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Minnesanteckningar 
 

 Rådet för tillgänglighet och 
användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning 

 
 
 
Plats för mötet: Elite Stadshotellet 

 
 
 

Storgatan 15 Luleå 

 

 
Datum för mötet: Tisdagen 1910312 

Tid: 10:15 – 15:00  

 
  

 
Närvarande: Helena Eriksson Trafikverket 

Britt-Marie Majbäck Trafikverket 

Heidi Thörnberg  

Kollektivtrafikmyndigheten AC 

Charlotte Reinholdt 

Kollektivtrafikmyndigheten BD 

Thomas Tillberg SRF Norrbotten 

Eckehard Seidel Funktionsrätt AC 

Lars-Olov Olsson Funktionsrätt BD 

Anders Jonsson Funktionsrätt AC 
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Tomas Rönnblom Funktionsrätt AC  

Lennart Thelin Funktionsrätt BD  

Jan-Erik Nilsson Funktionsrätt BD  

Bo-Lennart Uusitalo DHR BD  

Jan-Olof Lidbom NDT  

Håkan Broström NDT  

 (Två tolkar och två assistenter) 
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Dagordning 
 
09:45 Kaffe finns medan vi samlas 
 
10:15 Mötet börjar 
 

1. Ordförande hälsar välkomna 
Helena Eriksson hälsade alla välkomna till dagens möte 
 

2. Aktuellt från trafikverket  
Dan Lundholm berättade om upphandling av nattågstrafiken, 
och annan kollektivtrafik, som Trafikverket gör för att öka 
tillgängligheten till platser där det inte är lönsamt att bedriva 
trafik. Bakgrunden var att det för många inte går att komma 
ombord på tågen med sin rullstol. Vi hade bra dialog med Dan 
och han fick med sig många synpunkter för att förbättra 
möjligheterna för fler att resa. (Se bif bilder)  
 
Dan tipsade om att boka ”Resplus-biljett” vilket ger större 
trygghet vid byte om det blir förseningar. 
 
Just nu pågår upphandling av nya bussar till länstrafiken. 
Samma problem som med tåget finns vid upphandling av bussar  
 
På vilket sätt följs kraven upp under upphandlingsperioden? 
 
Rådet uppmanade alla att ställa krav på leverantörerna, de ska 
inte bara så gott de kan – utan bättre. 
 

3. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 15 min 
Charlotte Reinholdt informerade om vad som händer på 
myndigheten. En tillförordnad chef finns på plats och man 
räknar med att en ordinarie finns på plats efter sommaren.  
 
Charlotte jobbar intensivt med att starta pendeltågstrafik i 
Norrbotten och i månadsskiftet Mars/April är det premiär. 
Charlotte redogjorde också för de möjligheter för 
funktionsnedsatta att resa på de olika tågmodellerna som finns 
till hands. (Se bif bilder) 
 

4. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten 15 min 
Heidi Thörnberg om förändringarna i organisationen till följd av 
den nya regionbildningen. Heidi blir chef även i den nya 
organisationen och man kommer att få en förstärkning med 
ytterligare en strateg, då Karolina Filipsson, som tidigare jobbat 
med trafik på landstinget, kommer att jobba tillsammans med 
Bianca Byring. I regionen finns förslag på att genomföra en 
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skatteväxling för att finansiera delar av verksamheten. Dock 
omfattas inte trafikeringen, utan den kommer att finansieras av 
region och kommuner som tidigare. 
 
Diskussionen om bussupphandling, som startades på en tidigare 
punkt fortsatte. Rådet menade att man borde ställa krav på att 
personalen kan hantera de hjälpmedel som används ombord. 
 

11:45 – 13:00         Lunch 
 

5. Ny Hela resan-konferens mars 2020? 
Maria Erlandsson från Norrbotniabanan hur arbetet med 
planeringen fortskrider. Vi diskuterade också möjligheten att 
anordna nästa konferens tillsammans, vilket alla parter tyckte 
var en bra idé. Efter en stunds diskussioner så bestämde vi att 
jobba med en inriktning utifrån nedanstående punkter: 
 
- Inte bara framtid utan även nutid 
- Resenären i centrum – Användbarhet 
- Anslutningar, nya linjer/Stomlinjer Andra fordon 
- Agenda 2030 
- Digitaliseringens möjligheter 
- Få med politiken 
- Mediatryck 
- Inte gena i kurvorna 
 

6. Övriga frågor 
Anders Jonsson efterlyste mer omvärldsbevakning till rådet, bla 
har Trafikanalys gjort en uppföljning av planer.  
 
Tomas Tillberg berättade om en tillgänglighetsdatabas, ett 
nationellt projekt som Luleå kommun deltar i. Är Trafikverket 
involverade? 
 
Trafikverket följer upp dessa frågor till nästa möte 
 

7. Nästa möte 
Blir i Skellefteå 17 oktober. 
 

Ca 14:30 Avslutning, fika 


