
 

 

 

 

 

MERIT NÄ TVERKSTRÄ FF med 
anslutande ÄNBÄRO-och  

SJUKRESE-mo ten 
Stockholm 

2018-11-28 -  2018-11-29 

 

Välkommen till två fullmatade nätverksdagar kring serviceresor för ansvariga 
tjänstemän i Sveriges kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och 

länstrafikbolag 
 

 

 
 

 
 

 



 

PROGRAM  28 november 2018 
  

10:00 
 

ANBARO-möte (Endast för ANBARO-användare) 

Inför årsrapport, Frågor som tas bort till i ANBARO 2.0, Vad händer nu? 

Anja Tikkanen-Weiszflog, Ipsos leder mötet. 

12:00  Lunch (gemensam för ANBARO & MERIT) 

13:00  Välkommen till MERIT  

13:05 Särskilda persontransport - Ny lagstiftning? Så här arbetar vi framåt! 

13:30 Anropsstyrd trafik i kombination med busstrafiken? 
Utredning pågår, Stefan Thulin, SLL berättar. 

14:10 Regeringsuppdraget Kvalitet i färdtjänsten  
Mille Salomaa Lindström, Myndigheten för delaktighet berättar om vad 

utredningen studerat och kommit fram till. Efterföljande diskussion: Vad är 
kvaliteten värd och vad får det kosta? 

15:10 Nätverkande och fika 
15.30 Rapport från arbetsgrupper 

15:50 Aktuell kartläggning av branschen  

Vad gör en ny spelare på marknaden för iaktagelser om oss? Joakim Agartsson, 
Nobina 

16:30 Våga fråga… Ta chansen att fråga kunniga kollegor i nätverket 

17:00 Incheckning på hotell, egen tid 

19:00 Glögg och julbord på Van Der Nootska palatset 

 

PROGRAM  29 november 2018 
 

8:30 Fokus Upphandling Halland 
Daniel Bernhardt, Hallandstrafiken berättar om erfarenheter och möjligheter i nya 
trafikavtalet 

9:10 Uppstart nya arbetsgrupp kring Upphandling 
planerings/beställningssystem 
Vi sätter oss i grupper och diskuterar hur vi går vidare med de två olika 

inriktningarna. 

9:45 Nätverkande och fika 

10:00 Inför uppstart ny arbetsgrupp kring Barnkonventionen  
Kenneth Ljung, Barnombudsmannen ger tips och råd inför arbetet 

10:45 Digitalisering Halland  
Marie Larsson, Hallandstrafiken berättar om möjligheter för resenärer att ansöka 
och boka digitalt 

11:25 Några reser mycket - åtgärder och mediapådrag hos Färdtjänsten i 
Stockholm   

Kenneth Svärd, Färdtjänsten SLL berättar om detta och om planerad 
omorganisation inom SLL. 

11:45 Kort om ANBARO, nästa nätverksmöte m.m 

12:00 Lunch (gemensam för MERIT & SJUKRESOR) 

 
13:00- 
15:00  
 

Nätverksmöte SJUKRESOR 
• SLL berättar om sin sjukreseverksamhet, Mona Osser 

• Hur gick det sedan? UL biljettappen 

• Hur ska vi hantera betalningsförbindelser utifrån GDPR? 

• Certifiering intygsskrivande personal - laget runt  

• Övriga frågor 



 

 
 
Bokning sker på följande länk 
www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2018-11-28-merit-
natverket/ 
 
Konferens 
Lokal: Swedenborgssalen, Van der Nootska Palatset, Sankt Paulsgatan 21, 
Stockholm. (hitta dit) 
 

Konferensavgift: 2400 kr, exklusive moms, (inkl lunch, fika och middag). Priset 
avser aktiva medlemmar.  

 
Sista anmälningsdag 2018-11-12. Avbokning efter detta datum debiteras full 

avgift. Anmälan därefter i mån av plats. 
 
Vid ev avbokning efter anmälningstidens slut debiteras full avgift. Det finns alltid 

möjlighet att byta deltagare kostnadsfritt inom respektive organisation om du 
personligen får förhinder. Antalet platser är begränsat.  

 
Fakturering sker ca 10 dagar innan evenemanget. 30 dagar betalningsvillkor. 
 

 

Kontakt: mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se 
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