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PROTOKOLL
2013-12-05

Trafiknämnden
Fårdtjänstutskottet

Kl 17.00 -18.10

Sammanträde med Färdtjänstutskottet den 5 december
2013

Anita Johansson

Carl Grufman
Plats:

SLL, landstingshuset, möteslokal Mälarsalen

Närvarande
ledamöter
Carl Grufman (M)
Olov Lindquist (FP)
Anita Johansson (S)
Nanna Wikholm(S)
Karl Henriksson (KD)

Ordförande

Ej närvarande
ledamöter
Christina Brofalk (C)

Närvarande
politiska
tjänstemän
Jonas Lilleberg Eriksson

Tjänstemän
Martin Jägerbert (TF)
Ingela Svanberg Ohlsson (TF)
Kenneth Svärd (TF)
Agneta Öberg (TF)
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§18
Val av justerare
Färdtjänstutskottet utsåg ordföranden Carl Grufman samt Anita Johansson att justera
dagens protokoll, därefter fastställdes dagordningen.

§19
Revidering av riktlinjer för färdtjänst i Stockholms län
(TN 2013-0682)
Färdtjänstutskottet har tagit del av den utsända handlingen. Martin Jägerbert redogjorde
samt svarade på utskottets frågor.
Färdtjänstutskottet beslöt
att

fastställa förslaget till reviderade Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län.

§20
Anmälan av delegationsbeslut
(TN 2013-0537)
Färdtjänstutskottet har tagit del av den utsända handlingen.
Färdtjänstutskottet beslöt
att

anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§21
Förslag till sammanträdesdagar för Färdtjänstutskottet 2014
Färdtjänstutskottet har tagit del av handlingen som utdelades.
Färdtjänstutskottet beslöt
att

fastställa sammanträdesdagarna för 2014 med klockan 17.00 som starttid enligt
följande:
Tisdagen den 4 februari
Tisdagen den 4 mars
Tisdagen den 22 april
Tisdagen den 7 maj
Tisdagen den 27 maj
Tisdagen den 2 september
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Tisdagen den 30 september
Tisdagen den 22 oktober
Tisdagen den 25 november
§ 22
Information om förstudie kring färdtjänstsystemen inom IT
Agneta Öberg sektionschef på Strategisk utveckling redogjorde för det arbete som pågår
med en förstudie och den översyn för framtida systemstöd för Färdtjänsten som görs via en
presentation som även biläggs protokollet.
Färdtjänstutskottet noterade därefter informationen till protokollet.
§23
Information om "bomresor"
Kenneth Svärd redogjorde läget kring de s.k bomresorna, volymen ej utförd resa etc.
Vidare så informerade Kenneth Svärd utskottet om den tragiska olycka som inträffade i
samband med en färdtjänstresa.
Färdtjänstutskottet noterade därefter informationen till protokollet.
§ 24
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
Avslutningsvis önskade ordföranden alla närvarande en God Jul och ett Gott nytt år,
beredningen genom Anita Johansson önskade ordföranden detsamma, varefter
sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

