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Möte Funktionsrätt Kalmar län och Länstrafik Kalmar län
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Åke Ring, Ordf Funktionsrätt Kalmar liin
Sara Cullin Rinaldo, Kanslichef Funktionsrätt Kalmar län
Funktionsrätt Kalmar län är länets största samarbetsorganisation med 31 medlemsforeningar.
Funktionsrätt drivs av en styrelse som tar beslut kring påverkan ftir att ftirsöka ftirbättra vård och
omsorg, hjälpmedel, kollektivtrafik och tillgänglighet i vårt samhälle. Organisationens kansli
bedriver också utbildningar, konferenser samt stöd och service till medlemmama. Vi har just nu ett
projekt tillsammans med Coompanion för att stödja personer med funktionsnedsättning som står
långt från arbetsmarknaden som heter Samverkansplattform Kalmar liin.
Christer Holmgren, Trafikdirektör Kalmar länstrafik
Peter Vretlund, Ordf Kollektivtrafiknämnden
Region Kalmar län är länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Det betyder att de ansvarar för att
planera, driva och utveckla kollektivtrafiken. Region Kalmar länfattar beslut om kollektivtrafiken
genom ett trafikförsörjningsprogram. De beslutar också om allmän trafikplikt vilket innebär en
långsiktig garatti av trafik på viktiga sträckor.
Kalmar Länstrafik är en förvaltning inom Region Kalmar län och har ett övergripande ansvar fcir

landsbygdsbussar, stadsbussar, Kustpilen, Öresundståg, Krösatåg och serviceresor i liinet.

Funktionsrätt Kalmar län tog intiativ till detta möte med de ansvariga i Kalmar länstrafik. Vi ville ta
upp följ ande med Trafi kdirektören och Kollektir,trafi kens ordforande :

' Länsfärdtjänst

' Styrelsens förslag om information i bussar/tåg

' Relationen mellan Funktionsrätt Kalmar län och Kalmar länstrafik

Christer tog emot oss och Peter var med via videosamtal.

Först tog Åke upp om den utlovade länsf;irdtjänsten som var beräknad i budget. En f;irdtjänst som

finns i nästan hela Sverige fcirutom i Kalmar län. Den skulle innebära ökad möjlighet ftr personer

som är beroende av och använder ftirdtjanst att kunna ta sig lite friare runt om i länet. Det kan vara

att hälsa på släktingar och vänner, delta i aktiviteter och besöka olika turistmåI. Det är viktigt att

bryta isolering for att uppnå ett bättre hälsotillstånd.

Sara sa att både KD och M har gjort en protokollanteckning om att länsftirdtjänst skulle utveckla
länets kollektivtrafik och står på deras ambitionslista. Då svarade Peter att ekonomin inte fanns for
att utveckla kollekti'utrafiken till länsflirdtjänst i senaste budgeten. Man tycker att man iindå närmat

sig i o m den nya regionala planen ftir "särskilda persontransporter". Det är ett litet steg i utveckling
anser Funktionsrätt och vi tryckte pä att det ska stå på samtligas lista att: ambitionen att
utveckla länstrafiken mot länsfärdtjänst är mycket viktig.

Vidare så framförde vi ett frirslag om att de sk "mediekubarna" i bussarna kan utvidga sin

information till passagerarna. Det kan t ex handla om att inte bära starka dofter så att personer med

allergiska besvär också kan nyttja kollektivtrafiken. Christer lovade kolla upp med ansvariga om

möjlighet finns till detta.

Funktionshinderrörelsen hoppas på bättre kommunikation med Kalmar länstrafik. Det handlar om

att vi med erfarenheter behöver tillfrågas vid större ft)rändringar, att den tillsatta trafikgruppen (våra

medlemmar Kerstin Johansson och Krister Ekström) faktiskt möter ansvariga på sammanträden och



att mantar med de resor som uteblir i statistiken ftir rättvisare siffror. Christer sa att han, som ny på

tjänsten, ska inventera grupper och nätverk. Det kan bli en omorganisation ft)r att förbättra redan nu

tillsatta nätverk och det kan komma nya konstellationer.

Det finns mycket som är bra och en del som kan bli bättre. Funktionsrätt Kalmar län ställer siu

förfogande över ett bättre och mer nära samarbete med Kalmar länstrafik"

Christer lovade att återkomma till Sara efter sitt arbete med inventering av hur arbetet med

kundnöjdhet och samverkan ser ut. Peter tackade alla ft)r dagens insats och redogjorde för hur

viktigt han tycker att konstruktiva, informativa möten är för honom och kollegor. Delning av

kontaktuppgifter och avslutning av mötet.

Anteckningar forda av Sara 18 maj 2020


