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Anette Johansson 

046 – 359 63 22 
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Mötesanteckningar från brukarrådsmöte 
2021-04-06 

 
Deltagare: Närvarande: Ingemar Bryman SPF, Sven Englesson PRO, 
Mai Almén HSO, Ann-Christin Fast SRF, Wilhelm Ekensteen HSO, Per 
Tranström TF, Anette Johansson TF. Mötet hölls i Teams men på 
grund av svårigheter att komma in där deltog Ann-Christin via 
telefon. 
  
 
Mötets öppnande 

 
Val av justerare 
Sven Englesson 

 
Minnesanteckningar från föregående möte 
Läggs till handlingarna 
 
Föreslagen dagordning 
Godkänd 
 

1. Information om upphandlingen, 
tilldelningsbeslut och överprövning 

 
-   Samma presentation som givits till politikerna i  
    tekniska nämnden delgavs på mötet och                                      

                     presentationen skickas till deltagarna. 
-   Telepass var det företag som fick tilldelnings 
     beslutet 
-    Företaget Cabonline, som har nuvarande avtal har 
     begärt överprövning 
-    Kommunen har skickat sitt yttrande och räknar  
     med att det kommer bli fler 
-    Upphandlingsenhetens bedömning är att  
     förvaltningsrättens handläggningstid har  
     förbättrats och att det ska komma ett beslut inom 
     sex månader. Men någon säkerhet finns inte. 
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2. Information om brukarrådet för kollektivtrafik 
på kommunens hemsida 

 
 
- Det saknas sådan information och finns önskemål 

om att den ska finnas. Andra föreningar har  
information om vad som händer i olika grupper 
och det skulle tex kunna läggas upp mötestider, 
mötesanteckningar och annan information så att 
medlemmarna har tillgång.  

- Det pågår ombyggnad av kommunens hemsida 
och färdtjänstenheten har en representant som 
har kontakt med en kommunikatör som ska 
bevaka och tillse att vi har bra information 
avseende vår verksamhet. Önskemålet tas vidare 
till representanten.  
 

3. Transport av trasiga elrullstolar med 
färdtjänstbil 

   
-  Det framkommer att det finns ett företag i  
   Staffanstorp, kontaktperson Peter Nilsson som  
   utför bilanpassningar och som har en teknisk  
   lösning för hur man skulle kunna utrusta  
   färdtjänstbilar med en sådan så att en elrullstol som  
   inte fungera ändå kan lastas.  
-  Per ska undersöka vad det innebär 

 
  

 
 

 
4. Övriga frågor 
 
-   Hur många specialfordon har man ställt krav på i 
    i det nya avtalet? Det är inte specificerat, det  
    är upptill transportören att avgör utifrån 
    det underlag som presenterats i upphandlingen.   
-   Hur ser det ut med resandet? Det märks en viss  
     uppgång på ansökningar. Troligen utifrån att  
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    vaccineringarna är igång. Någon tydlig stor  
    uppgång i resandet har inte noterats men  
    man räknar med en uppgång 

 
                -    Regelverksfrågor som tas upp och berörs kort 
                     Månadsbiljett 
                     Bom i bostadsområden. Elektroniskt lås istället för  
                     nyckel? 
                     Bagage. Hur ska resenär kunna veckohandla? 
                     Kommer det finnas allergisanerade fordon? Inte 
                     ställts krav på något sådant i upphandlingen  
 
                    Per meddelar att han inte tänkt ta upp  
                    regelverksfrågorna idag utifrån att de inte är med på 
                    dagordningen. Nästa möte är planerat till att i huvud 
                    sak ägnas åt dessa. Då har deltagarna fått tid att gå  
                    igenom det material som finns och vi kan närmare  
                    diskutera och gå igenom de undringar och önskemål  
  som finns.          
 

 
  Nästa möte är 6 juni 2021 13.00 -15.00  
 
  Antecknat av 
  Anette Johansson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


