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Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2017 – 31/12 2017 
 
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 tre suppleanter. 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta (8) protokollförda sammanträden utöver den årliga 
årsstämman samt efterföljande konstituerande möte. Under hösten 2017 har styrelsen även haft två 
planeringsdagar. Vid årsstämman som hölls i samband med vårseminariet 2017-05-08 valdes följande 
personer till nedanstående förtroendeuppdrag (fördelning av funktioner, förutom ordförande, sker 
inom styrelsen genom konstituering):  
 
Styrelse 
 
Funktion  Namn  Ort  Vald tom år 
 
Ordförande  Per Junesjö   Stockholm  2017 
Sekreterare  Helena Skagerlind Umeå  2017 
Ledamot/vice ordf Anders Göranson Växjö  2018 
Ledamot/kassaförvaltare Pehr Elfstrand  Stockholm  2017 
Ledamot  Anna-Karin Malm Jönköping  2017 
Ledamot  Lars Lindahl  Kalmar    2018 
Ledamot  Lars Hellström Skånetrafiken  2018 
Suppleant  Elisabeth Ragnmark Ale kommun  2017 
Suppleant  Pia Borg Lindblom Region Blekinge 2017 
Suppleant  Mathias Holmlund Region Jämtland 2017 
  
 
Revisorer 
Ordinarie  Kenneth Svärd    2017 
Ordinarie  Bo Jonsson    2017 
Suppleant  Ingemar Bergström   2017 
 
Valberedning 
Sammankallande Henry Freij     2017 

Tomas Widetun   2017 
 
 
Medlemsutveckling 
I föreningen är enskilda 98 kommuner registrerade medlemmar, 15 organisationer var medlemmar 
(landsting, kommuner och trafikhuvudmän) samt 2 bolag. Därutöver har föreningen 5 enskilda 
medlemmar och 5 hedersmedlemmar.  
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Medlemskontakter 
 
Hemsidan 
Föreningens främsta informationskanaler är hemsidan www.fardtjanst.nu  samt nyhetsbrev. 
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 nio (9) nyhetsbrev med aktuell information till 
medlemmarnas mailadresser.  
 
Vårseminarium 
Färdtjänstföreningens årliga vårseminarium hölls den 8 maj 2017 på Ersta Konferens i Stockholm. För 
första gången utan sol och vårvärme. Intresset var som vanligt mycket stort och seminariet blev snabbt 
fulltecknat med ca 140 deltagare från hela landet. Föreningens årsstämma hölls i samband med 
vårseminariet. Följande föreläsare medverkade till att fylla dagen med intressant information. 
 
Sara Rhudin SKL 
Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting  
  
Henry Frey 
Lag om färdtjänst-intressanta Kammarrättsdomar 
 
Anders Göranson 
Högskolekurs för färdtjänsthandläggare som startar vid Malmö Högskola hösten 2017. 
  
Mattias Andersson 
På gång inom Svensk Kollektivtrafik 
 
Kenneth Svärd SLL  
Säker och trygg resa med rullstol/hjälpmedel  
 
Anita Johansson, utredare Näringsdepartementet 
Utredning särskilda persontransporter  
 
Pia Borg Lindblom  
Utredningar och Beslut- hur skriver vi egentligen? 
 
Anders Göranson 
PUL och den nya datalagsförordningen GDPR 
 
Staffan Dopping 
Konsten att kommunicera (med tanke på färdtjänst) 
 
Dagen avslutades som vanligt med en lättare buffé med mingel och nätverksbygge. 
 
Upphandlingsseminarium 
 
För tredje året i rad arrangerade Svensk kKollektivtrafik och Svenska Färdtjänstföreningen ett 
upphandlingsseminarium om serviceresor. Det var en fullspäckad dag med många programpunkter. 
Fokus det här året låg på etik och moral. Se programpunkter nedan. 
 
P O Andersson Public Procurement service 
Etik och moral i upphandlingar 
 



Roger Hagman advokat 
Så kan det gå…Rättsfall inom särskilda persontransporter redovisas 
 
Christine Malmberg 
Karteller, förvärv och marknadsmissbruk, när och hur kan Konkurrensverket ingripa? 
 
Mats Deleryd SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) 
Att arbeta aktivt med kvalitet 
 
Per Tranström Region Skåne och Sophie Edler Hongelin Göteborg 
Tips och trix finns för att garantera en bra driftstart 
Paneldiskussion och redovisning 
 
Mattias Andersson Svensk Kollektivtrafik, Johan Sunnvis Cabonline 
Samråd inför upphandling, vad säger taxibranschen och vad säger vi? 
 
Natali Phalén Institutet mot mutor 
Mutor, vad är det? 
 
Enar Lundgren Näringsdepartementet 
Rapport angående taxiutredningen 
 
Alla föredragshållare gjorde uppskattade inlägg, inte minst Natali Phalén och Roger Hagman som 
genom sitt engagerande och kunniga sätt fick auditoriet med sig.  
 
 
Kursverksamhet  
SFF har sedan föreningen bildades arrangerat och utvecklat en professionell kursverksamhet. 
Föreningen arrangerar både grundkurs och fördjupningskurs om färdtjänst och riksfärdtjänst. Under 
verksamhetsåret har totalt 181 personer genomgått föreningens olika kurser. Samtliga kurser har 
genomförts till reducerade priser för medlemmar.  
 
Under hösten 2017 samverkade Svenska Färdtjänstföreningen med Malmö högskola om att anordna en 
7,5 poängs universitetsutbildning på kvartsfart för färdtjänsthandläggare. Kursen var i huvudsak 
nätbaserad och genomfördes på distans med uppstart och examination i Stockholm. 26 deltagare 
examinerades från kursen. Ny kurs startar 1 februari 2018.   
 
Intressefrågor och projekt 
Föreningen har ett pågående bokprojekt i samarbete med Svensk Kollektivtrafik om ”att resa säkert i 
rullstol och med hjälpmedel” Projektledare är Per Junesjö och huvudförfattare är Kenneth Swärd. 
Projektet slutredovisas i augusti 2018.    
 
Delar av styrelsen har även 2017 representerat föreningen i olika seminarier under Almedalsveckan i 
Visby. 
 
Styrelsen har under 2017 fortsatt följa den pågående utredningen om ny lagstiftning för särskilda 
persontransporter. SKL bjöd under hösten in delar av styrelsen och övriga intressenter till en hel dags 
workshop tillsammans med utredaren Anita Johansson och de två utredningssekreterarna Pernilla 
Sandgren och Lisa Ahlström. I december träffades återigen utredarna och delar av styrelsen på 
Näringsdepartementet för en halv dags diskussioner.  
 
I december skickades även en inbjudan ut till föreningens medlemmar om ett seminarium för att 
informera om utredningen under januari 2018.  
 
 



Sponsorer 
Föreningen tackar också sponsorerna Samres, Malmator AB, PlanIT AB och Trapeze för 
ekonomiskt bidrag till föreningens verksamhet.  
 
Ekonomi 
Årets överskott för verksamhetsåret 2017 blev 146 505 kr före skatt. Se vidare årsberättelsen 
(bilaga). 
 
 
Stockholm 24 maj 2018 
 
 
 
 
……………………………          …………………………….          ………………………….. 
Per Junesjö, Ordförande            Helena Skagerlind                         Anna-Karin Malm 
 
 
 
……………………………          ………………………………   …………………………….. 
Lars Lindahl             Anders Göransson                   Lars Hellström 
 
 
 
…………………………….            
Pehr Elfstrand               
 
 
 
  


