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Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2015 – 31/12 2015 

 
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 åtta (8) protokollförda sammanträden, samt två 

planeringsdagar under hösten 2015. Vid årsmötet som hölls i samband med vårseminariet 2015-05-21  

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  Anders Göranson Växjö  2017 

Ledamot  Bernt Fridh  Malmö  2016 

Ledamot  Lars Lindahl  Kalmar    2017 

Suppleant  Lars Hellström Skånetrafiken  2016 

Suppleant  Elisabeth Ragnmark Ale kommun  2016 

Suppleant  Pia Borg Lindblom Region Blekinge 2016 

Suppleant  Mathias Holmlund Region Jämtland 2016 

  

 

Revisorer 
Ordinarie  Kenneth Swärd    2016 

Ordinarie  Bo Jonsson    2016 

Suppleant  Ingemar Bergström   2016 

 

Valberedning 

Sammankallande Henry Freij     2016 

Katarina Ström   2016 

Conny Karlsson   2016 
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Medlemsutveckling 
Antalet medlemmar uppgick under verksamhetsåret till 128 (130) stycken. Av dessa utgör 127 (121) 

organisationer (landsting, kommuner och trafikhuvudmän) resterande är enskilda medlemmar. (Värden 

inom parentes avser år 2014-2015. Antalet medlemmar har ökat något mer än vad statistiken säger 

eftersom ett antal kommuner överlåtit sin färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Alla 

regionala kollektivtrafikmyndigheter som har färdtjänst är också medlemmar i föreningen.   

 

Medlemskontakter 
 

Hemsidan 

Föreningens främsta informationskanal är hemsidan www.fardtjanst.nu  och nyhetsbrev.  

Fortsatt arbete har pågått under året med att omarbeta hemsidan 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 åtta (8) nyhetsbrev med aktuell information till 

medlemmarnas mailadresser.  

 

Vårseminarium 

Färdtjänstföreningens årliga vårseminarium hölls den 21 maj 2015 på Ersta Konferens i Stockholm. 

Intresset var som vanligt mycket stort och seminariet blev snabbt fulltecknat med drygt 160 deltagare 

från hela landet. Föreningens årsstämma hölls i samband med vårseminariet. Följande föreläsare 

medverkade till att fylla dagen med intressant information. 

 

Hjälpmedel, hur reser man med det? - Kenneth Svärd, Färdtjänsten Stockholm, Trafikförvaltningen 

SLL 

  

Information om ANBARO, förarcertifiering, upphandlingskrav  och MERIT -  Mattias Anderson 

från Svensk Kollektivtrafik 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Marie Adolfsson, Attention Utbildning  

 

Ny lagstiftning och kvalitet i handläggning -  Lars Lindahl Kalmar Länstrafik  

 

Projekt Resecoaching - Johanna Mathson & Olof Olsson , SLL  

 

Reseträning – Kom igång att resa - Eva Rödsta, Färdtjänsten Göteborg  

 

Paneldiskussion  - Martin Andersson, Johanna Mathson och Eva Rödsta 

 

The future of Malmator, Planit and Trapeze - Jesper Ulsted, General manager  Malmator, Planit, 

Trapeze,  

 

Val av verksamhetssystem för färdtjänst i Umeå -  Marie Frostvinge & Elisabeth Öberg Umeå 

kommun  

 

Nytt från Svensk Kollektivtrafik  – Mattias Andersson 

 

Information om ny riksfärdtjänsthandbok – Nya domar – Henry Frej 

 

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

 

 

http://www.fardtjanst.nu/


 

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

Föreningen arrangerar både grundkurs och fördjupningskurs om färdtjänst och riksfärdtjänstområdet. 

Under verksamhetsåret har ca 125 personer genomgått föreningens kurser varav Botkyrka kommun 

har köpt en kurs som uppdragsutbildning i riksfärdtjänstfrågor med 22 deltagare. Därutöver har även 

en kurs i färdtjänstkunskap hållits för Kollektivtrafikmyndigheten i Luleå. 

Samtliga kurser har genomförts till reducerade priser för medlemmar.  

 

 

 

Intressefrågor och projekt  

Utgivningen av den nya Riksfärdtjänstboken har varit starkt försenad men fanns äntligen 

tillgänglig för inköp i SKL:s webbutik lagom till årsskiftet 2015-2016. Handboken finns där 

även nerladdningsbar som pdf. Boken ska även kunna nås via en länk på föreningens 

hemsida. Den ersätter tidigare handbok från 2009. Föreningen hoppas att alla handläggare ska 

få stor nytta och stöd av den i sitt arbete.  

 

Styrelsen har på olika sätt följt upp Trafikanalys utredning om ny lagstiftning angående 

särskild kollektivtrafik. 

 

Delar av styrelsen har under året uppvaktat Infrastrukturminister Anna Johansson, 

riksdagsledamöterna i Trafikutskottet Lotta Fintorp och Erik Ottosson angående behovet av 

en ny lagstiftning.  

 

Delar av styrelsen har även deltagit i möten och diskussioner med Svensk Kollektivtrafik, 

SKL, MERIT och SUTI. 

 

Ordförande Per Junesjö har besökt den stora bussmässan Busworld i Kortrijk, Belgien.  

 

En styrelsekonferens hölls under hösten för att planera och dra upp målen för 2016.  

 

Anders Göranson deltog i Samtrafikens intresserådsträff som hölls i november. 

 

Föreningen arrangerade i samarbete med Svensk Kollektivtrafik ett upphandlingsseminarium 

för serviceresor i april 2015. 

 

En enkät har genomförts för att kartlägga utbildningsnivån inom färdtjänsthandläggningen i 

landet.    

 

Föreningen har deltagit i avtackning av Ingmar Karlsson, tidigare färdtjänstchef i Göteborg. 

 

Sponsorer 

Föreningen tackar också sponsorerna Samres, Malmator AB, PlanIT AB och Trapeze och Jp-

Infonet för ekonomiskt bidrag till föreningens verksamhet.  

 

Ekonomi 

Årets överskott för verksamhetsåret 2015 blev 147 801 kr. Se vidare årsberättelsen (bilaga). 

 

 

Stockholm 18 maj 2016 



 

 

 

 

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

Per Junesjö, Ordförande            Helena Skagerlind                         Anna-Karin Malm 

 

 

 

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

Bernt Fridh            Lars Lindahl                                   Anders Göransson 

 

 

…………………………….            

Pehr Elfstrand               

 

 

 

  

 




