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  Handläggare 
Anette Tegnér 
+468 123 330 99 
anette.tegner@regionstockholm.se 

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 Resursgrupp 
Tillgänglighet Land och sjö 2022-09-07 
Tid: Onsdag 2022-09-07, kl. 12:30 – 14:20 
Plats: T-centralen, Lindhagensgatan 100, plan 2 
 

Deltagare från 
funktionshinderorganisationerna: 

 

Jaan Kaur, DHR Amir Amirriazi, DHR 
Sofia Naesström, SRF kansli Kerstin Fagerström, Funktionsrätt AASL 
Gunnar Slätt, Funktionsrätt FHDBF Börje Larsson, Funktionsrätt Sthlm/Neuro 

 

Berit Hagström, Funktionsrätt Sthlm, 
kansli 

 

  
Från Trafikförvaltningen:  
Melker Larsson, Utvecklingsstrateg 
Tillgänglighet,  
SU/Hållbar utveckling 

Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg  
Tillgänglighet,  
SU/Hållbar utveckling 

Anette Tegnér, sektionsassistent, 
SU/Hållbar utveckling 

Gro Dahlbom, TF/IT 

Robert Selenius, TF Patrick Bretscheider, MTR 
 

Minnesanteckningar 

1. Inledning och presentation 

Ditte hälsade alla välkomna till dagens möte och eftersom det var ett tag  sedan 
vi träffades fysiskt så gjorde vi en presentationsrunda. Dagordningen 
fastställdes. 
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2. Elbussar prioplatser – Melker Larsson (presentation finns) 
• Se presentation.  
• De nya bussarna ska kollas om de överensstämmer med ritningen. Efter det 

får vi se vad som måste göras. 
 

3. Test med att blippa kort på 4-ans bussar – Melker Larsson 
(presentation finns) 

• Det här är ett försök som pågår till juni 2023. Samtliga bussar på linje 4 
ingår. Rapport kommer tidigast till våren 2023. 

• Funktionsrätt påpekar att hunddekalen inte följt med till alla dörrar, viktigt 
att det görs.   

• DHR undrar om  det blir trångt i mittendörren, kan bli problem med att få 
ut rampen. 
 
 

4. Trängselprognos presentation av reseplaneraren – Gro Dahlbom 
• Gro inleder med att berätta att TF/IT håller på att utveckla en del av 

reseplaneraren så att man kan få info om trängsel i appen. Prognoser görs 
och förmedlas till resenärerna. Var är det bäst att lägga ut informationen? 
Är det relevant? Informationen är en prognos. Info om trängsel på bussar 
är svårast. 

• Funktionsrätt anser att det är värdefull information. Den kan visas i 
pappersform, på skyltar, i app etc. 

• DHR säger att rullstols-, rullatoranvändare oroar sig för om de ska få plats 
på tåget. Kundtjänst kan inte upplysa om vilka tider det är trängsel. Det är 
viktigt med tillförlitlig information.  

• Maila Ditte om ni kommer på något mera så förmedlar hon det till Gro. 
 

5. Städrobot på tunnelbanestationer – Patrick Bretscheider, 
MTR/Robert Selenius, TF (presentation finns) 

• Se presentation. 
• Roboten är tystgående men ljud kan fås. Testas nu i korridorer och gångar. 

Biljetthallar är nästa steg. Roboten känner av om något är i vägen och 
stannar. Roboten dammsuger, moppar eller skurar.  Test pågår och det är 
inte klart ännu om den ska köras själv eller med personal. 

• Trafikförvaltningen bjuder in till en träff med roboten framöver. 
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Ditte tackar för ett bra möte. Nästa möte blir 1 december och då blir det digitalt. 

 
 
Antecknat av 
 
Anette Tegnér 


