

 

Kursverksamhet  
SFF har sedan föreningen bildades arrangerat och utvecklat en professionell kursverksamhet. Under 

året har föreningen arrangerat grundkurs och fördjupningskurs om färdtjänst och inom 

riksfärdtjänstområdet på flera orter i landet. Fördjupningskursen inom riksfärdtjänst är helt ny och 

arrangerades för första gången under 2014.  Under verksamhetsåret har 210 personer genomgått 

föreningens kurser inklusive den utbildning som Jönköpings Länstrafik köpt från föreningen. Samtliga 

kurser har genomförts till reducerade priser för medlemmar.  

 

Uppvaktningar 

Under det gångna året har styrelsen fortsatt sitt arbete för att få till stånd en översyn av den gällande 

lagstiftningen. Föreningens uppfattning är att lagstiftningen är alltför ålderstigen, rörig och splittrad. 

Styrelsen har därför under året uppvaktat Trafikutskottets dåvarande ordförande Anders Ygeman samt 

deltagit i en hearing på Näringsdepartementet angående behovet av en översyn av särskilda 

persontransporter.  

 

 

 

http://www.fardtjanst.nu/


Intressefrågor och projekt 
Ny handbok för riksfärdtjänst 

Under verksamhetsåret har föreningen arbetat med att ta fram en nyutgåva av 

riksfärdtjänsthandboken som ges ut på Sveriges Kommuner och Landstings förlag. I 

skrivande stund ligger handboken för juridisk granskning och beräknas vara klar för utgivning 

under våren 2015. Boken ersätter den tidigare, utgiven 2009.   

 

Sponsorer 

Föreningen tackar också sponsorerna Samres, Malmator AB, PlanIT AB,  Trapeze AS och 

JP-Infonet för ekonomiskt bidrag till föreningens verksamhet.  

 

Ekonomi 

Årets överskott för verksamhetsåret 2014 blev 132 981 kr Se vidare årsberättelsen (bilaga). 

 

 

Stockholm 21 maj 2015 

 

 

 

 

……………………………          …………………………….          ………………………….. 

Per Junesjö, Ordförande            Helena Skagerlind                         Anna-Karin Malm 

 

 

 

……………………………          .……………………………          ………………………….. 

Katrin Nilsson          Anders Göranson                       Lars Lindahl 

 

 

 

…………………………….                   

Pehr Elfstrand            

 

 


