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PROTOKOLL
2013-03-05

2/2013

Kl 14.00 -16.00

§§ 10 -16

Sammanträde med färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen
den 5 mars 2013 ("FTB")

Catarina Agrell

Karl Henriksson

Plats:

v

Hotell J, Nacka Strand

Närvarande
ledamöter
Karl Henriksson (KD)
Margaretha Herthelius (FP)
Catarina Agrell (S)
Gilbert de Wendel (M)
Mahmood Fahmi (M)
Katarina Flygare (C)
Niklas Gladh (MP)
Pia Ortiz-Venegas (V)

Ordförande
i:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ej
närvarande
Ledamöter
Jan Jogell (S)

Närvarande
politiska
tjänstemän
Robertho Settergren
Jonas Lilleberg Eriksson

Tjänstemän
Stefan Wallin (TF)
Kenneth Svärd (TF)
Ylva Preutz Papantoni (TF)
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§10
Val av justerare
Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen utsåg ordföranden Karl Henriksson samt 2:e
vice ordföranden Catarina Agrell att justera dagens protokoll.
§11
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 6/2012 - Tryggt i
kollektivtrafiken
(Beslutsunderlag TN 1211-0249)
Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen har tagit del av handlingen som sänts ut per
post.
FTB beslutade att föreslå

trafiknämnden

att

som svar på revisionsrapport 6/2012 överlämna förvaltningschefens förslag
till yttrande, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

§12
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 11/2012 - Ökad
tillgänglighet, kan fler åka i kollektivtrafiken?
(Beslutsunderlag TN 1212-0286)
Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen konstaterade att inte alla nåtts av ärendet,
ledamöterna Catarina Agrell (S), Niklas Gladh (MP) och Pia Ortiz Venegas (V) hade inte
fått ärendet, vilket gjorde att de inte deltog i beslutet.
Karl Henriksson (KD) yrkade bifall till förvaltningschefens förslag till yttrande.
FTB beslutade att föreslå

trafiknämnden

att

som svar på revisionsrapporten 11/2012 överlämna förvaltningschefens förslag till
yttrande, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande från (KD), (FP), (M) och (C)-ledamöterna anmäldes och bilades till
protokollet, bilaga 1.
(S), (MP) och (V)-ledamöterna deltog ej i beslutet.

2

Stockholms läns landsting
2013-03-05

2/2013

Informationsärenden
§13
Förslag till budget 2014 för T N inld färdtjänsten
Ärendet utgick med hänvisning till att ledamöterna i beredningen ej erhållit ärendet.
§14
P å g å e n d e upphandlingar inom färdtjänsten
Kenneth Svärd lämnade redogjorde för läget kring de upphandlingar som pågår.
FTB noterade informationen till protokollet.
§15
Inkomna skrivelser
Inga nya skrivelser hade inkommit.
§16
Övriga frågor
Inga frågor var anmälda.

Vid protokollet

Ingela Svanberg Ohlsson

Stockholms läns landsting
Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen

Moderaterna, Folkpartiet,
och Centerpartiet

SÄRSKILT UTTALANDE

Kristdemokraterna

2013-03-05
Färdtjänst och tillgänglighetsberedningen

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 11/2012 - Ökad tillgänglighet, kan fler åka i kollektivtrafiken
Att åka med den allmänna kollektivtrafiken är för de flesta en självklarhet. Före Alliansens rekordstora satsningar på en förbättrad tillgänglighet var de resenärskategorier
som endast var hänvisade till färdtjänsten fler. Införandet av låginstegsbussar, moderna spårvägar med låggolv och direktinsteg, taktila markeringar och bättre skyltning har gjort att fler resenärer har möjlighet att nyttja den allmänna kollektivtrafiken. Än återstår dock mycket att göra.
Det är därför viktigt att Trafikförvaltningen påskyndar sitt arbete med att uppdatera
reseplaneraren så att den innehåller realtidsinformation om till exempel hissar och
rulltrappor på stationer och hållplatser. Informationen om ledsagarservice och tillgänglighetsgarantin måste också förbättras i syfte att uppmuntra fler färdtjänstresenärer att nyttja den allmänna kollektivtrafiken. Det skapar frihet och makt över den
egna vardagen.
I takt med att den allmänna kollektivtrafiken har blivit mer tillgänglig behöver fördelningen av antalet resor ses över i syfte att förbättra kvaliteten, minska färdtjänstens kostnader och möjliggöra ett friare resande.
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