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Funktionsrätt Skaraborg

Till: Vd för Västtrafik Lars Backström samt övriga styrelsen
För kännedom till: Västkom, Skaraborgs Kommunalförbund samt färdtjänstansvariga i VG-regionens
kommuner.

Skrivelse angående ledsagarkort
Redan 2014 tog Västtrafiks styrelse beslut om att erbjuda ledsagarkort till samtliga kommuner i VGregionen. Detta skulle göras så snart man fastställt en administrativ rutin för hantering av ledsagarkortet.
Processen beräknades vara klar under hösten 2014.
Det är ytterst anmärkningsvärt att ett ledsagarkort fortfarande inte kommit till stånd med tanke på att
det gått snart tre och ett halvt år sedan beslutet fattades.
Vid ett möte i Samrådet för funktionshinderfrågor, 18/5-2017, togs frågan om ledsagarkort för
färdtjänstberättigade upp; Västtrafik svarade att det fortsatta arbetet kommer att vara inriktat på
förankring med Västra Götalandsregionen och kommunerna. Det framkommer inte i Västtrafiks svar vad
denna förankring innebär men vi ställer oss frågan varför Västtrafik inte börjar med att fastställa det man
utlovade redan 2014, nämligen den administrativa avgiften, så att kommunerna i sin tur får en kostnad
att förhålla sig till.
Mot bakgrund av de löften Västtrafik gett:
- att beakta ALLA resenärsgruppers behov
- att alla som själva eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till en hållplats ska kunna resa med Västtrafik
- att minst 90 % av de funktionshindrade ska kunna använda den allmänna kollektivtrafiken
samt det faktum att beslut om att erbjuda ledsagarkort redan är fattat, begär vi att
beslutet snarast fullföljs.
Idag finns redan ledsagarkort för resande med synnedsättning inom Göteborgsområdet samt vissa delar
av Fyrbodal, det är rimligt att anta att detsamma är möjligt för övriga regionen. Självklart ska detta gälla
alla med funktionsnedsättning.
Vi vill också uppmana Västkom, som förbundit sig att biträda kommunalförbunden med att utveckla
samverkan mellan kommunerna och VG-regionen, samt Skaraborgs kommunalförbund som i sin
Genomförandeplan för Skaraborg 2017-2020 lovat att aktivt arbeta med påverkansarbete till förmån för
tillväxt samt att arbeta strategiskt för en förbättrad kollektivtrafik, att utöva sitt inflytande i VGregionens Kollektivtrafiknämnd.

Västra Götalandsregionen, som ensam ägare till Västtrafik, har ansvar för att ALLA
regioninvånare har samma möjlighet till fri rörlighet.
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