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Deltagare   

 Region Stockholm 
Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 Stockholm 

Telefon: 08–123 316 00 
Fax: 08-123 316 06 
E-post: registrator.tf@regionstockholm.se 

Säte: Stockholm 
Org.nr: 232100-0016 
www.regionstockholm.se 

 

 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktions-
hinderfrågor, länets pensionärsorganisationer samt politiker i Tillgänglighets- och 
framkomlighetsberedningen  
 
Tid: Torsdag 2022-02-10, kl. 13:00 – 14:00  
 
Plats: Teamsmöte (digitalt)  
 

Från intresseorganisationerna  
Inge-Britt Lundin, Funktionsrätt Sthlm Anders Lissegårdh, Funktionsrätt RTP-S 
Jaan Kaur, DHR  Amir Amiriazzi, DHR 
Christoffer Örnevik, SRFs kansli Sirkka Husso, SRF   
Åsa Werner, Funktionsrätt Sthlm - Attention Birgitta Flognfeldt, Funktionsrätt RTP-S 
Berit Hagström, Funktionsrätt Sthlm kansli  
  
Från pensionärsorganisationerna  
Alf Sandqvist, PRO  Alexandra Birk, SPF Seniorerna 
Lena Larsen, SKPF Gunnel Färm, PRO 
Ewa Jegréus Swärd, SKPF  
  
Från Trafikförvaltningen  
Maria Röjvall, Sektionschef, SU/Hållbar 
utveckling 

Melker Larsson, Utvecklingsstrateg Tillgänglighet, 
SU/Hållbar utveckling 

Anette Tegnér, Sektionsassistent, SU/Hållbar 
utveckling 

Christian Arntzen, Affärsstrateg Implementering, 
SU/Affärsutveckling 

Sonja Martin-Löf, Projektledare, SU/Trafik- och 
Infrastrukturutveckling 

Mats Johannesson, MTR 

Petra Skogdalen Nordgren, MTR Jakob Enqvist, MTR 
Elizabeth Åkerstedt, Fastighet Sara Broberg, MTR 
  
Politiker:  
Karl Henriksson, KD Tomas Eriksson, MP 
Robin Törnberg, L Ann-Marie Strömberg, V 
Lena Hallerby, L Susan El Hark, L 
Susanne Lund, S Mats Arkhem, SD 
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Soraya Amrani, MP Rune Öhlund, SD 
 
 
Minnesanteckningar 
 
1. Inledning och presentation 
• Maria hälsar alla välkomna till höstens första Samverkansråd som idag tar upp 

frågor om allmän kollektivtrafik. Mötet är helt digitalt. Dagordningen fastställdes. Vi 
gör ingen presentationsrunda då det tar för lång tid. Titta på deltagarförteckningen 
när minnesanteckningarna kommer och se att ert namn står med. 

2. Studier och projekt 2022 – Sonja Martin-Löf/Christian Arntzen (presentationer 
finns) 

• Sonja och Christian gick igenom vilka studier och projekt som är aktuella nu. Se 
bifogade presentationer. 

3. Trygghetsaspekten när tågvärdarna försvinner? Statusrapport – Mats 
Johannesson, MTR (presentation finns) 

• Mats Johannesson inleder med att säga att han önskar input ifrån oss om vad de 
ska tänka på etc. Det kommer att bli kameror i tågen och monitorer i förarhytten. 
Lokföraren klarar passagerarutbytet på egen hand. Tågvärdarna gör mycket mer än 
ordnar rampservice. Pilotfas nära för att testa om det fungerar. Efter sommaren 
2023 ska samtliga pendeltågsfordon vara försedda med kameror. Operativa 
Trafikstödet kommer att vara bilburna och åka runt och hjälpa till. De kommer att 
finnas efter sommaren 2022.  

• Funktionsrätt anser att bilburna resurser inte verkar bra ur olika aspekter. 
Svar: De måste komma fram snabbt. De är utspridda över stan och kommer att ha 
blåljustillstånd. Trygghetsteam finns redan ute i trafiken. 

• Mats Arkhem (SD) undrar om bilarna kommer att ha hjärtstartare? 
Svar: Det är inte klart än hur de ska utrustas. 

• PRO undrar vad som händer vid spårspring, om föraren blir sjuk? 
Svar: Tåget stannar om föraren blir sjuk. MTR tittar på hur man kan förhindra 
spårspring. 

• Funktionsrätt undrar hur ofta det är evakuering på banan? 
Svar: Det har aldrig hänt. 

• Anne-Marie Strömberg (V) undrar hur det blir med rampservicen? 
Svar: Det finns resurser i systemet som kan ta hand om det, t ex lokförare, annan 
personal. 

4. Hur ser tillgängligheten ut generellt på Saltsjöbanans stationer – Melker Larsson 
(presentation finns) 

• Se Melkers presentation.  
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5. Fastlåsta cyklar i vägen vid tunnelbanestationer – Elizabeth Åkerstedt (TF), Sara 
Broberg (MTR), Jakob Enqvist (MTR) 

• Vi har tittat på hur man rent juridiskt kan gå till väga. MTR gör översyn och 
felanmäler parkerade cyklar. Utanför stationerna är det svårare. Stockholms stad 
och polisen kan flytta felparkerade cyklar. Rondering 2 gånger/dygn. Jakob Enqvist 
(MTR) informerar om att passager och utrymningsvägar ska vara fria. De flyttar på 
det de kan. Är något fastlåst gör de en felanmälan. Vi kan inte sätta upp skyltar när 
det inte är vår mark. Man skulle kunna samverka med staden för att få koll och 
kunna åtgärda. 

• Karl Henriksson (KD) undrar om man anmäler till stationspersonalen, vad kan MTR 
lova i service till resenärer? 
Svar: Det går jättebra! Då kommer det också in i statistiken, man kan adressera 
kundtjänst. 

• DHR påtalar att när man planerar en station bör man tänka på vilka räcken etc man 
sätter upp. 
Svar: Elisabeth tar med sig frågan då hon är med och planerar ombyggnationer etc 

 

6. Möten 2022 digitalt eller? – Melker Larsson 
• Det har framförts önskemål om fortsatta digitala möten, ett annat skäl är 

ombyggnad av plan 2, där våra möteslokaler finns, kommer att ske under 2022-23. 
Hybridmöten är inte aktuellt med den tekniska utrustning vi har nu. 
Organisationerna får diskutera frågan och inkomma med synpunkter. Inte 
personliga synpunkter utan organisationernas synpunkter. Melker mailar ut frågan 
till organisationerna så diskuterar vi frågan på nästa Samverkansråd. 

 

7. Biljettköp och validering i samband med stängda framdörrar – Melker Larsson 
(Bilaga 1) 

• Ovanstående ämne, punkt 7, var uppe på samverkansrådet i december 2020, Punkt 
3 Biljettkontrollanter och biljetter, minnesanteckningarna från detta möte bifogas 
som bilaga 1. Sedan frågan var uppe på samverkansrådet i december 2020 har 
inget i sak skett när det kommer till ex regelverk. 
 

 
Maria tackar för ett bra möte och avslutar detsamma. Nästa samverkansråd avhandlar 
färdtjänst och är den 7 april.  
 
 
Antecknat av 
 
Anette Tegnér 
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