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Välkommen till ett medlemsmöte, den 16 oktober, om: 
 

Konsekvenserna av Färdtjänst- 
nämndens beslut om resebegränsning 

inom rullstolstaxi 
 

Till denna kväll har vi inbjudit 

Ulrik Waldau, sektionschef på färdtjänstförvaltningen och 
Fredrik Wallén (kd), färdtjänstnämndens ordförande. 

Vi hoppas få svar på våra frågor om vad som hänt sedan politikerna i reg-
ionen beslutat begränsa resetilldelningen inom rullstolstaxi. Regionen lo-
vade oss en utredning om konsekvenserna av beslutet. 

• Hur många personer har direkt drabbats/har tidigare rest fler än 500 
resor? 

• Hur många har överklagat beslutet för egen del? 

• Vad har utfallen blivit? Har de vunnit laga kraft? 

• Hur agerar regionen? Förs besluten vidare till högre instans? 

• Har resandet med rullstolstaxi minskat? 

• Vi vet att resenärer begränsar sitt resande utifrån en oro att resorna 
inte kommer att räcka året ut. Märks det? 

Vänd för info om tid och plats 



 

• Har rullstolstaxiresenärerna ökat sina sjukresor till följd av beslutet? 

• Har bolagen minskat på antalet fordon som kör rullstolstaxi? 

• Har kvartalsfördelningen fått negativa effekter för resenärerna? 

• Har rullstolstaxiresenärerna ökat sitt resande i den allmänna kollek-
tivtrafiken? I så fall inom vilka trafikslag? 

• Har beslutet fått konsekvenser för färdtjänstens administration? 
Vilka? 

• Har det utarbetats någon praxis för vilka verksamheter/skäl som be-
rättigar till extra tilldelning? Överraskande många nekas extra tilldel-
ning. 

• Har kostnaderna för färdtjänsten gått ner? 
 
När: Onsdagen den 16 oktober kl 18.00-20.00 

(Kaffe/te och smörgås kl.17.30 - 18.00 - Personal finns på plats 
från klockan 17) 

Var: Tanto, Seniorlokus, Rosenlundsgatan 44a i Stockholm. 
 
Obligatorisk anmälan (antal platser är begränsade): 

görs till Sari Nykvist senast den 14 oktober per e-post: 
sari.stockholmslan@dhr.se eller tel. 08-120 556 83 /08-120 556 80. 

 

Tänk på våra allergiker, undvik starka dofter 

 
Foton kommer att tas under kvällen för att eventuellt läggas upp vår 

webbplats och sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, meddela 
det när du anmäler dig. Tala då även om ifall du har några allergier/mat-

preferenser. 
 

Välkommen! 

mailto:sari.stockholmslan@dhr.se

