
 

En kort sammanfattning från RKMs Färdtjänstråds möte 2019 09 25. 

Färdtjänstrådets höstmöte hölls 25 september i regionhuset, Luleå. 
Följande avhandlades under mötet: 
 

 
1. Det är fortfarande problem med hållplatsutrop på lokalbussar. Vissa förare visar ingen 

förståelse för vikten av utrop. LTN tar frågan vidare till trafikavdelningen för behandling på 
nästa entreprenörsträff. 

2. Det 4-åriga projektet med flygbilar, som man kunnat boka i Haparanda, Jokkmokk, Älvsbyn 
och Övertorneå har nu upphört, och det är oklart hur fortsatt finansiering kan ordnas 
framöver. 

3. Upphandling av färdtjänst och sjukresor pågår i samtliga kommuner utom Arjeplog, Gällivare 
och Jokkmokk. Upphandlingarna i Pajala och Piteå har överprövats och LTN väntar på besked 
från Förvaltningsrätten. 

4. Avveckling av bussgods pågår och upphör vid årsskiftet. Orsaken är kostnadsskäl. 
Förändringen innebär att LTN i kommande upphandlingar upphandlar standardbussar i 
stället för godsrumsbussar. Gynnsamt för tidtabeller på vissa sträcker då man inte behöver 
lägga in tid för lastning/lossning av god. 
Det blir alltså inte möjligt för färdtjänstresenär att skicka hjälpmedel med bussen. Eftersom 
efterfrågan varit mycket låg eller obefintlig, så tror LTN inte att det kommer att ställa till med 
problem för den enskilde. 

5. Nyrekrytering av tre nya färdtjänsthandläggare/utredare pågår och tre nya handläggare 
kommer att anställas. 

6. LTN undersöker möjlighet att hitta en lösning, som gör det mljligt att boka färdtjänst/ 
sjukresa via web och/eller app. Man återkommer med information i det ärendet. 

7. LTN har haft störningar i telefonin och man avser att byta ut nuvarande växel till en mer 
diftsäker lösning. 

8. Samtrafiken har lagt ner sin app Resrobot och hänvisar till den mobilanpassade websidan 
https://reseplanerare.resrobot.se 
 
Har du problem i samband med din färdtjänstresa eller sjukresa, tveka inte att direkt 
kontakta färdtjänsthandläggarna på samma nummer som du beställt din resa. Det kan bli fel 
ibland, och för att få bättre ordning på sakernas tillstånd, måste färdtjänsthandläggarna få 
veta, vad som inte var bra. 
Har Du synpunkter eller förslag som gäller färdtjänst/sjukresor av övergripande karaktär, så 
hör av Dig till mej på mailadress iskarlman@hotmail.com  Jag kan då hjälpa till att föra Ditt 
ärende vidare. 
Vänliga hälsningar  
Inger Karlman 
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