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Funktionsrätt Sverige 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi 
driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i 
samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för 
alla. 

Funktionsrätt Sverige tillstyrker förslagen i PM till förslag till 
stödordning om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar. 

Vi vill dock samtidigt påpeka att förslagen inte omfattar en stor 
grupp ungdomar som är helt beroende av färdtjänst för sina 
förflyttningar. Även om färdtjänsttillståndet medger kostnadsfri 
användning av kollektivtrafiken enligt förslagen så är det långt ifrån 
alla ungdomar med funktionsnedsättning som kan använda sig av 
kollektivtrafiken. 
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Den befintliga kollektivtrafiken är fortfarande i allt väsentligt inte 
tillgänglig. Det finns fortfarande stora brister i tillgängligheter både 
vid exempelvis angöringsplatser och på fordon. Dessutom finns ofta 
informationsluckor kring störningar i trafiken som gör det svårt att 
våga lita på att det kommer att fungera. Det är för många helt enkelt 
inte möjligt att använda sig av eller att våga använda sig av 
kollektivtrafiken. Dessutom kommer fortfarande många unga med 
funktionsnedsättning vara beroende av färdtjänst trots en väl 
fungerande kollektivtrafik. 

Även dessa ungdomar bör ha rätt att kunna vara delaktiga i 
samhällslivet under de perioder som promemorians förslag till 
avgiftsbefrielse medger. Tilldelningen av färdtjänstresor varierar i 
stor utsträckning över landet. Ofta med skillnader i hur många resor 
man tilldelas. Förslaget medger ett obegränsat antal avgiftsbefriade 
resor för ungdomar som kan resa med kollektivtrafiken under de 
perioder som anges. I konsekvens med detta menar vi att ungdomar 
som är beroende av att använda färdtjänst bör omfattas av samma 
avgiftsbefrielse och tillgång till resande under dessa perioder. 

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Detta innebär ett åtagande för staten att 
säkerställa dess intentioner. Rätten till ett självständigt liv som bland 
annat omfattar rätten till delaktighet i samhällslivet ska ske under så 
lika villkor som möjligt. Med hänvisning till konventionen menar vi 
därför att unga med funktionsnedsättning som är beroende av 
färdtjänst för sitt resande även de ska omfattas av rätten till 
avgiftsfritt resande på samma villkor som andra ungdomar. Det är 
att värna alla unga människors funktionsrätt. 

Med vänlig hälsning 
Funktionsrätt Sverige 
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