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Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2016 – 31/1 2016
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 2016. Vid årsmötet som hölls i samband med vårseminariet 2016-05-18
valdes följande personer till nedanstående förtroendeuppdrag (fördelning av funktioner, förutom
ordförande, sker inom styrelsen genom konstituering):

Styrelse
Funktion

Namn

Ort

Vald tom år

Ordförande
Sekreterare
Kassör/kassaförvaltare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Per Junesjö
Helena Skagerlind
Pehr Elfstrand
Anna-Karin Malm
Anders Göranson
Lars Lindahl
Lars Hellström

Stockholm
Umeå
Stockholm
Jönköping
Växjö
Kalmar
Skånetrafiken

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Elisabeth Ragnmark
Pia Borg Lindblom
Mathias Holmlund
Ulla-Britt Holmquist

Ale kommun
Region Blekinge
Region Jämtland
Skånetrafiken

2017
2017
2017
2017

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Kenneth Swärd
Bo Jonsson
Ingemar Bergström

2017
2017
2017

Henry Freij
Elisabeth Öberg
Conny Karlsson

2017
2017
2017

Valberedning
Sammankallande

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar uppgick under verksamhetsåret till 125 (128) stycken. Av dessa utgör 118 (121)
organisationer (landsting, kommuner och trafikhuvudmän) resterande är enskilda medlemmar.
(Värden inom parentes avser år 2015-2016.

Medlemskontakter
Hemsidan
Föreningens främsta informationskanaler är hemsidan www.fardtjanst.nu och nyhetsbrev.
Hemsidan uppdateras fortlöpande med nyheter och kursutbud. Fortlöpande arbete pågår för att
utveckla hemsidan och förbättra uppdateringsrutiner.
Nyhetsbrev
Utöver hemsidan har det under året utkommit sju (7) nyhetsbrev med aktuell information till
medlemmarnas mailadresser.
Vårseminarium
Färdtjänstföreningens årliga vårseminarium hölls den 18 maj 2016 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.
Mathias Häggblom från Näringsdepartementet.
Förstudie kring ny lagstiftning om särskilda persontransporter.
Pia Borg Lindblom, Region Blekinge
Olika utredningar – en jämförelse mellan olika huvudmäns färdtjänstutredningar.
Petra Bergqvist, Hjälpmedelscentralen/Bibbi Svensson Blekingetrafiken
Rullstolar; vilka rullstolar får man resa med?
Lars Lindahl från Kalmar Länstrafik
Hur mäter man kvalité i handläggning?
Mattias Andersson från Svensk Kollektivtrafik
Nytt från Svensk Kollektivtrafik
Sara Rhudin, SKL
Nytt från Sveriges Kommuner och Landsting
Representant från Diskrimineringsombudsmannen
Bristande tillgänglighet – en fråga för färdtjänst och kollektivtrafik.
Kerstin Lundström, Octopus Demens AB
Att resa med demens.
Henry Frey
Presentation av den nya riksfärdtjänsthandboken, samt några nya domar.
Dagen avslutades som vanligt med en lättare buffé med mingel och nätverksbygge.

Upphandlingsseminarium
Den 17 maj anordnade föreningen ett upphandlingsseminarium i samarbete med Svensk
Kollektivtrafik. Seminariet hölls på Ersta Konferens.
Kerstin Ahlberg, Stockholms Universitet
Vad har upphandling betytt för de anställda?
Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten
Sociala aspekter i upphandlingen
Per Tranström, Skånetrafiken
Ställ krav och följ upp! Kvalitetskriterier och definitioner, i verklighet hur följer man upp i
drift?
Gunilla Wictor, Västtrafik
Förarcertifiering och ANBARO som verktyg i uppföljningsarbetet
Anders Wahlén, Värmlandstrafiken
Krav i upphandling-hur använder vi SIQ (Svenskt kvalitetsindex) i våra upphanlingar och
uppföljningar?
Lars Wollter, Västtrafik
Samråd inför upphandling (SIU)
Åsa Backholm, Serviceförvaltningen Stockholms stad
Upphandling av skolresor
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 totalt 113 personer genomgått föreningens kurser. Dessutom har
föreningen genomfört en uppdragsutbildning för Stockholms stad.
Ett mycket uppskattat och fulltecknat heldagsseminarium med 65 deltagare som behandlade
neuropsykiatriska diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna genomfördes på Ersta konferens 7 april.
Föreläsare var Överläkare Henrik Pelling (barn/ungdom) och Överläkare StenFriberg (vuxna).
Samtliga kurser har genomförts till reducerade priser för medlemmar.

Intressefrågor och projekt
Styrelsen har på olika sätt följt förstudien om utredning av ny lagstiftning för särskilda
persontransporter. Vid årets slut är det fortfarande oklart vem som ska utses om utredare.
Under 2016 genomfördes en taxiutredning. Föreningens ordförande hade ett par möten med
utredningen sekreterare. Föreningen har sedan under innevarande år (2017) svarat på utredningen.
(remissen finns på föreningens hemsida)
Föreningen har ett pågående bokprojekt i samarbete med Svensk Kollektivtrafik om ”att resa säkert i
rullstol och med hjälpmedel” Projektledare är Björn Nilsson och huvudförfattare är Kenneth Swärd.

Under Persontrafikdagarna i Göteborg 19-20 oktober 2016 planerade och genomförde SFF i
samverkan med SKL och Svensk Kollektivtrafik olika seminarier inom ”Färdtjänstspåret ”
Ordförande Per Junesjö var också moderator under föreläsningarna som bl.a. presenterade ”nöjd
kundindex” inom Skånetrafiken, guidad visning av ett antal specialfordon med Kenneth Swärd från SL
samt Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens övertagande av färdtjänsten.
Delar av styrelsen ingår i MERIT där man i en undergrupp har arbetat med frågan kring ”att resa i
kollektivtrafiken med hjälpmedel”.
Anders Göranson har i samarbete med Malmö Högskola tagit fram en 7,5 p högskoleutbildning i
”Utredningsmetodik”. Kursen kommer genomföras på distans under hösten 2017 med två fysiska
träffar i Stockholm. Troligen blir det ytterligare en kurs våren 2018 om tillräckligt intresse finns.
Delar av styrelsen har representerat föreningen och deltagit i olika seminarier under Almedalsveckan.

Sponsorer
Föreningen tackar också sponsorerna Samres, Malmator AB, PlanIT AB och Trapeze för
ekonomiskt bidrag till föreningens verksamhet.
Ekonomi
Årets överskott för verksamhetsåret 2016 blev 89 677 kr. Se vidare resultat- och
balansräkningen.
Stockholm 8 maj 2017
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